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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 10/16 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине 

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

о раду Скупштине општине Костајница 

(„Службени гласник општине Костајница“, број: 

5/16), Скупштина општине Костајница је на 

сједници одржаној дана 30.06.2016. године 

донијела следећу: 

 

О Д Л У К У  

 

I 

Скупштина општине Костајница усваја 

ревидовану Стратегију развоја општине 

Костајница за период 2016-2020. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Костајница“. 

  

Број: 01-022-56/16     

Датум: 30.06.2016.године   

 

             ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                       Владимир Ћопић, дипл.ек.с.р. 
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Увод 

 

Стратегија локалног развоја Општине Костајница 

за период 2011. – 2020. година (у даљем тексту: 

Стратегија) је кључни стратешко-плански 

документ Општине, који подстиче раст и развој 

заједнице. Стратегија је израђена од стране 

Општинског развојног тима у оквиру Пројекта 

интегрираног локалног развоја (ИЛДП), који 

представља заједничку иницијативу Швицарске 

владе и Развојног програма Уједињених нација 

(УНДП), у току 2010.године.  

Имајући у виду да се 2015. године завршава 

петогодишњи циклус имплементације Стратегије 

и да истиче плански период секторских планова, 

Општинско руководство је одлучило да проведе 

процес ревизије Стратегије развоја општине 

Костајница.   

У том контексту, током 2015. године извршена је 

независна средњорочна евалуација Стратегије 

чији резултати су представљали улазне 

информације неопходне за провођење квалитетне 

ревизије Стратегије развоја.  

Ревизија Стратегије развоја подразумијевала је 

процес вођен према принципима планирања у 

складу са МИПРО методологијом, уважавајући 

сљедеће најважније закључке и препоруке 

независне средњорочне евалуације:  

• Усљед катастрофе узроковане поплавама и 

клизиштем у 2014. години дошло је до одређених 

промјена када су у питању потребе и приоритети 

грађана. Неопходно је ажурирати социо-

економску анализу и у складу с тим ревидирати  

стратешке приоритете и редефинисати 

одговарајуће секторске циљеве како би се 

обухватиле поменуте промјене и у обзир узеле 

посљедице настале усљед елементарних 

непогода.  

• За дио очекиваних исхода, програма и  

пројеката није се могао утврдити њихов допринос 

у остваривању секторских циљева. 

Некохерентност и нерелевантност појединих 

секторских и програмско-пројектних 

интервенција су представљали ограничавајући 

фактор у имплементацији и праћењу реализације 

Стратегије и значајно су утицали на оцјену 

степена остваривости. Неопходно је да се током 

ревизије Стратегије у обзир узму ове чињенице и 

сагледа оправданост појединих секторских 

циљева, очекиваних исхода, програма и  

пројеката.  

• Стратешки циљеви су добро постављени и 

потребно их је задржати у наредном периоду, уз 

евентуално проширење једног циља које би се 

односило на увођење компоненте смањења 

ризика од природних и других несрећа.  

• Анализом ефективности секторских 

циљева утврђено је да од 17 секторских циљева, 2 

су у цијелости остварена, дјелимично је остварено 

11 циљева, а 4 циља нису остварена. Да би се 

постигли бољи резултати у остваривању 

секторских циљева, неопходно је извршити 

ревизију и измјену појединих циљева, у складу са 

препорукама средњорочне евалуације Стратегије.  

• Програми су били тематски добро 

осмишљени и омогућили су груписање сродних 

пројеката, али је присутно преклапање програма 

између већег броја циљева. У складу с тим 

препоруке су да се циљеви којима доприносе исти 

програми, пројекти и мјере обједине с циљем 

повећања ефективности.  

• Од укупно планираних 86 пројеката, њих 

41 је завршено или je у завршним фазама 

реализације,  што је  непосредно утицало на мању 

ефективност секторских циљева. У току ревизије, 

а у оквиру планова имплементације 1+2, потребно 

је осигурати реалније планирање пројекта у 

складу са препорукама средљорочне евалуације 

Стратегије.  

• Обзиром да је са 72% планираних 

финансијских средстава реализовано тек 48% 

пројеката и да је просјечни буџет једног 

реализованог пројекта за 50% већи од 

планираног, може се закључити да ефикасност 

финансирања имплементације Стратегије није 

била на жељеном нивоу. Потребно је током 

ревизије Стратегије реалније планирати средстава 

за финансирање имплементације Стратегије и у 

наредном периоду побољшати праћење 

могућности извора екстерног финансирања.  

• Неопходно је да Општинско руководство 

оствари интензивну комуникацију са 

социоекономским актерима и корисницима 

пројеката у локалној заједници, како би утврдили 

и пратили утицај имплементираних пројеката на 

развој заједнице и на тај начин правовремено 

кориговали стратешке интервенције у циљу 

постизања већих позитивних ефеката и утицаја на 

локални развој.  

• Јачањем институционалних капацитета 

(првенствено ОРТ-а и будуће ЈУРА-е) у 

управљању пројектима,  примјеном стандарда 

очувања животне средине и намицањем средстава 

из екстерних извора финансирања, потребно је 

повећати одрживост стратешких интервенција.  

• Потребно је успоставити функционалну 

форму јединице за управљање развојем и јасно 

дефинисати њену улогу и одговорности у 

управљању развојем (ЈУРА-е). Такођер  је кључно 
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да се начини и у пракси примјени ажурирана 

систематизација радних мјеста која укључује 

прилагођавање описа послова у контексту 

увођења одговорности свих запослених у процес 

праћења, планирања и реализације Стратегије, 

чиме се стварају предуслови да сви запослени 

Стратегију прихвате као примарни алат за 

планирање развоја заједнице, што до сада није 

била пракса.  

  

3. Mетодологија креирања ревидоване 

стратегије развоја  

 

У ревизији Стратешког плана развоја општине 

Костајница коришћена је стандардна 

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, као и са 

водећим принципима и приступима стратешком 

планирању које промовише Европска унија. 

Водећи принципи на којима се заснива ревизија 

Стратегије 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, 

ревидовану 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 ревизији 

Стратегије).   

Општина се ангажовала у процесу ревизије 

Стратегије вођена увјерењем да стратешко 

планирање представља кључни инструмент за 

проактивно и одговорно управљање локалним 

развојем. Процес ревизије Стратегије развоја, 

инициран од стране начелника Општине и 

подржан од стране Скупштине општине, је 

започео потписивањем Меморандума о 

разумијевању између општине Костајница и 

Развојног програма Уједињених нација (УНДП-a), 

те укључивањем радних тијела – Општинског 

развојног тима (ОРТ), секторских група за 

економски развој, друштвени развој и заштиту 

животне средине, Интерсекторске групе за 

интеграцију аспеката смањења ризика од 

катастрофа и Партнерске групе (ПГ) која се два 

пута састајала током процеса ревизије Стратегије.   

Процес је оперативно водио Општински развојни 

тим, уз помоћ секторских градних рупа, а у самом 

процесу створени су механизми за интеграцију 

аспеката смањења ризика од катастрофа кроз рад 

Интерсекторске групе и грађанско учешће кроз 

рад Партнерске групе – консултативног тијела 

којег су чинили представници јавног, приватног и 

невладиног сектора.  

Полазна тачка за ревизију Стратегије развоја 

општине Костајница је била независна 

средњорочна евалуација Стратегије развоја 

општине Костајница, анализа постојећих 

стратешких докумената, те степен развијености 

људских ресурса неопходних за ревизију, 

имплементацију, праћење и вредновање 

стратегије. Ревизију носећег и најважнијег дијела 

Стратегије, стратешке платформе, која обухвата 

социо-економску анализу, стратешке фокусе, 

визију развоја и стратешке циљеве развоја урадио 

је ОРТ. Ревизију секторских планова развоја 

економије, друштва и заштите и унапређења 

животне средине израдиле су за ту сврху 

формиране секторске радне групе, а које су 

чинили чланови ОРТ-а и ПГ. У завршном дијелу 

процеса, ОРТ је, на бази принципа интеграције, 

објединио и ускладио ревидоване секторске 

документе, те припремио оквирне трогодишње 

планове имплементације, укључујући и план 

развоја организацијских капацитета и људских 

потенцијала неопходних за ефикасну 

имплементацију Стратегије. Како би се 

омогућила успјешна имплементација Стратегије, 

финансијски оквир Стратегије је у потпуности 

усклађен са општинским буџетом за 2016. годину 

и реалним могућностима за повлачење средстава 

из екстерних извора.  

 

4. Стратешка платформа  

 

4.1. Кључне измјене социо-економске анализе  
 

У овом дијелу ревидоване Стратегије општине 

Костајница припремљен је сажети преглед 

кључних измјена социо-економског стања у 

односу на стање из 2011. године, а које су 

резултат имплементације Стратегије у 

претходних 5 година и измјењених околности 

усљед дјеловања вањских фактора (ван обухвата 

Стратегије). Дијелови социо-економске анализе 

који нису претрпјели значајне промјене 

изостављени су из овог прегледа и њихове 

кључне карактеристике су представљене у оквиру 

документа Стратегија локалног развоја општине 

Костајница 2011. – 2020.   
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4.1.1. Демографске карактеристике и кретања  
Према прелиминарним резултатима пописа 

становништва из 2013. године (званични подаци 

још увијек нису објављени), на подручју општине 

живи 6.308 становника. Општину чини 12 

насељених мјеста (укључујући Костајницу) са 

1.941 домаћинством. Иако је највећи дио општине 

рурално подручје (око 2.800 становника), већина 

становника живи у градском насељу Костајница 

која према процјенама пописа становништва има 

преко 3.500 становника и административни је 

центар општине. Број становника општине 

значајно се увећао средином деведестих година 

прошлог вијека усљед велике миграције 

становништва и великог прилива расељених лица 

(за око 1.500). Међутим, од тог периода до данас 

присутна је тенденција негативног природног 

прираштаја, узрокована сиромаштвом, 

неријешеним егзистенцијалним питањима 

расељеног становништва и старосном структуром 

становништва.   

Старосна структура становништва није 

задовољавајућа. Наиме, 63% становништва је 

старости између 15-64 године, 8% становника  

има преко 64 године, док је 29% становника 

старости до 14 година, али је тај проценат у 

благом паду посљедњих пет година. Број умрлих 

у периоду 2011-2014. порастао је са 80 у 2011. 

години на 113 у 2014., док је број рођених остао 

на нивоу из 2011. године и на годишњем нивоу 

износи 35. Овако изражен негативни природни 

прираштај, са тенденцијом одласка младих и све 

рањивијим старијим становништвом, може имати 

значајне и озбиљне негативне посљедице за 

развој општине и у исто вријеме појачати 

рањивост локалне заједнице када су у питању 

природне и друге опасности, што се и показало 

током катастрофалних поплава у мају и августу 

2014. године. 

 

4.1.2. Преглед стања и кретања у локалној 

економији  

За разлику од бањалучке регије, општина 

Костајница у периоду 2011-2014. биљежи раст 

укупног броја привредних друштава за 7,9%, на 

што указује и наредна табела. 

 

Табела бр. 1:  Преглед броја привредних друштава на подручју општине Костајница и Бањалучке 

регије  

 

 

 

 

 

 

 

Од укупног броја предузећа у 2014.г. већину 

представљају приватна предузећа (90%) која су 

уједно и највећи генератор радних мјеста у 

општини Костајница и запошљавају преко 750 

радника.  На подручју општине Костајница 

регистровано је 156 предузетничких (занатских) 

радњи (24,7 предузетничких/занатских радњи на 

1.000 становника), које запошљавају нешто више 

од једне  

четвртине од укупног броја запослених (око 340 

радника). У досадашњем периоду нису 

забиљежена значајна улагања Општине у 

подршку развоју занатства иако постоји 

потенцијал за развој овог сектора с обзиром на 

близину граничног прелаза и процјене да је у 

посљедњих 5 година дошло до повећања 

потражње за занатским услугама од стране 

грађана Републике Хрватске. Повећање потражње 

се може довести у везу са квалитетнијим и 

јефтинијим услугама у односу на прекограничну 

конкуренцију. Као резултат стратешких 

интервенција, током периода 2011-2014. у 

општини Костајница успостављен је „One stop 

shop“ (услуге за привреднике на једном мјесту) и 

уведене су олакшице за инвеститоре што је 

непосредно утицало на изузетно скромно 

повећање броја регистрованих предузећа на 1.000 

становника са 10 у 2011. години на 11 предузећа у 

2014. (увећање од 10% у односу на 2011.). Иако је 

у наведеном периоду донесена одлука о 

успостављену три пословне зоне, нису 

забиљежене стратешке интервенције које би 

пословне зоне привеле својој намјени и на тај 

начин оствариле значајнији утицај на повећање 

броја привредних субјеката.  

 

Индустрија  

Најзначајније индустријске гране на подручју 

општине Костајница још увијек су 

дрвопрерађивачка, тесктилна  и метална. 

Предузећа у дрвопрерађивачкој дјелатности 

(„Фореста“ и „Јошне“) у 2014.г. запошљавају 

преко 120 радника и биљеже увећање од 40% у 

односу на 2010.г, док предузећа у текстилној 

индустрији („Сана Линеа“, „Кајак“ и 

„Мацритекс“) укупно запошљавају преко 325 

Општина  2010.  2011.  2012.  2013.  2014.  

Костајница  38  36  36  38  41  

УКУПНО - регија Бања Луке  5.136  5.244  5.153  5.064  5.051  

УКУПНО РС  9.383  9.452  9.347  9.130  9.169  
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радника, што је двоструко више у односу на 2010. 

годину. У металној индустрији предузећа 

(„ПРОТХЕРМ“) запошљавају преко 120 радника, 

што представља увећање за 20% у односу на 2010. 

годину. Свеукупно, производна предузећа 

запошљавају преко 750 радника и када се изузме 

јавни сектор, прерађивачка индустрија 

представља доминантан привредни сектор, како у 

погледу запошљавања, тако и у погледу 

финансијских показатеља. Наиме, наведени 

сектори производе првенствено извозе на 

тржишта Њемачке, Хрватске, Аустрије, Чешке, 

Словачке, Италије, Србије и Црне Горе, и биљеже 

извоз од укупно 24,6 милиона КМ на годишњем 

нивоу. Повећању броја запослених симболично и 

индиректно је утицала и имплементација 

Стратегије кроз реализацију олакшица за 

инвеститоре и успостављање сервиса „One stop 

shop“ чији рад и функционалност је потребно 

додатно унаприједити.   

Када су у питању природне опасности, потребно 

је истаћи да је цјелокупна индустрија изузетно 

рањива на поплаве, док је један привредни 

субјекат угрожен и клизиштем („Фореста“ доо). 

Током 2014. године поплавама и клизиштем је 

директно било угрожено преко 420 радних мјеста. 

Крајњим напорима власника фирми, њиховим 

задужењима на регионалном тржишту капитала и 

дијелом интервенцијама општине и осталих нивоа 

власти у РС, ова радна мјеста су сачувана. Да би 

се избјегле негативне посљедице поплава, 

клизишта и других опасности, потребно је 

структрним мјерама (чишћењем канала, 

изградњом обалоутврда, омогућавањем већег 

протока воде, квалитетном одводњом 

површинских вода које узрокују клизишта) 

обезбједити подручја у којима се налазе 

производни погони како не би дошло до 

катастрофалног плављења и угрожености објеката 

клизиштем. Такођер је неопходно да и сама 

производна предузећа подигну ниво свијесности 

самозаштите од поплава и других опасности и 

превентивним мјерама унутар самих предузећа 

смање штетан утицај поплава и других опасности.     

 

Угоститељство  

У периоду 2011-2014. на подручју општине 

Костајница биљежи се симболичан раст промета 

на годишњем нивоу од 3%.1 Костајница је успјела 

искористити повољан погранични положај за 

промоцију традиционалне туристичко-пословне 

манифестације „Кестенијада“, коју посјети и 

више од 30.000 посјетилаца и која има значајан 

                                                 
1 Извор: Општински развојни тим  

утицај на повећање промета у трговачко-

угоститељском сектору.2 Ипак, у посматраном 

периоду није дошло до реализације значајних 

пројеката прекограничне сарадње услијед 

недовољно изграђених капацитета Општине да 

воде процесе аплицирања према ЕУ развојним 

фондовима (ИПА фондови).    

 

Инвестиције  

Током периода 2011-2014. забиљежени су 

трендови смањења износа инвестиција у локалну 

заједницу гдје је износ инвестиција у 2014.г. 

износио 1.470.000 КМ што је за 54,86% мање у 

односу на 2011.г. Смањење износа инвестиција се 

може протумачити као посљедица економске 

кризе која се почела осјећати још од 2009. године.  

У истом периоду, кумулативно су забиљежене 

инвестиције 4 нова страна инвеститора, што 

представља директан резултат стратешких 

интервенција увођења олакшица за инвеститоре и 

оснивања „One stop shop“ сервиса. У периоду 

2011-2014. донесена је одлука о формирању три 

пословне зоне: Пословна зона Уна  површине 14 

ha која се налази уз магистрални пут М-14, 

Пословна зона „Тавија“ површине 4 hа и пословна 

зона Блок 1 у центру града у којој су планирани 

пословно-тржни објекти чиме су се стекли 

формални предуслови за даље улагање у развој 

повољног пословног окружења.  Иако су током 

периода 2011-2014. забиљежене стратешке 

интервенције којима се инвестирало у развој 

инфраструктуре једне пословне зоне (пословна 

зона Блок 1), она нису била довољна за 

успостављање функционалности ове пословне 

зоне. У преосталим пословним зонама нису 

забиљежене стратешке интервенције којима би се 

изградила неопходна инфраструктура. Додатни 

ограничавајућих фактор будућег развоја 

пословних зона је њихова изложеност поплавама, 

на што се мора обратити посебна пажња током 

развоја њихове инфраструктуре те подузети мјере 

за смањење ризика од поплава али и других 

опасности и на тај начин учинити инвестиције 

сигурнијим.   

Када је ријеч о дијаспори и потенцијалима 

њиховог инвестирања у локалну економију, 

неопходно је истаћи да у иностранству живи око 

2.800 особа поријеклом са подручја општине 

Костајница и то првенствено у  Њемачкој, 

Шведској, Италији, Аустрији, Америци, 

Аустралији, Швајцарској и Словенији. Позитивна 

искуства општинске управе у анимирању 

дијаспоре да улаже у развој општине указују да 

                                                 
2 Према информацијама ДГС-а БиХ, у дане 

„Кестенијаде“ границу пређе преко 30.000 особа  
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постоји значајан инвестициони потенцијал који се 

може привући и ставити у функцију развоја 

локалне економије. То се превасходно огледа кроз 

досадашња инвестициона искуства са дијаспором 

у отварању текстилног предузећа (запослено 50 

радника), отварању каменорезачког предузећа 

(запослено 5 радника), јачању туристичке 

инфраструктуре (отварање мотела, уређења 

спортско-рекреативног центра „Плажа Пирало“) и 

изградњи пословно-тржних објеката.   

 

Увоз/извоз  

Покривеност увоза извозом привредних субјеката 

са подручја општине је изнад просјека и од 2010. 

године биљежи сталан раст, на што указује 

наредна табела. Овакав тренд се првенствено 

доводи у везу са јачањем извозно оријентисаних 

производних предузећа дрвопрерађивачке, 

текстилне и металне индустрије.  

 

Табела бр. 2: Покривеност увоза извозом на подручју општине Костајница у периоду 2010-2014.  

 

Костајница  2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Индекс 

2014/2010 

Извоз, у 000 КМ  8.412 11.936. 16.373 21.789 24.631 292,0 

Увоз, у 000 КМ  5.612 6.680 8.243 12.206 12.633 225,1 

Обим, у 000 КМ  14.024 18.616 24.616 33.995 37.264 265,7 

Салдо, у 000 КМ  2.800 5.256 8.130 9.583 11.997 125,2 

Покривеност  149,9% 178,7% 198,6% 178,5% 194,9%  

 

Туризам   

Према званичним статистичким подацима 

општина Костајница је у 2014. години званично 

регистровала 267 туристичких посјета што 

представља пад од 41% у односу на 2011. годину. 

Међутим, према подацима добивеним од Државне 

граничне службе БиХ и Граничне службе 

Републике Хрватске, у дане Кестенијаде на 

граничном пролазу у Костајници биљежи се 

прелазак од преко 30.000 особа (према истом 

извору у осталим данима током године биљежи се 

дневни прелазак око 1.500 особа). Наведени 

податак о броју прелазака преко граничног 

прелаза „Костајница“ може се директно довести у 

везу са организовањем Кестенијаде и посматрати 

их као незваничан број туристичких посјета 

општини Костајница који утичу на повећање 

потрошње и обима промета у дане ове 

манифестације. Да је развој и раст сектора 

туризма  у позитивном тренду показују претходно 

наведени подаци али и информације добивене од 

Туристичке заједнице општине Костајница које 

говоре да је у периоду 2011-2014. повећан броја 

пружаоца услуга у области туризма за 4 нова 

пословна субјекта, што је директно утицало на 

отварање нових радних мјеста али и унапријеђење 

услуга у области туризма. Постигнути резултати у 

области туризма могу се довести у директну везу 

са имплементацијом стратешких интервенција у 

протеклом периоду.3 

 

                                                 
3Евалуација развојне стратегије Костајнице , УНДП, 
ИЛДП програм, август 2015.  

У међувремену, као резултат регионалних напора 

туристичких заједница и организација у регији, 

при чему је ријеч о ванстратешким 

интервенцијама,  Костајница је уврштена и на 

свјетску бициклистичку мапу, због чега је 

примјећен већи број бициклиста (око 150 на 

годишњем нивоу) који пролазе кроз општину.4  

Међутим, бициклистичка инфраструктура није 

развијена стога је у контексту претходно 

наведеног потребно нагласити важност изградње 

односно означавања бициклистичких стаза. У 

оквиру туристичке понуде отворен је и Етно 

ресторан, који је значајан за развој сеоског 

туризма и угоститељства.  У периоду 2011-2014. 

унапријеђена је туристичка инфраструктура и 

изграђен  је Спортско рекреативни центар 

„Пирало“ који нуди бројне спортске садржаје. 

Ипак, смјештајни капацитети Костајнице нису 

задовољавајући јер је на располагању свега 12 

лежајева, што је недовољно за квалитетнији 

развој туризма.  Туристичка инфраструктура је у 

највећој мјери директно изложена утицају 

природних опасности, нарочито када су у питању 

поплаве и клизишта. Најугроженији су спортско 

рекреативни центар Пирало, риболовна кућа и 

рибарске стазе које се налазе на обали ријеке Уне 

и који су претрпјели озбиљна оштећења током 

поплава у 2014. години.  

 

Пољопривреда  

Општина Костајница располаже значајним 

пољопривредним и шумским потенцијалом гдје 

                                                 
4 Процјене Општинског развојног тима  
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површина под  шумама износи 3.847 hа и 

представља значајан природни ресурс који се 

интензивно експлоатише усљед чега је 

дрвопрерађивачка индустрија једна од 

доминантних привредних грана у општини 

Костајница. С друге стране, експлоатација 

шумског ресурса није усклађена са 

рекултивацијом огољених површина и 

пошумљавањем што негативно утиче на 

деградацију земљишта и повећава ризик од 

клизишта. Такође је значајно истаћи да општина 

Костајница, у оквиру шумског ресурса,  

располаже са преко 700 hа површине под 

кестеном, што представља значајан природни 

ресурс за производњу кестена и меда од кестена, 

који је недовољно искориштен усљед недостатка 

складишних и прехрамбено-прерађивачких 

капацитета.  

 

Површина обрадивог земљишта са  4.099 hа у 

2010. години повећана на 4.259 hа у 2014. години, 

од чега 2.924 hа отпада на оранице, 213 ha на 

воћњаке, 505 ha на ливаде и 617 hа на пашњаке.  

Забиљежено повећање обрадивих површина се не 

може довести у везу са стратешким 

интервенцијама.   Наведено пољопривредно 

земљиште се већим дијелом налази уз ријеку Уну 

и њене притоке, што даје могућност обезбјеђења 

потребних количина воде за наводњавање 

сјетвених површина али је у исто вријеме 

директно изложено негативном утицају поплава. 

   

У протеклих 5 година на домаћу пољопривредну 

производњу, поред тренутног стања у области 

производње хране на регионалном тржишту 

Хрватске, Србије и БиХ, негативно је утицао 

улазак Хрватске у ЕУ који је највише погодио 

сектор мљекарства и месних прерађевина. Поред 

наведеног на домаћу пољопривредну производњу, 

значајно су утицале и природне непогоде, 

нарочито учестала појава суше (4 сушне године у 

посљедњих пет година), града и поплаве, а 

нарочито током 2014. године. Током наведене 

године поплављено је преко 450 hа 

пољопривредног земљишта уз ријеку Уну и њену 

притоку Тавију, на којем су у потпуности 

уништени усјеви, умањена је квалитета 

пољопривредног земљишта, смањена величина 

сточног фонда и количина сточне хране, што је 

директно утицало на повећање цијена сточне 

хране.    

 

Најзначајнија улагања у пољопривреду током 

2011-2014. остварена су с циљем отварања сточне 

пијаце и клаонице, с укупним износом од око 

245.000 КМ и представљају директан резултат 

стратешке интервенције. Међутим, усљед 

недостатка средстава, објекти који су предвиђени 

за покретање складишно-откупних капацитета у 

оквиру сточне пијаце нису стављени у функцију, 

што опет представља недостатак ове стратешке 

интервенције.   

 

У посматраном периоду врло мало се улагало у 

сектор прераде хране усљед чега је изостало 

покретање прерађивачких капацитета за кестен и 

производњу здраве хране, што је такође 

представљало једну од стратешких интервенција.   

Као резултат недовољног развијања складишно-

откупних капацитета и прераде пољопривредних 

производа, али и због лоше економске ситуације 

на регионалном нивоу, број коопераната увезаних 

са прехрамбеном индустријом пао je са 100 у 

2010. години, на 80 у 2014. години, што 

представља умањење за 20%. Око 60% 

кооперантских уговора односи се на откуп 

млијека, меса и месних прерађевина, док се 40% 

уговора односи на откуп воћа, поврћа и меда. Као 

резултат забране извоза прехрамбених производа 

у Хрватску, у посматраном периоду примјетан је 

и пад количине извезених производа за 9,25%, 

што је директно утицало на смањење остварених 

прихода за 11,5%.  

 

С друге стране, у периоду 2011-2014. дошло је до 

видљивог напретка у области пчеларства и 

пластеничке производње. У протеклом периоду, 

усљед стратешких инетрвенција, интензивиран је 

рад пчеларског удружења „Кестен“ што је за 

посљедицу имало повећање броја регистрованих 

пчелара којих је на подручју општине Костајница 

у 2014. евидентирано 19. Процјена Општинског 

развојног тима је да се све већи број становника 

општине аматерски бави пчеласрством и 

очекивати је да ће у наредном периоду, уз 

адекватну подршку, и они бити званично 

регистровани. Када је ријеч о пластеничкој 

производњи, општина Костајница располаже са 

квалитетним земљишним ресурсима за 

производљу поврћа у пластеницима. У протеклом 

петогодишнјем периоду, као резултат 

стратешких интервенција, подигнуто је 50 

нових пластеника површине 50 м2.. Обзиром на 

постојеће земљишне потенцијале и евидентан 

тренд заинтересованости пољопривредника за 

пластеничку производњу, у наредном развојном 

периоду потребно је интензивирати подршку 

овом виду пољопривредне производње.  

 

У протеклих пет година воћарска производња у 

системима интензивног плантажног узгоја постаје 

све популарнија врста пољопривредне 
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производње на подручју општине Костајница.                

Подизање интензивних засада воћа, нарочито 

јабуке у задњих неколико  година,  резултат је 

интереса прозвођача, за овом врстом производње 

а не стратешких интервенција. Поред узгоја 

јабучастог воћа, у протеклом периоду дошло је до 

експанзије узгоја јагодичастог воћа односно 

узгоја малине. На подручју општине засађено је 

цца 10.000 садница малине (1 хектар) која је сада 

у пуном роду и током 2014.г. имала је добар 

принос и квалитет. Поред наведених засада 

малине у 2014. години у плантажном узгоју 

регистровано је 25.000 стабала јабуке (10,7 hа); 

2.600 стабала крушкe (2,9 hа) и 1.200 стабала 

шљивe (1,9 hа). За даљи развој воћарстава  постоје 

добри климатски и орографски услови, нарочито 

у зони горњег платоа општине Костајница, што се 

у наредном развојном периоду треба искористити 

и потицати даљи развој воћарске производње и 

откупноскладишних капацитета за ову врсту 

производа.   

 

Одлив младог становништва из руралних 

подручја и њихова незаинтересованост за 

пољопривреду, уситњеност и техничка 

неопремљеност газдинстава, неорганизованост 

пољопривредних произвођача, непостојање 

капацитета за прераду пољопривредних 

производа и изостанак имплементације 

стратешких интервенција за унапрјеђење 

пољопривредне производње кључни су узроци 

стагнације развоја пољопривреде на подручју 

општине Костајница. Неспремност 

пољопривредних произвођача да се прилагоде 

климатским промјенама у погледу примјене 

превентивних мјера за смањење ризика од 

катастрофа (производња у заштићеном простору, 

системи за наводњавање, противградне мреже, 

садња култура отпорнијих на сушу итд.), такође 

представља ограничавајући фактор за развој 

пољопривреде.   

  

Преглед стања и кретања на тржишту рада  

У периоду 2011-2014. забиљежен је раст броја 

запослених, који је у 2014. години износио 1.350 

што представља повећање од 22,72% у односу на 

2011. годину. С друге стране, забиљежен је пад 

броја незапослених са 750 у 2011. години на 585 у 

2014. што представља умањење за 22%. Међутим, 

нити један од наведених трендова није резултат 

стратешких интервенција већ економских 

прилика на локалном нивоу.  

 

У посматраном периоду забиљежен је тренд раста 

просјечних бруто плата са 828 КМ у 2010., на 915 

у 2014., или повећање за  10,5 %.  Највеће плате 

на територији општине Костајница  и даље су у 

сектору финансијског посредовања, затим у јавној 

управи и здравству, док су најмање у 

прерађивачкој индустрији и услужним 

дјелатностима које с друге стране запошљавају 

највећи број радника. Просјечне мјесечне плате у 

предузетничким радњама су ниске и не 

обезбјеђују покривање ни минималних животних 

трошкова запослених. Наведени тренд раста се не 

може довести у везу са стратешким 

интервенцијама.  

 

На крају 2014. године на подручју општине је 

било регистровано укупно 650 пензионера, 1.071 

незапослених, од чега посао активно тражи 585 

лице, и 1.350 запослених лица. Полна структура 

запослених лица је избалансирана, јер је готово 

подједнак број запослених жена и мушкараца. У 

посматраном периоду 2011-2014. није било 

директног утицаја имплементације Стратегије на 

локално тржиште рада.   

 

4.1.3. Преглед стања и кретања у области 

друштвеног развоја   

Образовање  

На простору општине Костајница постоје три 

установе чији је основни домен рада образовање 

(предшколско, основно и средње образовање).   

Када је ријеч о предшколском васпитању и 

образовању најзначајније је споменути да је 2013. 

године основан вртић „Кестенко“, којег тренутно 

похађа 50 дјеце и који представља директан 

резултат имплементације Стратегије развоја 

општине. Предшколским васпитањем и 

образовањем обухваћено је 50% дјеце узраста од 

3-6 година са подручја општине Костајница, што 

представља највећу покривеност дјеце 

предшколским образовањем у РС-у.  

 

У школској 2014/15. години забиљежено је 339 

уписаних ученика у основну школу што је за 17% 

мање у односу на школску 2009/10. годину. У 

средњу школу у школској 2014/15. уписано је 270 
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ученика што је за 11,1% мање у односу на 

школску 2009/10. годину. Значајно је нагласити 

да тренд одласка становништва као и неповољна 

старосна структура становништва значајно утичу 

на смањење броја ученика.  

 

У посматраном периоду у средњој школи уведена 

су три нова смјера. Иако је од стране локалне 

заједнице и привредних субјеката препознат 

недостатак кадра у сектору текстила, дрвопрераде 

и металопрераде, нити један нови смјер се није 

односио на наведене секторе, што је додатно 

појачало неусклађеност потреба локалне привреде 

са образовањем. Нити у једној образовној 

установи не проводи се програм едукације и 

повећања свјесности ученика од штетних утицаја 

природних опасности које су евидентне на 

подручју општине Костајница. Када је ријеч о 

природним опасностима, објекти Јавне 

предшколске установе „Кестенко“ и основне 

школе „Петар Мећава“ директно су изложени 

поплавама које узрокује поток „Бубњарица“ те су 

претрпјели значајне материјалне штете током 

катастрофалних поплава у мају и августу 2014. 

године.  Крајњим напорим запослених и локалне 

заједнице, није дошло до значајног прекида у 

раду ових установа.    

 

Култура и спорт  

Број спортских клубова у Костајници, повећао се 

са 3 на 5 у периоду 2011-2014., међутим ријетки 

су активни током цијеле године. Број активних 

чланова у спортским институцијама, у истом 

периоду остао је на истом нивоу, што указује да 

имплементација Стратегије није имала значајан 

утицај на овај сегмент друштвеног развоја. Број 

активних учесника у институцијама културе у 

посматраном периоду забиљежио је раст од 20% 

(са 80 у 2011. на 100 у 2014. години) што се 

доводи у везу са оснивањем драмског студија 

„Маске“ и  стратешким интервенцијама у области 

друштвеног развоја јер су се адаптацијом 

просторија Дома за културу створили предуслови 

за оснивање драмског студија. За квалитетнији и 

масовнији развој спорта и културе потребно је 

улагати у обнављање спортских и културних 

објеката и терена, изградњу спортске дворане, 

осавремењивање спортских и културних 

садржаја, те могућност изградње двије теретане 

на отвореном (једна у предјелу града, друга у 

природи – „Пландиште“).  

 

Здравствена заштита  

Број љекара/1000 становника у општини 

Костајница се није мијењао током периода 2011-

2014. и износио је 1 љекар/1.000 становника.  Дом 

Здравља Костајница има задовољавајуће 

кадровске капацитете, док технички капацитети 

нису адекватни, односно потребна су улагања у 

савремену опрему и простор, јер је постојећа 

опрема у значајној мјери амортизована (преко 

70% амортизованости). Прије свега, Дому 

здравља је потребно санитетско возило адекватно 

опремљено са свом потребном опремом за 

пружање хитне медицинске помоћи 

(дефибрилатори, ЕКГ апарати и остало) и 

патронажно возило које би се користило за кућне 

посјете пацијентима који се налазе у удаљенијим 

руралним дијеловима општине. Значајно је истаћи 

да се објекат Дома здравља налази у добром 

стању и потребне су тек мање реконструкције. 

Међутим, објекат Дома здравља је директно 

изложен поплавама што значајно утиче на 

отежано пружање здравствених услуга у вријеме 

ванредне ситуације. На озбиљност проблема 

изложености и рањивости здравствених услуга 

указале су поплаве из 2014. године када је Дом 

здравља остао паралисан услијед воденог вала 

који је опасао Дом здравља и због тога се није 

могла пружити хитна медицинска помоћ али ни 

остале врсте медицинске помоћи угроженом 

становништву. У циљу смањења ризика од 

поплава и негативног утицаја на неометано 

пружање здравствених услуга потребно је 

додатно издићи главни прилаз Дому здравља и 

набавити санитетско возило које је довољно 

издигнуто тако да ниво воде забиљежен 2014. 

године неће бити препрека у нормалном 

функционисанжњу мобилне медицинске екипе.  

 

Број здравствено осигураних особа, на територији 

општине Костајница порастао је са 4.050 у  2010. 

години, на 4.400 у 2014. години, односно, 

забиљежен је раст здравствено осигураних особа 

од 8%, што није директан утицај Стратегије већ 

околности и интервенција на републичком нивоу.   

 

Социјална заштита  

Број корисника социјалне помоћи на 1.000 

становника у 2014. г. износио је 20, што 

представља увећање од 5% у односу на 2010.г, 

што је недовољан обухват са аспекта потреба које 

становништво општине Костајница има.  

 

На подручју општине Костајница тренутно је 

евидентирано 11 корисника новчане помоћи.  

Право на додатак за помоћ и његу другог лица 

остварује 128 корисника, 43 корисника прве 

категорије, и 85 корисника друге категорије. 

Право на збрињавање у хранитељску породицу 

остварује једно дијете без родитељског старања. 

Право на смјештај у установу социјалне заштите 
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остварује 6 штићеника. Право на једнократну 

новчану помоћ остварило је 39 лица.   

 

Што се тиче кадровских рјешења у Центру за 

социјални рад, све чешће се у  свакодневном раду  

појављује потреба за стручним профилом 

психолога. Тренутно у Центру нема стално 

запосленог психолога, већ се услуге овог типа 

обезбјеђују путем уговора о дјелу што не 

представља адекватан одговор на потребе 

локалног становништва.  

 

У протеклом петогодишњем периоду све више се 

истиче потреба за дневно збрињавање лица у 

стању социјалне потребе, на које грађани имају 

право по осанову Закона о социјалној заштити 

РС. Право на дневно збрињавање има дијете и 

пунољетно лице које има право на смјештај у 

установу или збрињавање у хранитељску 

породицу и друго лице које због својих 

психосоцијалних тешкоћа и других неповољних 

животних околности има потребу за овим 

обликом социјалне заштите. Оснивањем Дневног 

центра за збрињавање лица у стању социјалне 

потребе на  адекватан начин би се  заштитила 

дјеца која су због разних животних околности на 

неки начин препуштена самој себи и све више су 

изложена свакодневним ризицима проводећи 

већину времена на улици.   

 

У смислу техничке опремљености, Центар за 

социјални рад нема своје службено возило и 

Одлуком Скупштине општине Костајница  

Центру је уступљено службено возило Општине 

на кориштење по потреби, које је врло често 

одсутно што отежава теренски рад упосленика 

Центра. Поред недостатка возила, Центар за 

социјални рад се суочава са проблемом 

дотрајалости и неусловности простора у којем се 

обављају активности Центра и недостатком 

квалитетне информатичке опреме.  

 

Цивилно друштво  

На подручју општине Костајница у периоду 2011-

2014.г. са радом су почела 2 нова спортска 

удружења, што укупно представља 18 

регистрованих удружења, при чему је битно 

истаћи да је тек мали број активан током цијеле 

године. Повећање броја удружења се првенствено 

односи на спортска удружења, којих тренутно 

има 5. Ово повећање не представља резултат 

имплементације Стратегије већ иницијатива 

појединих група грађана. Поред спортских 

удружења, на подручју општине Костајница 

дјелује једно ловачко друштво и једно спортско-

риболовно удружење које са адекватном опремом 

може прерасти у кључни субјекат заштите и 

спашавања током катастрофалних поплава. Осим 

наведених, на подручју општине дјелују и једно 

еколошко, два омладинска и пет удружења 

грађана, од којих су најактивнија Удружење 

привредника и Удружење за помоћ особама са 

посебним потребама „НАДА“. Удружење 

„НАДА“ у сарадњи са Центром за социјални рад, 

води бригу о дјеци са посебним потребама и сваке 

седмице одржава радионице за ову  категорију 

дјеце. Неопходно је у наредном периоду правце 

друштвеног развоја усмјерити на повећање 

активности спортских удружења тако што ће им 

се обезбједити бољи услови рада унапрјеђењем 

спортске инфраструктуре. Најзначајнију 

волонтерску организацију представља општински 

Црвени Крст који има капацитет да окупи велики 

број волонтера у врло кратком периоду. Црвени 

Крст, поред програма очувања здравља 

становништва, има значајну улогу у пружању 

помоћи рањивим скупинама становништва у 

основним животним намирницама, одјећи и 

обући, нарочито у ванредним ситуацијама 

узрокованих природним и другим опасностима.  

 

Ризици од природних и других опасности  

На подручју општине Костајница, према 

учесталости и кумулативним штетама које 

узрокују, најзначајније су сљедеће опасности 

екстензивног карактера: поплаве, клизишта, 

пожари, сњежни наноси, суша и олујно 

невријеме праћено градом. Поред ових 

опасности, присутна је и опасност која није 

учестала али према свом интензитету може 

нанијети изузетно огромну штету, а то је 

земљотрес.  

 

Изложеност заједнице природним и другим 

опасностима  

 

Ријека Уна када излије из корита плави око 400 hа 

пољопривредних површина и угрожава један 

привредни субјекат који запошљава 100 радника, 

око 80 стамбених објеката и магистрални пут М14 

у мјестима Грдановац и Петриња. Поред наведене 

инфрстуктуре поплавама су директно угрожене 3 

трафо станице, усљед чега долази до прекида 

напајања ел. енергијом у већем дијелу општине. 

Ријека Стригова угрожава око 150 hа 

пољопривредних површина и неколико 

стамбених објеката. Поток „Тавија“ директно 

угрожава два привредна субјекта који 

запошљавају 250 радника, око 50 занатско-

предузетничких радњи, 300 стамбених објеката и 

магистрални пут М-14 Костајница – Козарска 

Дубица. Поток „Бубњарица“ угоржава један 
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привредни субјекат који запошљава 80 радника, 

те објекте Јавне предшколске установе 

„Кестенко“ и основне школе „Петар Мећава“ те 

око 100 стамбених објеката.   

 

На подручју општине је активно 20 клизишта које 

угрожавају путну комуникацију Горња Славиња 

Календери и локални пут према средњошколском 

центру, затим око 100 стамбених објеката и један 

привредни субјекат („Фореста“ доо) који 

запошљава преко 60 радника.  

 

Поплаве и клизишта забиљежена током 2014. 

године имале су катастрофалне посљедице по 

становништво, привреду, пољопривреду и јавну 

инфраструктуру. По процјенама Комисије, шест 

поплава током 2014. проузроковало је укупну 

штету на подручју општине Костајница у 

висини од 9.197.618,70 КМ.   

 

Када су у питању пожари на отвореном, цијело 

подручје општине Костајница је под утицајем ове 

опасности а најугроженија су рурална подручја 

која обилују шумама, посебно подручја која 

припадају Календерима, Подбрђанима, Зовику, 

Подошци, Мраовом пољу и Читлуку у којем се 

процјењује да живи око 500 становника.  

Пожарима у објектима су најугроженији 

становници градског подручја Костајнице гдје је 

концентрисано 95% привредних објеката, 

значајан број грађевина са више стамбених 

јединица, Основна школа, Средњошколски 

центар, Вртић, Дом здравља, Библиотека, Зграда 

управе итд.. Процјењује се да је укупан број 

грађана који је изложен пожарима у објектима 

око 3.500.  

Сушом и градом је првенствено угрожена 

пољопривредна производња на цијелом подручју 

општине Костајница. Поред пољопривредне 

производње сушом су угрожена и индивидуална и 

сеоска изворишта питке воде у свим руралним 

дијеловима општине те је руралном 

становништву неопходно цистернама за воду 

обезбједити приступ питкој води. Међутим, 

недовољан број цистерни за воду и 

амортизованост постојеће цистерне коју 

обезбјеђује Ватрогасно друштво рањивост 

руралног становништва на сушу додатно 

појачава.  

  

Опасностима од сњежних наноса изложена су 

првенствено рурална домаћинства насељених 

мјеста Календери, Горња слабиња, Побрђани, 

Мракодол, Петриња, Студена, Мраово поље, 

Гумњани у којима према процјенама 

Интерсекторске гупе за смањење ризика живи око 

500 становника општине Костајница. Поред 

становника, негативном утицају сњежних наноса 

у виду значајних оштећења, подложни су и сви 

локални путеви према наведеним насељима као и 

регионални пут Р-475.     

 

 Капацитети локалне заједнице да одговори 

на ризике од природних и других опасности  

 

Капацитети локалне заједнице да се супротстави 

штетним посљедицама природних и других 

опасности првенствено се огледају у ангажовању 

субјеката заштите и спашавања, а превасходно 

Цивилне заштите, Ватрогасног друштва и 

Комуналног предузећа. Недовољно развијени 

капацитети Службе цивилне заштите и 

Добровољног ватрогасног друштва, који 

првенствено оскудјевају у основним материјално-

техничким средствима за ефикасан одговор на 

природне и друге опасности али и недовољним 

бројем квалитетно обучених кадрова, значајно 

умањују капацитете општине да одговори на 

катастрофе али и да дјелује превентивно те на тај 

начин смање ризик од катастрофа на подручју 

општине Костајница.   

 

Служба цивилне заштите оскудјева у дијелу 

опреме која је неопходна за дјеловање на терену 

што подразумијева недостатак: специјализованих 

чамаца (са и без мотора) и пенти за спашавање 

људи и добара у случају поплава, моторних 

муљних пумпи са усисним цријевима, исушивача 

за просторије које страдају током поплава, итд.  

Добровољно ватрогасно друштво (ДВД) броји три 

професионално запослена ватрогасца и око 20 

добровољаца.  ДВД је скромно опремљен 

основним средствима за заштиту и спашавање, 

међутим, постојећа материјално техничка 

средства су дотрајала и неопходна је набавка 

нових како би успјешније и ефикасније 

одговорили потребама заједнице током одговора, 

али и у фази опоравка од катастрофе узрокованих 

поплавама, пожарима, сушом и сњежним 

наносима.   

 

Потребно је истаћи да координација кључних 

локалних актера заштите и спашавања у току фазе 

хитног одговора на катастрофу постоји кроз 

функционисање Штаба за ванредне ситуације 

којег успоставља јединица локалне самоуправе. У 

циљу ефикаснијег одговора на природне и 

друге опасности, потребно је значајно 

побољшати комуникацију кључних актера 

система заштите и спашавања, посебно са 

аспекта унапрјеђења система везе који неће бити 

овисан о напајању ел. енергијом.  
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Поред претходно наведених неструктуралних 

мјера, за смањење ризика од поплава, потребно 

је примјенити одређене структуралне мјере, 

прије свега прочистити канале, извршити 

регулацију потока Тавија и реконструисати 

мост на путу М-14.   
 

За превенцију и ефикасан одговор на шумске 

пожаре неопходно је израдити нове и одржавати 

постојеће путне комуникације кроз шумска 

подручја, радити на изградњи свијести 

пољопривредника о опасностима 

неконтролисаног паљења стрништа и осталог 

пољопривредног отпада. Такође је потребно 

радити на подизању свијести становника и 

посјетилаца и постављањем сигнализације и 

знакова упозорења на пожаре подићи ниво 

превенције шумских пожара и пожара на 

отвореном. Пожаре у објектима је потребно 

превенирати стављањем у функцију хидрантских 

мрежа и осигуравањем да сваки објекат, било 

стамбени или привредни, има одговарајући број 

функционалних противпожарних апарата.  

 

Када је ријеч о суши и граду,поред обезбјеђења 

питке воде руралном становништву путем 

цистерни, неопходно је афирмисати 

пољопривреднике да примјене савремене мјере за 

ублажавање негативних посњедица суше и града, 

првенствено организовањем пољопривредне 

производње у заштићеном простору, употребом 

иригационих система и противграднихи мрежа те 

садњом култура које су отпорније на сушу, град и 

промјену температуре.  

 

За ефикасну превенцију и смањење штетних 

посљедица од сњежних наноса неопходно је 

комунално предузеће опремити адекватном 

механизацијом која ће омогућити правовремени 

одговор локалне заједнице на појаву већих 

сњежних падавина. 

 

 Процјена ризика  

 

Уважавајући анализиране аспекте ризика од 

катастрофа (опасности, изложеност, рањивост и 

капацитете супростављања), у наредном 

петогодишнњем периоду Општина Костајница је 

идентификовала ризик од пожара као врло висок 

(неприхватљивим) који се мора избјећи или 

умањити без обзира на трошкове, док су ризици 

од поплава, клизишта, сњежних наноса, суше и 

града идентификовани као високи ризици које је 

неопходно избјећи или умањити у наредном 

петогодишњем развојном периоду уз трошкове 

мјера који су прихватљиви, односно вриједности 

користи које оне доносе су веће од трошкова 

умањења ризика. За наредни петогодишњи 

период ризик од земљотреса окарактерисан је као 

прихватљив уз примјену редовних мјера за 

његово ублажавање.  

 

4.1.4. Стање јавне инфраструктуре и јавних 

услуга  

Саобраћајнице   

Након поплава које су задесиле општину током 

2014. године, појавила су се многа оштећења како 

на магистралном путу М-14, тако и на локалној 

путној мрежи. Забиљежена су оштећења моста на 

магистралном путу М-14 који пролази кроз град 

(на ријечици Тавији), као и мостова на локалним 

путевима који спајају насељена мјеста у општини. 

Такође је дошло до оштећења асфалтног коловоза 

на дијелу магисталног пута који пролази кроз 

град. Наведено представља приоритете за 

санацију у наредном периоду те је стога Општина 

аплицирала и одобрена су јој средства за санацију 

и реконструкцију наведених инфраструктурних 

објеката.  Њихова реализација се очекује у 

20162017. години. Евидентан је недостатак 

хоризонталне и  вертикалне саобраћајне 

сигнализације (саобраћајних знакова и 

обиљежених прелаза). Број насељених мјеста без 

асфалтиране путне комуникације смањио се са 4 у 

2010. години на 2 у 2014. што представља 

директан резултат стратешких интервенција у 

периоду 2011.-2014.  

 

Водоснабдијевање  

На подручју општине Костајница послове 

припреме и дистрибуције пијаће воде врши 

Комунално предузеће „Комунално“ а.д. 

Костајница. У периоду 2011-2014. покривеност 

домаћинстава са приступом контролисаној води 

за пиће порастао је са 70% на 77%, односно, 84% 

од укупног броја становника има приступ 

контролисаној води за пиће. Остатак 

домаћинства, углавном руралног подручја, 

користи бунаре и приватне (сеоске) водоводе који 

су подложни онечишћењу током поплава, 

односно неријетко пресуше у љетном периоду 

током суша што отежава снабдијевање питком 

водом становника ових подручја. За ова 

домаћинства обезбјеђено је алтернативно 

снабдијевање водом путем цистерне за воду коју 

обезбјеђује Ватрогасно друштво, али која је у 

изузетно лошем стању и потребна је њена замјена.  

 

Повећање броја корисника са приступом води за 

пиће посљедица је реконструкције највећег дјела 

транспортног цјевовода и дјела секундарне мреже 
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на основу пројекта вриједности 1 милион евра 

финансираног од стране међународних 

организација и КfW кредитне линије, што 

представља резултат и активности Пројектног 

тима и механизма за аплицирање који је 

успостављен у оквиру Јединици за управљање 

развојем (ЈУРА). Важно је истаћи да се квалитет 

воде из градског водовода редовно контролише и 

на високом је нивоу и да током катастрофалних 

поплава у 2014. години није дошло до прекида 

снабдијевања становништва квалитетном питком 

водом.   

У наредном периоду потребно је наставити са 

реконструкцијом водоводне мреже и 

осавремењавањем система водоснабдијевања 
како би се смањили губици воде који су 2014. 

износили 50%. 
 

Канализација и отпадне воде  

У периоду 2011-2014., на територији општине 

Костајница изграђено је 2,52 километра 

канализационе мреже као резултат 

имплементације стратешких интервенција. 

Покривеност становништва канализационом 

мрежом износи 74%, док преосталих 26% 

непокривености обухвата руралне дијелове 

општине али и значајне дјелове градског 

подручја. Поред изградње канализационе мреже, 

стратешким интервенцијама у 2011.г. изграђен је 

колектор канализационих вода исток-запад и 

сјевер-југ, чиме је у највећем дјелу ријешен 

проблем канализационог система. Поред 

проширења и реконструкције канализационе 

мреже, у наредном периоду потребно је предузети 

конкретне активности на третирању отпадних 

вода.  

 

Одвоз смећа и отпада  

Редован одвоз смећа и отпада врши се у широј 

зони града за 1.070 корисника, од чега су у 

питању 952 домаћинства (покривеност од 49% 

домаћинстава) и 118 правних лица. Депоновање 

отпада се врши на локалној депонији „Палијин 

јарак“, укупне површине 7.000 m2, која је 

оштећена у посљедњим катастрофалним 

поплавама из 2014.г. што је појачало ризик од 

негативног утицаја депоније на животну средину. 

На територији општине Костајница не врши се 

селектирање отпада, али се прикупља папирнати 

отпад које врши комунално предузеће из 

Козарске Дубице, које је у протеклом периоду 

прикупило 705 тона папирнатог отпада и којег 

они даље пласирају на додатну прераду.  

  

На подручју општине је евидентирано неколико 

дивљих депонија. У посматраном периоду 

отклоњено је 10 дивљих депонија, али због 

недоступности података о стварном броју дивљих 

депонија (истраживање о броју дивљих депоније 

није урађено) немогуће је мјерити напредак у 

овом пољу. Значајно је напоменути да су пројекти 

сакупљања селективног (папирнатог) отпада и 

отклањање дивљих депонија резултат 

имплементације стратегије.5 

 

Стање административних услуга локалне 

самоуправе  

У општинској администрацији запослена су 24 

службеника, што је за 7 (22,6%) мање у односу на 

2010. годину.  Према оцјени Општинског 

развојног тима, општинска администрација 

располаже са довољним људским капацитетима и 

административне службе општине технички су 

адекватно опремљене, међутим, опрема и 

рачунари су застарјели и постоји потреба за 

њиховим  осавремењивањем.  

 

Стање планске документације  

На простору територије општине Костајница, у 

периоду 2011-2014. није дошло до значајних 

промјена у стању просторно-планске 

документације.  Општина Костајница не 

располаже просторним планом општине док је 

Урбанистички план усвојен давне 1984. године 

(активности на изради новог урбанистичког плана 

су покренуте и његово усвајање очекује се у 

наредном трогодишњем периоду). Оваква 

ситуација за посљедицу има појаву бесправне 

градње, која је најизраженија у подручјима 

угроженим клизиштима и поплавама и локалну 

заједницу чини рањивијом на ове природне 

опасности. Општина Костајница има израђен 

План управљања отпадом 2012-2017. и Процјену 

угрожености од пожара (фебруар 2014.), док 

недостају документи Програм заштите и 

спашавања општине Костајница и Процјена 

угрожености општине од природних и других 

опасности.  

 

Регулациони планови су усвојени за Блок I, Блок 

II, Блок III, и Српско православно гробље 

„Чекиновац“.  

 

4.1.5. Заштита животне средине  

На подручју општине Костајница нису вршена 

званична и континуирана мјерења квалитета 

ваздуха, односно, не постоји мониторинг 

квалитета ваздуха.  

 

                                                 
5 Евалуација развојне стратегије Костајнице , УНДП, 

ИЛДП програм, август 2015.  
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Управљање простором на подручју општине 

Костајница је отежано. Проблеми просторног 

уређења резултат су неријешеног питања границе 

са Републиком Хрватском, непостојања 

одговарајуће просторно планске документације и 

бесправне градње, што отежава управљање 

ризицима од природних и других опасности.  

 

Градско зеленило на подручју општине 

Костајница чине: парк површине 1.224,00 m2, које 

се налазе у центру града и травнате површине уз 

тротоаре. Улични дрворед је присутан само у 

једној улици, док остале улице немају дрвореде. 

Одржавање постојећег градског зеленила је 

задовољавајуће.  

 

Општина је израдила и усвојила ЛЕАП, што је 

такођер резултат имплементације Стратегије, и 

дио мјера који се односи на смањење загађења 

животне средине од стране привредних субјеката 

је примјењен иако привредне гране које су 

заступљене на подручју општине Костајница нису 

већег 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.  

 

4.1.6. Анализа буџета  

Удио Општинског буџета у укупном 

реализованим средствима за реализацију 

стратегије у периоду 2011-2014. године износи 

цца 7%, док је износ вањских средстава за 

реализацију стратегије у периоду 2011-2014. 

године на нивоу од 93%.   

 

Кроз посматране године присутан је тренд 

смањења реализације по оба извора финансирања. 

Средства из екстерних извора се у просјеку 

планирају дупло већим него што се и остваре кроз 

реализацију пројеката, што је упозоравајући 

сигнал за рационалније планирање у будућности.   

 

Табела бр. 3: Вриједност планираних и реализованих пројеката у периоду 2011-2014. година по 

изворима финансирања.  

 

Година  

План 
 

Реализација % реализације 

Општински 

буџет 

Екстерни 

извори 

Укупно 

Општински 

буџет 

Екстерни 

извори 

Укупно 

Општ

ински 

буџет 

Екстерни 

извори 

Укупно 

2011.  74.500 4.711.500 4.786.000 257.000 3.000.000 3.257.000 345% 64% 68% 

2012.   500.000  5.348.997   5.848.997  282.393   2.448.997   2.731.390   56,%  45%  46%  

2013.  364.000      2.659.000      3.023.000     132.000      1.500.000    1.632.000    36%  56% 54% 

2014.  415.500      3.528.000      3.943.500     70.000      1.420.000     1.490.000    17%  40% 38% 

УКУПНО  1.354.000  16.247.497  17.601.497  741.393  8.368.997  9.110.390  55%  52% 52% 

 

Уколико се анализирају наведени трендови и у 

обзир узме просјечни ниво финансирања 

развојних пројеката из буџета општине током 

2011.-2014. године, процјена је да би се у 

наредном петогодишњем периоду за развојне 

пројекте из општинског буџета  могло издвојити 

годишње око 360.000 КМ.   

 

Што се тиче финансијских извора из ектерних 

извора, процјена је да би се у наредном периоду 

годишње могло „привући“ око 1.150.000 КМ, 

првенствено из грант средстава Европске 

инвестиционе банке, Фонда солидарности, 

Кредита за санацију штета од поплава 

обезбјеђених од стране Републике Српске, МЕГ 

пројекта, Јапанске амбасаде, Хуманитарне 

организације „Islamic Relief“, Шведске развојне 

агенције, УНДП-а и других.   

 

Када је ријеч о финансијском стању општине 

Костајница, акумулиране обавезе су око 

500.000,00  КМ. За сервисирање кредитних 

обавеза у наредних 5 година ће бити потребно 

годишње издвајати око 300.000,00 КМ.   
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4.2. Стратешко фокусирање  

 

4.2.1. SWOT анализа општине Костајница  

 

 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

 

 

 

 

 

Добра комуникациона повезаност и близина 

кључне путне и жељезничке инфраструктуре 

(магистрални пут М-14, жељезничка пруга  

Загреб-Сарајево, близина ауто пута  Београд  

- Загреб, близина Хрватске -  гранични 

пријелаз); Повољни услови за развој 

пољопривредне производње (чиста средина, 

структура земљишта повољна за развој 

воћарства, сточарства, повртларства, 

виноградарства, пчеларствa 85% обрадиво – 

15 % неплодно);  

Шуме, богатство дрвног сортимента;   

Подручје богато питомим кестеном;  

Богатство водним ресурсима (питком водом и 

ријеком Уном и њеним притокама) Повољни 

услови за развој предузетништва 

(стимулација од стране општине-умањење 

комуналних накнада, брза регистрација);  

Изграђена примарна водоводна и 

канализациона мрежа;  

Покривеност становништва водоводном 

мрежом (око 85%);  

Континуирано стипендирање студената;  

Улови за развој различитих видова туризма 

(туристички потенцијал ријеке Уне, ловни, 

риболовни, рекреативни, сеоски, вјерски, 

културне, спортске и вјерске манифестације); 

Извозно орјентисана индустријска 

производња  

– дрвопрерада, текстил и металопрерада; 

Покривеност дјеце предшколским одгојем и 

образовањем (преко 50%);  

Довољни људски ресурси у области 

здравствене заштите;  

Добра координација општинских органа, 

установа и институција у случају катастрофа 

и ванредних ситуација узрокованих 

природним  и другимопасностима;  

Уређена обала Уне као значајни туристички 

потенцијал l (плажа Пирало);  

Укљученост младе радне снаге у општинску 

управу и јавна предузећа;  

� Недовољно искориштени 

пољопривредни потенцијали;  

� Рањивост пољопривреде на природне 

опасности (поплаве, суша и град);  

� Неусклађеност експлоатације шуме и 

пошумљавања;  

� Недиверзифицирана радна снага, 

висока концентрација искусне радне снаге у 

одређеним подручјима (металопрерада, 

дрвопрерада, текстил, пољопривреда, 

занатсва);  

� Недовољна улагања у промоцију и 

развој занатства;  

� Недовоњна покривеност 

домаћинстава канализационом мрежом;  

� Недовољно реконструисана 

cекундарна водоводна и канализациона мрежа;  

� Недовољна укљученост цивилног 

сектора у друштвене активности, израду и 

провођење развојних стратешких планова;   

� Недиверзификована привреда 

(ослоњена на узак број предузећа);  

� Недостатак просторног и 

убранистичког плана општине што за 

посљедицу има несређене имовинско – правне 

односе и изражени проблем бесправне градње;  

� Депопулација општине (негативан 

салдо миграција и негативан природни 

прираштај, напуштање села);  

� Непостојање капацитета за прераду и 

складиштење  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;  

� Непостојање центра за 

преквалификацију;  

� Слабо развијена свијест грађана о 

значају и изазовима које доноси 

предузетништво;  

� Недовољан степен финализације у 

дрвопреради;  

� Недовољна улагања у културу;  
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� Отежана доступност примарној 

здравственој заштити руралног становништва;  

� Лоша техничка опремљеност 

здравствене установе;  

� Недостаје систем селективног 

прикупљања чврстог отпада;  

� Недовољно развијени капацитети 

локалне заједнице за смањење ризика од 

катастрофа узрокованим природним и другим  

опасностима (привредни, друштвени капитал);  

� Недовољна освијештеност грашђана 

и привредника о природним опасностима);  

� Изложеност већег број привредних 

субјеката поплавама и клизиштима;  

� Неадекватно опремљена и обучена 

цивилна заштита и ватрогасна служба да 

одговори на ванредне ситуације;  

� Неуређеност канала, мостова, путева 

што појачава ризик од природних опасности;  

� Губици воде у систему 

водоснабдјевања су око 50%;  

� Лоше стање образовне и спортске 

инфраструктуре;  

� Непостојањe смјештајних 

капацитета;  

� Неразвијене спортско-рекреативне и 

бициклистичке стазе.  

 

ПРИЛИКЕ 
 

ПРИЈЕТЊЕ 

� Трендови у примјени ЕЕ и обновљивих 

извора енергије, конзумирању здраве хране и 

спремности инвеститора да улажу у туризам;  

� Увезивање и организовање регионалне 

и прекограничне туристичке понуде;   

� Међународни развојни фондови 

иразвојни фондови у БиХ, јавноприватна 

партнерства;  

� Близина ЕУ;  

� Регионално отварање тржишта 

(билатерални и мултилатерални споразуми);  

� Привлачење страних инвеститора и 

капитала, знања и веза из дијаспоре;  

� Успостављање сарадње између 

производних фирми и кооперантских предузећа.  

� Општина Костајница је уврштена у 

регионалну бициклуистичку мапу као резултат 

активности регионалних туристичких 

организација.  

 

� 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 и избјегличком кризом  

(избјеглице са средњег истока);  

� 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;  

� Могућност отварања депоније 

нуклеарног отпада у Хрватској (у непосредној 

близини Костајнице);  

� Одлазак радно способног 

становништва;   
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 � Непостојање ажурне и усаглашене 

развојне стратегије на вишим нивоима;  

� Недовољна координација локалне, 

ентитетске и државне власти, нарочито у 

случају незгода  

узрокованих природним и другим опасностима;  

� Појачан интензитет поплава, суша и 

сњежних мећава и осталих природних 

опасности.  

 

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.   

 

4.2.2. Стратешко фокусирање  

У процесу ревизије стратешких фокуса, на основу 

препорука средњорочне евалуације 

имплементације стратегије и ревидоване SWOT 

матрице, Општински развојни тим општине 

Костајница опредијелио се за слиједећих пет 

стратешких фокуса:  

• Што боље искористити погранични 

положај и могућности прекограничне и међу-

општинске сарадње у областима трговине, 

туризма, културе, подршке пројектима 

прекограничне и међу-општинске сарадње, 

очувања животне средине, индустријских 

инвестиција и пословних зона);  

• Задржати и привући младе 

(самозапошљавање, квалитетно образовање, 

спортско-културне активности, квалитетна 

социјална и здравствена заштита);  

• Искористити потенцијале и тренд 

развоја МСП и предузетништва за отварање 

нових радних мјеста;  

• Искористити пољопривредне 

потенцијале за развој пчеларства, прераде 

кестена, воћарства и производње поврћа у 

заштићеном простору.  

• Јачати капацитете локалне заједнице да 

смањи ризик од природних и других опасности 

(изградња и уређење  комуналне инфраструктуре, 

уређење водотокова, обалоутврда, јачање цивилне 

заштите, ватрогасног друштва и система одбране 

од природних непогода, унапрјеђење 

здравствених услуга, те ојачати капацитете за 

одговор на посљедице катастрофа итд.)  

 

Искористити предности пограничног положаја 

Костајнице и јачати међуопштинску и 

прекограничну сарадњу у развоју локалне 

привреде, туризма и заштите животне средине. 

Овај стратешки фокус је и даље релевантан за 

будући развој општине посебно ако се узме 

чињеница да погранични положај отвара општини 

Костајница многобројне развојне могућности. 

Оне прије свега укључују прекограничну сарадњу 

и заједничке активности на промоцији туризма и 

туристичких потенцијала, заштити животне 

средине, инвестиције у индустријску производњу, 

уз активирање пословних зона, развој 

прекограничне трговине и заједничке активности 

на смањењу ризика од катастрофа.   

Добра међуопштинска и прекогранична сарадња 

претпоставка су за привлачење фондова и 

развојних програма, посебно програма ЕУ, 

усмјерених на заштиту животне средине, 

унапређење квалитета и доступности услуга 

грађанима, стварање стимулативног пословног 

окружења и привлачење привредних и 

туристичких инвестиција.   

 

Задржавање и привлачење младих  
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. Могућности запошљавања се 

налазе у припреми младих за предузетништво и 

самозапошљавање, али и њиховој 

преквалификацији за занимања која су 

дефицитарна на тржишту рада, што представља 

додатни фокус у односу на риоритете дефинисане 

за претходни развојни период.   

 

Кориштење потенцијалa и трендoвa развоја 

МСП и предузетништва за отварање нових 

радних мјеста  
Предузетништво и мала и средња предузећа 

(МСП) представљају подручје које, према 

налазима ревидоване социо-економске и SWOT 

анализе, има значајан потенцијал за развој.  Један 
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од резултата развоја МСП је јачање локалне 

привреде, као и отварање нових радних мјеста.  

Општина Костајница се и упретходном периоду 

фокусирала на подршку МСП, обезбјеђење 

олакшица за регистрацију и пословање МСП,  

промовисање Костајнице као добре инвестиционе 

и пословне дестинације, као и стварање 

формалних предуслова за развој  пословних зона. 

Овај фокус је и даље релевантан за наредни 

развојни период, с тим да је потребно додатну 

пажњу посветити развоју предузетничке 

инфраструктуре, подстицајног окружења за даљи 

развој туризма и занатства и јачању капацитета 

предузећа да превентивно дјелују на смањење 

ризика од катастрофа и да ефикасно и адекватно 

одговоре на појаве природних и других 

опасности. 

 

Кориштење пољопривредних потенцијала за 

развој пчеларства, прераде кестена, воћарства 

и производње поврћа у заштићеном простору  
Налази ревизије социо-економске и SWOT 

анализе упућују на потенцијале општине 

Костајница који леже у пољопривредној 

производњи, посебно у областима пчеларства (с 

наглашеном производњом меда од кестена), 

воћарства, производњи кестена и производње 

поврћа у заштићеном простору, што је било 

дефинисано стратешким фокусима претходног 

периода имплементације стратегије 2011-2014. 

Пољопривреда може да обезбиједи значајне 

ресурсе за развој прерађивачке индустрије, али и 

за развој туризма у домену 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 станица за откуп 

пољопривредних производа и капацитети за 

складиштење пољопривредних производа који би 

се налазили у оквиру сточне пијаце. У циљу 

одрживог коришћења природних ресурса, 

превасходно кестенове шуме као основе развоја 

пољопривреде општине Костајница, потребно је 

кестенову шуму прогласити ресурсом од 

стратешког значаја и заштити је од 

неконтролисане сјече и уништавања али и 

брендирати производе од кестена.  

 

Јачати капацитете локалне заједнице да 

смањи ризик од природних и других опасности  

Према налазима SWOT анализе природне 

опасности представљају једну од пријетњи за 

развој општине Костајница. Потребно је 

изградити капацитете те смањити изложеност и 

рањивост локалне заједнице првенствено на 

поплаве, пожаре, сњежне наносе, клизишта и 

сушу. Поплаве које су се десиле 2014. године 

показале су неспремност и недовољно развијене 

капацитете локалне заједнице да одговори на 

ризике од природних и других опасности.  

Јачање капацитета локалне заједнице да одговори 

на ризике од наведених опасности укључује и 

изградњу и уређење комуналне инфраструктуре, 

уређење водотока и обалоутврда, као и јачање 

техничких и кадровских капацитета Цивилне 

заштите, Добровољног ватрогасног друштва, 

Комуналног предузећа, Дома здравља и других 

актера заштите и спашавања за превенцију и  

адекватан одговор на катастрофе.  

 

Визија и стратешки циљеви развоја  
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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.  

 

Дефинисани циљеви имају упориште у 

средњорочној евалуацији имплементације 

стратегије и ревидованим стратешким фокусима 

као финалном резултату спроведене ревизије 

социоекономске и SWОТ анализе. Тако 

заснованим и дефинисаним ревидованим 

стратешким циљевима оцртавају се главни 

правци и очекивани домети трансформације 

општине Костајница као цјелине.  

 

Очекивани утицај ревидованих стратешких 

циљева на свеукупни развој општине Костајница 

ће се моћи пратити и сагледати кроз кључне 

макро индикаторе:  

 

Стратешки циљ 1. Успостављени темељи за 

развијену привреду, туризам и пољопривреду. 

 

• У току 5 година имплементације стратегије 

стопа повећања броја запослених је статистички 

значајно већа у односу на стопу 

повећања/промјене броја запослених током 5 

година које претходе имплементцији стратегије.  

• До 2020. године је дошло до смањења 

индекса броја сиромашних (ХЦИ) за 10% у 

односу на 2014.г.  

• Просјечни годишњи издаци домаћинстава на 

пријевоз, рекреацију и културу, образовње и 

  

 

 

Општина Костајница - средина погодна за улагање у  
индустрију, развој предузетништва и  

пољопривреде, угодна за живот и одмор, која  
привлачи туристе и која се истиче својом  

мултиетничком културом, традицијом и природним  
љепотама . 

1 . Успостављени темељи за  
развијену привреду, туризам  

и пољопривреду. 

2 . Унапрјеђен квалитет  
друштвеног живота заједнице  

и смањени ризици од  
катастрофа.  

3 . Унапрјеђен квалитет  
животне средине и  

побољшани услови живота  
свих становника локалне  

заједнице.  
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комуникацију на подручју општине Костајница  у 

2019. години ће бити за 10% већи у односу на 

2015. годину (Анкета о потрошњи домаћинстава, 

2004, 2007, 2011, 2015, 2019)  

• До 2020.г. просјечна бруто плата увећана је 

за 10% у односу на 2014.  

• До 2020.г. дошло је до повећања укупних 

прихода у привреди за 10% у односу на 2014.  

• До 2020.г. дошло је до повећања износа 

инвестиција на територији општине за 70% у 

односу на 2014.  

• До 2020.г. године је дошло до повећања 

броја предузећа/1000 становника за најмање 10% 

уодносу на 2014.  

• До 2020.г. године је дошло до повећања 

броја регистрованих туристичких посјета и 

ноћења за 85% у односу на 2014 

 

2. Унапрјеђен квалитет друштвеног живота 

заједнице и смањени ризици од катастрофа. 
 

• До 2020.г. ризици од катастрофа за све 

становнике општине смањени за категорију ниже 

у односу на 2015.  

• У 2020.г. је смањен ниво исељавања са 

подручја општине Костајница за 15% u odnosu na 

2014. годину   

• До 2020.г број корисника здравствене 

заштите/1000 становника повећан за 10% у 

односу на 2014.  

• До 2020.г. повећан број корисника социјалне 

заштите/1000 становника за 10% у односу на 

2014.  

• До 2020.г. број кривичних и прекршајних 

случајева против малољетника на подручју 

општине Костајница смањен  за 10% у односу на 

2014. годину   

• До 2020. број кривичних и прекршајних 

случајева против одраслих на подручју општине 

Костајница  смањен за 10% у односу на 2014. 

годину.  

• До 2020.г. број грађана који учествују у 

спортским и културним манифестацијама и 

догађајима увећан за 20% у односу на 2014.г.  

 

3. Унапрјеђен квалитет животне средине и 

побољшани услови живота свих становника 

локалне заједнице.  

• До 2020.г. повећано задовољство грађана 

комуналним услугама за 10% у односу на 2016. 

годину  

• У 2020.г. количине емитованог CO2 у 

атмосферу су мање за минимално 680 тона на 

годишњем нивоу.  

• До 2020.г ресурси становника Костајнице и 

јавних установа за капиталне инвестиције 

повећани за 10% у односу на период 2011-2015.  

• У периоду 2016-2020. повећана 

искориштеност деградираних површина 

земљишта усљед поплава за најмање 10% у 

односу на период 2011-2014 .  

 

5. Секторски развојни планови  

 

5.1. Усклађеност, омплементарност и 

међусобни утицај секторских планова  

 

Узимајући у обзир ревидоване стратешке циљеве 

заједно са фокусима секторских планова општине  

Костајница, Општински развојни тим је извршио 

ревизију секторских циљева и на основу 

препорука Евалуације имплементације стратегије 

идентификовао је секторске циљеве који су 

комплементарни, усклађени и имају  међусобни 

утицај:  

 

СЦ 1.1. Креиран амбијент погодан за улагања 

инвеститора до 2020. године. 
Изградњом и реконструкцијом локалних путева 

доприноси се олакшаном приступу услугама 

здравствене и социјалне заштите (Секторски циљ 

2.1) као и спортским и културним садржајима 

(Секторски циљ 2.2). Изградњом и 

реконструкцијом путева у складу са принципом 

„Изградња набоље“ овај секторски циљ директно 

доприноси изградњи капацитета локалне 

заједнице у смањењу ризика од катастрофа 

(Секторски циљ 2.3.) и унапрјеђењу заштите 

животне средине(Секторски циљ 3.4.). 

Квалитетна путна инфраструктура олакшава и 

омогућава успостављање система селективног 

прикупљања отпада у свим дјеловима општине 

(Секторски циљ 3.3).  

СЦ 1.2. Створено повољно окружење за развој 

пољопривредне производње до 2020. 

године.Одрживим развојем пољопривредне 

производње која подразумијева примјену мјера 

адаптације на сушу (системи наводњавања, 

промјена плодореда и коришћење култура 

отпорних на сушу) овај секторски циљ директно 

доприноси изградњи капацитета локалне 

заједнице у смањењу ризика од катастрофа 

узрокованих сушом. (Секторски циљ 2.3.). 

Едукацијом пољопривредника током реализације 

потицајних мјера у пољопривреди утицати ће се 

на коришћење дозвољених средства заштите 

биљака чиме ће се унапрједити заштита животне 

средине (Секторски циљ 3.4.)  
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СЦ 1.3. Развијени туризам, трговина и 

занатство до 2020. године. 
Реализација секторског циља 1.3 подразумијева 

едукацију привредника о јачању капацитета на 

правовремени и адекватан одговор на природне и 

друге опасности као и уређење излетничких 

мјеста које укључују примјену мјера заштите од 

пожара (знакови упозорења и посуде са водом и 

пијеском) што је усклађено са јачањем капацитета 

локалне заједнице да ефикасно одговори и смањи 

ризике од природних и других опасности 

(секторски циљ 2.3.). Уређење излетничких 

мјеста и туристичких објеката у вези је са 

унапрјеђењем заштите животне средине 

(Секторски циљ 3.4.)  

СЦ 2.1. Унапрјеђена здравствена и социјална 

заштита до 2020. године. 
Унапрјеђење здравствене и социјалне заштите, 

посебно руралног становништва, у вези је са 

стварањем повољног друштвеног окружења за 

привлачење инвестиција и развој пољопривреде 

(Секторски циљеви 1.1 и 1.2). 

СЦ 2.2. Осигуран приступ спортским и 

културним садржајима до 2020. године. 
Унапрјеђење друштвене инфраструктуре и 

развијање спортских и културних садржаја у вези 

је са креирањем позитивног имиџа општине и 

настојањем да се у општину привуку значајне 

инвестиције (Секторски циљ 1.1).  

СЦ 2.3Унапрјеђена ефикасност локалне управе 

и изграђени капацитети локалне заједнице 

засмањење ризика од катастрофа до 2020. 

године. 
Доношење урбанистичког и просторног плана 

има значајан утицај на адекватан развој 

предузетничке, комуналне и друштвене 

инфраструктуре што је у директној вези са 

привлачењем инвестиција (Секторски циљ 1.1) и 

унапрјеђењем комуналних услуга(Секторски 

циљ 3.1).Такође, изградњом капацитета локалне 

заједнице за правовремени и адекватан одговор на 

природне и друге опасности, ствара се одређен 

ниво сигурности који привлачи инвеститоре 

(Стратешки циљ 1.1)и утиче на број 

туристичких посјета(Стратешки циљ 1.3.).  

СЦ 3.1. Побољшан квалитет пружања 

комуналних услуга до 2020. године. 
Унапрјеђење комуналних услуга је у директној 

вези са побољшањем повољног окружења за 

привлачење нових инвестиција и развојем малих 

предузетничких фирми. (Секторски циљ 1.1 и 

1.3). Такође, развијањем комуналних услуга 

смањује се ризик од катастрофа (Секторски циљ 

2.3) и стварају се услови за квалитетнији и 

здравији живот грађана (Секторски циљ 2.1). 

СЦ 3.2. Побољшан систем одводње 

површинских вода до 2020. године. 
Побољшањем система одводње површинских 

вода јачају се капацитети локалне заједнице за 

смањење ризика од катастрофа узрокованих 

поплавама (Секторски циљ 2.3) и омогућава се 

одрживи развој пољопривреде (Секторски циљ 

1.2.).  

СЦ 3.3. Смањен негативан утицај чврстог 

отпада на животну средину до 2020. 

године.Увођењем селективног прикупљања 

отпада јачају се капацитети заједнице у смањењу 

ризика од природних и других опасности 

(Секторски циљ 2.3), стварају се услови за 

одрживи развој туризмакао и за еколошки 

уређену средину (Секторски циљ 1.3.) и 

директно се утиче на привлачење нових 

инвестиција у овај сегмент одрживог развоја 

(Секторски циљ 1.1.).  

СЦ 3.4. Унапрјеђена заштита животне 

средине и рационало кориштење извора 

енергије.Доношење урбанистичког и просторног 

плана има значајан утицај на адекватан развој 

предузетничке, комуналне и друштвене 

инфраструктуре што је у директној вези са 

привлачењем инвестиција (Секторски циљ 1.1). и 

унапрјеђењем комуналних услуга(Секторски 

циљ 3.1)Такође, изградњом капацитета локалне 

заједнице за правовремени и адекватан одговор на 

природне и друге опасности, ствара се одређен 

ниво сигурности који привлачи инвеститоре 

(Стратешки циљ 1.1)и утиче на број 

туристичких посјета(Стратешки циљ 1.3.). 

 

5.2. План локалног економског развоја  

 

Ревизија Секторског плана локалног економског 

развоја општине Костајница урађена је на темељу 

закључака и препорука независне средњорочне 

евалуације стратегије развоја општине 

Костајница, ревизије социо-економске анализе, 

визије развоја и стратешких циљева као и 

ревизије снага, слабости, прилика и пријетњи у 

сектору економије.   

 

Унутар ревидоване визије, стратешких фокуса и 

циљева, као и секторских фокуса, евидентно је да 

се економски развој и даље базира на пословним 

иницијативама микро, малих и средњих предузећа 

у дрвном, текстилном и металном сектору, 

развоју занатства и туризма, као и развоју 

пољопривредне производње. У том контексту, 

Развојни тим општине Костајница дефинисао је 

сљедеће фокусе економског развоја:  
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• Повећање броја занатских, малих и средњих 

предузећа која активно послују, настоји се 

омогућити кроз искориштавање и унапрјеђење 

постојећих, односно изградњу нових 

предузетничких капацитета. Системски приступ 

локалном економском развоју кроз унапрјеђење 

услуга регистрације пољопривредних газдинстава 

и занатских радњи, пружања релевантних 

информација, обезбјеђење дозвола, изградњу 

пословних зона и предузетничке инфраструктуре 

те успостављање континуиране и системске 

буџетске подршке занатским дјелатностима, и 

малим и средњим предузећима. Неопходно је 

изградити капацитете привредника да смање 

ризике од катастрофа, првенствено кроз 

обезбјеђење квалитетне пословне и приступне  

инфраструктуре у зонама које су мање изложене 

поплавама и клизиштем, али и кроз перманентну 

едукацију привредника и запослених о важности 

правовременог одговора и превенције у смањењу 

ризика од катастрофа.    

• Развој пољопривреде кроз јачање 

конкурентности домаћег производа. Овај развој 

би се могао убрзати кроз системску (буџетску) 

подршку, постављање противградних система и 

система за наводњавање, подршку подизању 

нових засада воћа и производње поврћа у 

пластеницима,  изградњи складишних капацитета 

за воће, поврће и кестен, побољшање протока 

људи и пољопривредних производа бољом 

путном инфраструктуром у руралним 

подручијима и помоћ око пласмана 

пољопривредних производа на тржиште. 

Организован откуп пољопривредних производа, 

брендирање и заштита домаћих производа 

(првенствено кестена и производа од кестена) и 

јачање њихове тржишне позиције кроз 

удруживање у задруге и удружења, представља 

важну компоненту развоја пољопривреде. 

Подршка наведеним структурама се може 

огледати кроз заједнички наступ на тржишту и 

кроз подршку јачању капацитета за складиштење 

пољопривредних производа. Посебну пажњу је 

неопходно усмјерити на адаптацију 

пољопривредне производње на климатске 

промјене, односно, смањење ризика од суше и 

града кроз примјену система за наводњавање и 

противградних мрежа, организовање производње 

у заштићеном простору,  коришћењем засада и 

садница отпорних на сушу.  

• Коришћењем природних и туристичких 

потенцијала даље развијати туризам и кроз 

уређење туристичке инфраструктуре и повећање 

смјештајних капацитета повећати број 

посјетилаца у општини Костајница. Приликом 

уређења туристичке инфраструктуре потребно је 

у склопу туристичке сигнализације водити рачуна 

о означавању излетишта и туристичких стаза и 

објеката знаковима упозорења на природне и 

друге опасности  и забране бацања смећа, 

нарочито, у потоке и канале, и превенцијом 

утицати на смањење ризика од пожара, бујичних 

поплава и осталих опасности.  

 

5.2.1. Преглед секторских циљева са очекиваним 

исходима и индикаторима  

 

Узимајући у обзир препоруке средњорочне 

евалуације Стратегије развоја општине 

Костајница, ревидоване стратешке циљеве, 

заједно са ревидованим фокусима економског 

развоја општине Костајница, Општински развојни 

тим је извршио ревизију секторских циљева и 

дефинисао сљедеће циљеве економског развоја:  

 

Секторски циљ  Очекивани исход  Индикатор  

1.1. Креиран амбијент погодан за 

улагања инвеститора  до 2020. 

године.  

До 2020.г. задовољство 

пословних субјеката путном 

инфраструктуром увећано за 

10% у односу на 2016.г.; 

Реализовано најмање десет 

страних и домаћих 

инвестиција до 2020.г.; 

Задовољство пословних субјеката 

путном инфраструктуром;  

Број домаћих и страних инвестиција;  

Број инвестиција дијаспоре;  

Број новоотворених радних мјеста у 

привреди.  

 Отворено најмање 100 

додатних радних мјеста до 

2020.г. као резултат нових 

инвестиција у привреду. 
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1.2. Створено повољно окружење 

за развој пољопривредне 

производње до 2020.г.  

До 2020.г. укупни приходи у 

пољопривреди увећани за 

најмање 35% у односу на 

2016.г.; 

До 2020.г. од деградације и 

уништавања заштићено 

најмање 85% површина под 

кестеновом шумом. 

Приходи у пољопривреди; 

Површина кестенове шуме 

заштићене одговарајућим степеном 

заштите. 

1.3. Развијени туризам, трговина и 

занатство до 2020. године.  

До 2020.г. повећани приходи 

од туризма за најмање  40%  у 

односу на 2016.г.; 

До 2020.г. број занатских и 

предузетничких фирми на 

1.000 становника повећан за 

најмање 12% у односу на 

2014.г. 

Приходи од туризма; 

Број регистрованих занатских 

радњи; 

Број регистрованих предузетничких 

радњи. 

 

5.2.2. Усклађеност са стратешким 

документима виших нивоа  

 

Ревидовани секторски циљеви у области 

економског развоја своје упориште налазе и 

усклађени су са важећим стратешким 

документима, правцима развоја, плановима и 

законима виших нивоа и то:  

- Стратегијом запошљавања РС, у односу на 

Стратешке циљеве 1./ Стимулисање економског 

раста, запошљавања и повећања квалитета посла, 

4./Повећање укључености на тржиште рада 

спрјечавањем дуготрајне незапослености, 

неактивности, друштвене искључености и 

сиромаштва радно способног становништва, те 

5./Проширење институционалних капацитета и 

остваривање дијалога међу актерима у области 

запошљавања;  

- Акционим планом за подстицање страних 

улагања у РС, у односу на Оперативни циљ 

2./Јачање капацитета институција на локалном 

нивоу;  

- Стратешким планом развоја 

пољопривреде РС, првенствено у односу на 

Стратешке циљеве 1./Повећање обима и 

продуктивности пољопривредне производње и 

обезбјеђење стабилности дохотка 

пољопривредних произвођача, 3./Повећање 

степена тржишности и финализације 

пољопривредне производње, те 5./Уравнотежен 

интегрални рурални развој;  

- Стратегијом развоја туризма РС, 

првенствено у вези са дефинисаним 

приоритетним видовима туризма гдје се наводе 

сеоски и планински туризам, а у односу на  

 

Стратешке циљеве;  првенствено везано за 

Стратешке циљеве 1./Побољшање квалитета 

туристичког производа и 4./Унапријеђење 

туристичког производа базираног на одрживом 

развоју;  

- Стратегија развоја трговине РС, у дијелу 

Стратегијске орјентације засноване на подстицају 

домаће трговине, нарочито подстицају малих и 

средњих трговинских субјеката;  

- Свакако треба напоменути и надолазећу 

Стратегију развоја Републике Српске, као 

интегралног документа за постојеће стратегије, са 

фокусом на даљи развој и валоризацијуресурса на 

подручју цијеле Републике а тиме и подручју 

сваке од општина;  

- У односу на ЕУ стратешка опредјељења 

представљена у Еуропској стратегији раста и 

развоја 2020, овај циљ везује за Стратешки 

правац 2./Одржива, ефикасна и компетитивна 

економија, док се у односу на Европску 

стратегију запошљавања везује првенствено за 

Смјернице бр. 1./Провођење политика 

запошљавања којима је циљ остваривање пуне 

запослености и бр. 4./Бољи одговор на потребе 

тржишта рада.  

 

5.2.3. Иницијативе међуопштинске сарадње   

 

Најзначајније области и иницијативе које 

представљају потенцијал за међуопштинску 

сарадњу у домену економског развоја су:  

• Заједничко представљање локалне економије 

Костајнице и осталих сусједних општина на 

разним међународним и домаћим привредним 

сајмовима;  
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• Заједничке студијске посјете општине 

Костајница и сусједних општина пријатељским 

општинама у региону и шире;  

• Заједничко учешће сусједних општина у 

пројекту заштите и мапирања кестенових шума;  

• Заједничко учешће сусједних општина у 

пројекту брендирања (ознаком географског 

поријекла) кестеновог меда;  

• У сарадњи са сусједним општинама 

учествовати у заједничким пројектима промоције 

кестена на иностраним тржиштима.  

 

5.2.4. Програми, пројекти и мјере  

 

За реализацију ревидованог плана економског 

развоја општине Костајница дефинисано је 39 

пројеката и мјера груписаних у 7 програма:  

 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Програм 1.1.1.: Изградња и реконструкција путне 

инфраструктуре за пословне субјекте  

1.1.1.1. Пројекат: Реконструкција пута  

Мракодол – Бегићи – Рибњак фаза 1           

1.1.1.2. Пројекат: Реконструкција моста на 

ријеци Тавији у улици Жарка Згоњанина и 

санација пута   

1.1.1.3. Пројекат: Изградња пута до средње 

школе  

1.1.1.4. Пројекат: Изградња улице Ранка  

Шипке  

Програм 1.1.2. Привлачење страних и домаћих 

инвестиција и отварање нових радних мјеста  

1.1.2.1. Пројекат: Унапрјеђење рада сервиса за 

инвеститоре „One stop Shop“  

1.1.2.2. Пројекат:  Израда каталога за промоцију 

инвестиција у Костајници  

1.1.2.3. Пројекат: Веб страница на енглеском 

језику  

1.1.2.4. Пројекат: Увођење БФЦ стандарда  

1.1.2.5. Пројекат: Оснивање центра за 

предузетништво и економски развој  

1.1.2.6. Пројекат: Отварање пословне зоне"Уна" 

површине 14 ха са свом неопходном 

инфраструктуром и пратећим сервисима 

подршке  

1.1.2.7. Пројекат: Изградња пословне зоне  

"Блок 1"  

1.1.2.8. Пројекат: Оснивање и опремање  

Центра за оспособљавање одраслих  

1.1.2.9. Мјера: Посјете међународним и 

домаћим привредним сајмовима  

Програм 1.2.1. Унапрјеђење примарне пољопривредне 

производње  

1.2.1.1. Пројекат: Стављање у функцију објекта 

сточне пијаце у сврху откупа и складиштење 

воћа и поврћа  

1.2.1.2. Пројекат: Производња поврћа у 

пластеницима  

1.2.1.3. Пројекат: Брендирање кестеновог меда 

и повећање обима производње меда  
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Програм 1.2.2. Побољшање протока пољопривредних 

производа и услуга  

1.2.2.1. Пројекат: Реконструкција пута  

Брдари – Станићи – улица Петра Пеције   

1.2.2.2. Пројекат: Реконструкција пута  

Горња Слабиња - Р475  

1.2.2.3. Пројекат: Реконструкција пута   

Гумњани – крај асфалта - Грубљешићи  

1.2.2.4. Пројекат: Реконструкција пута   

Календери – крај асфалта  

1.2.2.5. Пројекат: Реконструкција пута   

Костајница - Бубњарица    

1.2.2.6. Пројекат: Реконструкција пута   

Костајница - Тркуље        

1.2.2.7. Пројекат: Реконструкција пута  

Мракодол – Глушице    

1.2.2.8. Пројекат: Реконструкција пута  

Мракодол – Свети Вид     

1.2.2.9. Пројекат: Реконструкција пута  

Петриња - Баринац  

1.2.2.10. Пројекат: Реконструкција пута  

Побрђани  - насеље Л08        

 

1.2.2.11. Пројекат: Реконструкција пута  

Подошка – Спој Р 475           

1.2.2.12. Пројекат: Реконструкција пута  

Тавија – Стијаци            

1.2.2.13. Пројекат: Реконструкција пута  

Зовик – Спој Р 475    

1.2.2.14. Пројекат: Реконструкција моста на 

ријеци Тавији  код Средње школе    

Програм 1.2.3. Заштита и очување кестенових шума  

1.2.3.1. Пројекат: Мапирање постојећих 

површина под кестеном за потребе заштите 

шума  

1.2.3.2. Пројекат: Подизање нових плантажа 

кестена  

Програм 1.3.1. Развој туристичке инфраструктуре  

1.3.1.1. Пројекат: Уређење излетничке стазе на 

брду Баљ до заставе  

1.3.1.2. Пројекат: Изградња Етно села у  

Тавији  

1.3.1.3. Пројекат: Изградња смјештајних 

капацитета у туристичком комплексу Пирало  

1.3.1.4. Пројекат: Уређење брдских 

бициклистичких стаза  

1.3.1.5. Пројекат: Изградња старе воденице на 

ријеци Уни  

Програм 1.3.2. Развој трговачких и занатских радњи  1.3.2.1. Мјера: Подршка оснивању 

предузетничких и занатских радњи  
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1.3.2.2. Пројекат: Едукација младих на тему 

покретања малог бизниса и изградње 

отпорности малих бизниса на катастрофе  

 

Укупна очекивана улагања за реализацију 

секторског плана економског развоја су: 2.403.586 

КМ. 

 

5.3. План друштвеног развоја  

 

Ревизија Секторског плана локалног друштвеног 

развоја општине Костајница урађена је на темељу 

закључака и препорука независне средњорочне 

евалуације Стратегије развоја општине 

Костајница, ревизије социо-економске анализе, 

визије развоја и стратешких циљева као и 

ревизије снага, слабости, прилика и пријетњи у 

сектору друштвеног развоја.   

 

Ревизија фокуса секторског плана друштвеног 

развоја општине је показала да општина и даље 

располаже са задовољавајућим просторним 

капацитетима централне здравствене установе 

Дома здравља, али да је покривеност 

становништва квалитетном здравственом услугом 

у руралном дијелу незадовољавајућа. Недовољна 

просторна, кадровска и техничка оспособљеност 

Центра за социјални рад и непостојање дневног 

центра за дјецу са посебним потребама утиче на 

квалитет пружања социјалних услуга. Када је 

ријеч о култури и спорту, општина Костајница 

издваја одређена средства за афирмацију 

спортско-културних активности (одржавање 

традиционалних СПОРТСКОкултурних 

манифестација, Кестенијада итд.), ипак, 

недовољно за квалитетно афирмисање спортских 

клубова и културних организација са подручја 

општине Костајница. За даљи развој и 

афирмацију спортско рекреативних активности и 

културе потребно је радити на даљој изградњи и 

санацији спортске и културне инфраструктуре, 

нарочито на изградњи малих спортско-

рекреационих терена и уређењу културних 

објеката.  Катастрофалне поплаве из 2014. указале 

су на рањивост општине на катастрофе 

узроковане природним и другим опасностима, 

што се првенствено односи на недовољно 

изграђене капацитете локалне заједнице да 

превенцијом спријечи,односно, адекватно 

одговори на катастрофе.  

 

У контексту претходно наведеног, Развојни тим 

општине Костајница дефинисао је сљедеће 

фокусе друштвеног  развоја:  

• Искористи доступне развојне фондове 

међународних и домаћих организација и 

унаприједити квалитет здравствених услуга 

руралном становништву те опремањем Центра за 

социјални рад и оснивањем Дневног центра за 

дјецу и одрасле са посебним потребама, 

побољшати квалитет социјалних услуга  

становницима општине Костајница.   

• Организовањем традиционалних 

манифестација и кориштењем постојећих 

капацитета, побољшати услуге из области спорта 

и културе. У циљу побољшања услуга из области 

спорта и културе, искористити развојне фондове и 

унаприједити спортску и културну 

инфраструктуру, водећи се принципима обнове и 

изградње „на боље“ како не би појачали ризик од 

природних и других опасности.  

• Користећи се властитим снагама и 

доступности средстава из развојних фондова 

домаћих и страних организација, ојачати 

капацитете локалне заједнице за смањење ризика 

од катастрофа, првенствено у сегменту 

успостављања ефикасног система раног 

упозоравања на природне и друге опасности, али 

и јачању капацитета кључних актера заштите и 

спашавања у превенцији и одговору на 

катастрофе узроковане природним и другим 

опасностима.   
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5.3.1. Преглед секторских циљева са очекиваним исходима и индикаторима  

 

Секторски циљ  Очекивани исход  Индикатор  

2.1. Унапрјеђена здравствена и 

социјална заштита до 2020. године.  

До 2018.г. број обрађених 

захтјева за помоћ Центра за 

социјални рад увећан за  

20% у односу на 2014.г.;  

До 2017.г. у Дневном центру 

збринуто најмање 40 лица у 

стању социјалне потребе на 

годишњем нивоу;  

Најмање 75% руралног 

становништва општине 

обухваћено здравственим 

услугама мобилног 

медицинског тима до 2020.г.  

Број обрађених захтјева за помоћ 

Центра за социјални рад;  

Број збринутих лица у Дневном 

центру током године;  

Број лица обухваћених услугама 

мобилног медицинског тима.  

2.2. Осигуран приступ спортским и 

културним садржајима до 2020.г.  

До 2020.г. повећан број  

корисника спортских 

активности  за најмање 30% у 

односу на 2014.  

До 2020. смањен број 

младих са проблемима у 

понашању за најмање 15% у 

односу на 2014. годину  

До 2020. г. повећан број 

грађана укључен у друштвене 

и културне активности за 

најмање 25% у односу на 2014. 

До 2020.г. обезбјеђен 

финансијер за изградњу 

спортске дворане.  

Број корисника спортских 

активности;  

Број младих са проблемима у 

понашању;  

Број корисника друштвених и 

културних активности;  

Споразум са финансијером изградње 

спортске дворане.  

2.3. Унапрјеђена ефикасност 

локалне управе и изграђени 

капацитети локалне заједнице  за 

смањење ризика од катастрофа до 

2020.  

До 2020.г. смањен број 

неплански изграђених објеката 

за најмање 40% у односу на 

2016.г.;  

У периоду 2016-2020. 

смањен просјечни износ штета  

у привреди, инфраструктури, 

јавним и приватним објектима  

Број неплански изграђених објеката;  

Просјечни износ штета у привреди 

од природних и других опасности;  

Просјечни износ штета на јавној 

инфраструктури и јавним објектима од 

природних и других опасности;  

 од природних и других 

опасности за најмање 50% у 

односу на просјек штета у 

периоду 2011- 

2014.;  

У периоду 2016-2020. година 

смањен просјечан број 

страдали х и  повријеђених 

особа од природних и других 

опасности за најмање 50% у 

односу на период 2011.-2014.  

Просјечни износ штета на стамбеним 

и приватним објектима од природних 

и других опасности;  

Број страдалих од природних и 

других опасности;  

Број повријеђених од природних и 

других опасности.  
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5.3.2. Усклађеност са стратешким 

документима виших нивоа  

 

Секторски циљеви у области друштвеног развоја 

директно се ослањају на приоритетне правце 

дјеловања и циљеве развоја идентификоване у 

оквиру стратешко-планских докумената и 

законске регулативе виших нивоа и то:  

 

- Просторни план РС до 2015, гдје се у 

оквиру Основног циља развој усмјерава ка 

Активирању просторних потенцијала 

Републике Српске на основу принципа одрживог 

развоја, чиме ће се повећати његова 

конкурентност и привлачност за инвестирање, 

док се у односу на Посебне циљеве Плана, овај 

Стратешки циљ првенствено везује на Посебни 

циљ 2./Већа кохезија простора путем развоја и 

побољшања инфраструктурних мрежа као и 

повећања доступности јавним службама. 

Надаље,у оквиру Задатака плана се између 

осталог, као приоритетни задаци дефинишу и 

Успостављање недостајућих јавних служби од 

регионалног значаја..., прије свега у области 

образовања и науке, културе,  социјалне заштите 

и спорта.  

- Стратегија развоја спорта РС (2012-2016), 

првенствено у односу на Стратешке циљеве 

1./Пораст интереса и учешћа у спорту и физичкој 

активности кроз подстицајне развојне програме, 

те 4./ Подстицање резултатских успјеха спортиста 

Републике Српске  

- Стратеија развоја културе РС (2010-2015.) 

у односу на Стратешки циљ 2/Приоритет 2. 

Побољшати квалитет културних садржаја по 

општинама Републике Српске и Приоритет 3. 

Подстакнути развој културе, настојећи утицати на 

повећање умјетничких садржаја у културним 

понудама.   

- Што се тиче социјалне и здравствене 

заштите, ова Стратегија се везује првенствено 

на законску регулативу, односно на Закон о 

социјалној заштити и Закон о дјечијој 

заштити, те на Политику унапређивања 

здравља становништва РС до 2020. и циљ 1. 

Смањење разлике у здрављу становништва. И 

циљ 5. Јачање здравственог система орјентисаног 

на потребе корисника.  

- Програм за смањење ризика од 

елементарне непогоде и друге несреће (2015) и 

сљедеће циљеве: 1. Стварање институционалних 

услова за успостављање синхронизованог 

дјеловања свих институција, за правовремено, 

организовано и ефикасно дјеловање у ванредним 

ситуацијама, 2. Јачање свијести грађана о значају 

и потреби организованог и ефикасног друштвеног 

дјеловања у ванредним ситуацијама, 7. 

Унаприједити хидрометеоролошки систем за рану 

најаву и упозорење и 12. Садржаје и теме из 

области заштите и спасавања обрађивати у свим 

установама образовања и васпитања.  

- У односу на ЕУ стратешка опредјељења 

представљена у Еуропској стратегији раста и 

развоја 2020, овај циљ везује за Стратешки 

правац 3./ Инклузивни раст  

 

5.3.3. Иницијативе међуопштинске сарадње   

 

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 са општинама Нови Град 

и Козарска Дубица у јачању капацитета локалне 

зајденице за смањење ризика од катастрофа и 

јачање отпорноси на природне и друге опасности 

успостављањем ефикасног система раног 

упозоравања. Ово се превасходно односи на рано 

упозоравање и адекватан одговор локалних 

заједница на опасности од поплава и пожара на 

отвореном.   

 

5.3.4. Програми, пројекти и мјере  

 

За реализацију плана друштвеног развоја 

општине Костајница дефинисан је 21 пројекат и 

мјера груписаних у 8 програма:  

 

ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Програм 2.1.1. Унапрјеђење инфраструктуре социјалне 

заштите  

2.1.1.1. Пројекат: Реконструкција објекта  

Центра за социјални рад  

2.1.1.2. Пројекат: Набавка возила за теренски 

рад Центра за социјални рад  

2.1.1.3. Пројекат: Опремање Центра за 

социјални рад ИТК опремом  
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Програм 2.1.2. Успостављање Дневног центра за лица 

у стању социјалне потребе  

2.1.2.1. Пројекат: Успостављање и опремање 

Дневног центра за лица у стању социјалне 

потребе  

2.1.2.2. Мјера: Подршка раду новоформираног 

Дневног центра за лица у стању социјалне 

потребе  

Програм 2.1.3. Унапрјеђење здравствене заштите 

руралног становништва  

2.1.3.1. Пројекат: Успостављање мобилног 

медицинског тима  

2.1.3.2. Пројекат: Набавка једног опремљеног 

санитетског возила за потребе мобилног 

медицинског тима  

Програм 2.2.1. Унапрјеђење спортске инфраструктуре  

2.2.1.1. Пројекат: Санација игралишта за мали 

фудбал  

2.2.1.2. Пројекат: Изградња трибина на 

игралишту ФК Партизан  

2.2.1.3. Пројекат: Теретана на отвореном  

 
2.2.1.4. Пројекат:  План изградње спортске 

дворане (Пројектна документација)  

Програм 2.2.2. Унапрјеђење и опремање културних 

објеката и простора  

2.2.2.1. Пројекат: Опремање и уређење 

просторија КУД "Поткозарје" Костајница  

2.2.2.2. Пројекат: Адаптација и опремање  

Дома културе  

Програм 2.3.1. Унапрјеђење ефикасности локалне 

управе израдом просторно планских докумената  

2.3.1.1. Пројекат: Израда просторног плана  

2.3.1.2. Пројекат: Израда урбанистичког плана  

Програм 2.3.2. Опремање и обучавање субјеката 

заштите и спашавања  

2.3.2.1. Пројекат: Опремање и обучавање  

Цлужбе цивилне заштите  

2.3.2.2. Пројекат: Опремање и обучавање  

Ватрогасног друштва  

2.3.2.3. Пројекат: Опремање и обучавање 

Комуналног предузећа за одговор на катастрофе  

Програм 2.3.3. Успостава ефикасног система раног 

упозоравања на природне и друге опасности  

2.3.3.1. Пројекат: Набавка и монтажа уређаја за 

узбуњивање  

2.3.3.2. Пројекат: Набавка мјерних уређаја за 

мјерење водостаја ријека  

2.3.3.3. Пројекат: Опремање кључних актера 

заштите и спашавања системом комуникације 

(ручне и базне станице)  

 

Укупна очекивана улагања за реализацију 

секторског плана друштвеног развоја су: 

1.406.000 КМ 
 

5.4. План заштите животне средине  

 

 

 

Ревизија Секторског плана заштите животне 

средине општине Костајница урађена је на 

темељу закључака и препорука независне 

средњорочне евалуације Стратегије развоја 

општине Костајница, ревизије социо-економске 

анализе, визије развоја и стратешких циљева као 



15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 30 

 

 

и ревизије снага, слабости, прилика и пријетњи у 

сектору заштите животне средине.   

 

Ревизија фокуса плана заштите животне средине 

општине је показала да општина располаже са 

задовољавајућим обухватом становништва 

питком водом али се квалитет снабдјевања мора 

побољшати у смислу смањења губитака воде у 

систему водоснабдјевања. С друге стране, и даље 

су присутни проблеми обухвата становништва и 

привредних субјеката канализационом мрежом и 

одводњом отпадних вода. Поред одводње 

отпадних вода евидентан је проблем 

неуређености пољопривредних канала и ријечних 

корита и неквалитетне одводње површинских 

вода што појачава рањивост локалне заједнице на 

ризике од бујичних поплава, на што су указале и 

катастрофалне поплаве из 2014. године. Осим 

наведених проблема ревизијом су потврђени 

проблеми одлагања чврстог отпада. Иако је у 

протеклом периоду дошло до дјелимичног 

селективног прикупљања папирног отпада од 

стране комуналног предузећа из Козарске 

Дубице, још увијек није заживио редован одвоз 

отпада на регионалну санитарну депонију од 

стране комуналног предузећа у Костајници. 

Увођењем система селективног прикупљања 

отпада од стране Комуналног предузећа општине 

Костајница, створити ће се предуслови за 

затварање локалне депоније „Палијин јарак“, 

омогућити ће се смањење количине отпада који се 

одвози на регионалну депонију чиме се смањује и 

цијена коштања комуналних услуга, док ће, с 

друге стране, селективно прикупљен отпад 

служити као ресурс и извор прихода за даље 

развијање и побољшање комуналних услуга. 

Општина је у протеклом периоду кренула у 

процес примјене енргетске ефикасности (ЕЕ) у 

сегменту јавне расвјете али се још увијек 

недовољно чини на примјени мјера ЕЕ у 

зградарству и јавним објектима, чиме би се 

смањила и количина кориштених енергената за 

загријавање објекта, односно, умањиле би се 

емисије штетних гасова и онечишћење ваздуха.   

 

У контексту претходно наведеног, Развојни тим 

општине Костајница дефинисао је сљедеће 

фокусе сектора заштите животне средине:  

• Искористи доступне развојне фондове 

међународних и домаћих организација и 

побољшати квалитет снабдјевања питком водом 

тако што ће се смањити губици воде у систему 

водоснабдјевања.   

• Искористити постојећу водоводну 

инфраструктуру и упоредо са њом  даље 

развијати канализациону мрежу те повећати 

покривеност становништва и привредних 

субјеката одводњом отпадних вода.  

• Уредити локалне и пољопривредне канале 

као и ријечна корита и смањити деградацију 

земљишта и ризике од катастрофа узоркованих 

изљевањем ријека, потока и одводних канала.  

• Искористити постојање регионалне 

санитарне депоније у општини Приједор и у првој 

фази успостављања интегралног управљања 

отпадом започети одлагање чврстог отпада на ову 

депонију чиме ће се створити услови за затварање 

локалне депоније „Палијин јарак“, док ће се 

селекција прикупљеног отпада вршити у 

рециклажном дворишту.  

• Увести систем селективног прикупљања 

отпада што ће смањити количине отпада који се 

одвози на регионалну санитарну депонију и 

смањити трошкове комуналних услуга за грађане 

и привредне субјекте. Примјеном мјера 

енергетске ефикасности у јавним објектима, 

смањити трошкове гријања и расвјете и смањити 

потрошњу енергената (необновљивих извора 

енергије) чијим кориштењем се емитујују 

стакленички гасови (првенствено CO2) који имају 

негативан утицај на животну средину и главни су 

узрок климатских промјена. Приликом примјене 

мјера ЕЕ у јавним објектима водити се 

принципом „обнова на боље“ и примјенити 

адекватне материјале и мјере који директно утичу 

на смањење ризика од природних и других 

опасноти (хидрантски системи, водоотпорна 

фасада и столарија, аутоматски системи за 

гашење пожара итд.).  
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5.4.1. Преглед секторских циљева са очекиваним исходима и индикаторима  

 

Секторски циљ  Очекивани исход  Индикатор  

3.1. Побољшан квалитет пружања 

комуналних услуга до 2020.  
До 2020. г. смањени губици 

воде у систему 

водоснабдјевања за најмање 

15% у односу на 2014. годину;  

До 2020.г. постигнута 

економска одрживост 

комуналног предузећа;  

До 2020.г.  

задовољство становништва 

услугама одводње отпадних 

вода веће је за  

најмање 10% у односу на 

2016.г.;  

До 2020.г.  

задовољство пословних 

субјеката услугама одводње 

отпадних вода веће је за 

најмање 15% у односу на 

2016.г.  

Проценат смањења губитака у 

систему водоснабдијевања;  

Укупни приходи и расходи 

комуналног предузећа;  

Задовољство становника услугама 

одводње отпадних вода;  

Задовољство пословних субјеката 

услугама одводње отпадних вода.  

3.2. Побољшан систем одводње 

површинских вода до 2020.  
У периоду 2016-2020. 

смањене деградиране 

површине усљед поплава за 

најмање 40% у односу на 

период 2011-2014.;  

До 2020. смањене штете у 

привреди и домаћинствима 

током обилних падавина за  

50% у односу на 2014.  

У периоду 2016-2020.  

смањене штете у 

пољопривреди током обилних 

падавина и суша за 50% у 

односу на период 2011-2014.  

Површина деградираног земљишта;  

Износ штета од поплава у 

домаћинствима;   

Износ штета од поплава у привреди;  

Износ штета у пољопривреди 

узрокованих поплавама и сушом.  

3.3. Смањен негативан утицај 

чврстог отпада на животну 

средину до 2020.г.  

До 2020.г. смањен ризик од 

епидемија за категорију ниже 

у односу на 2016.г.  

До 2020.г. најмање 80% 

селектованог отпада 

пласирано на тржиште  и 

даљу обраду.  

Најмање 50% домаћинстава 

и пословних субјеката  

учествује у  селективном 

прикупљању отпада до  

2020.г.  

Процјена ризика од епидемија;  

Количина селективно прикупљеног  

отпада пласираног на тржиште и даљу 

обраду;  

Број домаћинстава и пословних 

субјеката који учествују у 

селективном прикупљању отпада.  
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3.4. Унапрјеђена заштита животне 

средине и рационално кориштење 

извора енергије до 2020.  

До 2020. г. примјеном мјера 

ЕЕ смањена  емисија CO2 у 

јавним објектима за најмање 

480 тона на годишњем нивоу.  

У 2020.г. задовољство 

корисника и запослених 

условима рада и кориштења 

јавних објеката веће је за 10% 

у односу на 2016.  

Смањење емисија CO2 (у тонама)  

Задовољство корисника и 

запослених условима кориштења 

јавних објеката  

 

5.4.2. Усклађеност са стратешким 

документима виших нивоа  

 

Секторски циљеви у области друштвеног развоја 

директно се ослањају на приоритетне правце 

дјеловања и циљеве развоја идентификоване у 

оквиру стратешко-планских докумената и 

законске регулативе виших нивоа и то:  

 

- Просторни план РС (до 2015), гдје је у 

оквиру другог од Посебних циљева развој 

усмјерава ка већој кохезији простора путем 

развоја и побољшања инфраструктурних мрежа 

као и повећања доступности јавним услугама, а у 

оквиру шестог Посебног циља дефинише 

Заштиту и унапријеђивање животне средине, 

чување и побољшање стања природних и 

културних вриједности и јачање идентитета 

Републике Српске. Надаље, у оквиру Задатака 

плана се између осталог, као приоритетни задаци 

дефинишу и Рјешавање проблема депоновања 

отпада. 

- Стратегија интегралног управљања 

водама РС (2015-2024.), првенствено у односу на 

Опште циљеве 2./ Повећање коришћења и 

уређења расположивих ресурса у еколошки, 

социјално и економски прихватљивим границама, 

3./Повећање ефикасности и рационализације 

употребе воде у складу са ограничењима која се 

постављају на плану све ограниченијих ресурса и 

све сложенијих интеракција са другим 

системима у системском окружењу, те 5./ 

Заштита од штетног дјеловања вода, које треба 

да буде усклађено са нивоом значајности урбаних, 

привредних саобраћајних и других система који се 

штите.   

- Осим тога реализацијом наведених циљева 

поменуте Стратегије управљања водама, 

остварују се и специфичне сврхе Закона о водама 

РС, посебно оне које се односе на Осигурање 

правичног приступа водама, на Постизање 

друштвеног и привредног развоја, те 

Организовање одбране од поплава и од других 

негативних утицаја, које може да проузрокује 

вода. 

- Акциони план енергетске ефикасности РС 

до 2018., гдје се у оквиру Индикативног циља 

уштеде енергије (од 9%), као неке од 

приоритетних мјера за Стамбени сектор 

дефинише Смањење трошкова за утрошену 

енергију у вишестамбеним и другим зградама, а у 

Сектору услуга, гдје спадају и јавни објекти, 

дефинише Енергетски ефикасна обнова 

постојећих и изградња нових зграда према 

принципима енергетске ефикасности. 

Истовремено, као Међусекторске мјере су 

дефинисани и: Имплементација шема за 

квалификацијску акредитацију и цертификацију 

(енергетски прегледи), те Енергетска ефикасност 

у јединицама локалне самоуправе.  

 

5.4.3. Иницијативе међуопштинске сарадње   

 

Најзначајније иницијативе међуопштинске 

сарадње у домену заштите животне средине су:  

• Заштита и уређење корита и обала ријеке 

Уне (у сарадњи са општинама Крупа на Уни, 

Нови Град и Козарска Дубица),  

• Сарадња на пољу одвоза чврстог отпада на 

регионалну санитарну депонију за регију 

Приједор (у сарадњи са општинама Козарска 

Дубица, Нови Град, Крупа на Уни, Оштра Лука и 

Приједор),  

• Сарадања са сусједним општинама по 

питању прикупљања и обраде селективно 

прикупљеног отпада. (у сарадњи са општинама 

Козарска Дубица и Нови Град).  

• Заједнички међуопштински програми 

едукације становништва у области животне 

средине и важности селективног прикупљања 

отпада (у сарадњи са општинама Нови Град и 

Козарска Дубица).  

 

5.4.4. Програми, пројекти и мјере  

 

За реализацију плана заштите животне средине 

општине Костајница  дефинисано је 28 пројеката 

и мјера груписаних у 8 програма:  
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ПРОГРАМ МЈЕРА/ПРОЈЕКАТ 

Програм 3.1.1: Унапрјеђење система водоснабдјевања.  

3.1.1.1. Пројекат: Набавка опреме за мјерење 

губитака на водоводној мрежи.  

3.1.1.2. Пројекат: Израда електронске карте 

водоводне мреже (ГИС систем).  

3.1.1.3. Пројекат: Реконструкција дијела 

застарјеле водоводне мреже.  

Програм 3.1.2 Изградња канализационе мреже.  

3.1.2.1. Пројекат: Изградња и реконструкција 

канализационе мреже у улици Ранка Шипке..  

 

3.1.2.2.. Пројекат: Изградња и реконструкција 

канализационе мреже у улици Меше 

Селимовића  

3.1.2.3. Пројекат: Изградње и реконструкција 

канализационе мреже у пословној зони "Блок1".  

Програм 3.2.1. Уређење ријечних корита.  

3.2.1.1. Пројекат: Изградња обалоутврде на 

ријеци Тавији од предузећа Сана Линеа до 

средње школе.  

3.2.1.2. Пројекат: Изградња обалоутврде у 

улици Ранка Шипке.  

3.2.1.3. Пројекат: Чишћење водотока ријеке 

Стригове.  

3.2.1.4. Мјера: Успостављање континуираног 

надзора над системом одржавања корита и 

одводних канала на подручју општине 

Костајница.  

Програм 3.2.2. Чишћење канала.  

3.2.2.1. Пројекат: Чишћење канала у селу 

Петриња.  

3.2.2.2. Пројекат: Чишћење канала у селу 

Мракодол.  

3.2.2.3. Пројекат: Чишћење канала у селу 

Грдановац.  

3.2.2.4. Пројекат: Чишћење канала Бубњарица.  

Програм 3.3.1. Санација локалне депоније чврстог 

отпада.  

2.3.1.1. Пројекат: Израда пројектне 

документације за  санацију локалне депоније 

„Палијин јарак“  

3.3.1.2. Пројекат: Санација депоније  

"Палијин јарак"  

Програм 3.3.2. Успостављање система селективног 

прикупљања отпада.  

3.3.2.1. Пројекат: Набавка контејнера за 

селективно прикупљање отпада  

3.3.2.2. Пројекат: Набавка пресе за обраду 

селективно прикупљеног отпада  

3.3.2.3. Пројекат Набавка специјализованог 

возила за селективно прикупљање отпада  
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3.3.2.4. Пројекат: Изградња рециклажног 

дворишта.  

Програм 3.3.3. Информисање становништва о 

примјени селективног прикупљања отпада.  

3.3.3.1. Пројекат: Емитовање радио емисија на 

тему селективног прикупљања отпада  

3.3.3.2. Пројекат: Креирање брошура и летака 

на тему селективног прикупљања отпада  

3.3.3.3. Пројекат: Организовање тематских 

радионица на тему селективног  

прикупљања отпада  

Програм 3.4.1. Примјена мјера енергетске 

ефикасности.  

3.4.1.1. Пројекат: Израда Елабората и примјена 

најмање једне мјере ЕЕ у основној школи  

3.4.1.2. Пројекат: Израда Елабората и примјена 

најмање једне мјере ЕЕ у Дому здравља  

3.4.1.3. Пројекат: Израда Елабората и примјена 

најмање једне мјере ЕЕ у Згради Магистрата  

3.4.1.4. Пројекат: Израда Елабората и примјена 

најмање једне мјере ЕЕ у згради Комуналног 

предузећа  

3.4.1.5. Мјера: Суфинансирање примјене мјера 

ЕЕ на основу елабората  

 

 

Укупна очекивана улагања за реализацију 

секторског плана животне средине су: 2.358.000 

КМ 
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6. Оперативни дио 
 

6.1. План имплементације стратешких пројеката и мјера за 3 године (1+2) 
 

В
е
за

 с
а
 

ст
р

а
т
еш

к
и

м
 и

 

с
ек

т
о

р
ск

и
м

 

ц
и

љ
ем

/ 
ц

и
љ

ев
и

м
а
 

Пројекат / мјера 

(вријеме 

трајања) 

Укупни 

исходи 

Укупни 

оријент. 

издаци (до 

завршетка 

пројекта) 

Финансирање из буџета ЈЛС Финансирање из осталих извора 

Носиоци 

имплемент

ације 

Веза са 

буџетом 

и/или 

ознака 

екстерног 

извора 

финансира

ња 

Општинско 

одјељење/сл

ужба 

одговорно за 

праћење 

Преглед по годинама Преглед осталих извора по годинама 

год. I год. II год. III 

укупно 

(I+II+ 

III) 

год. I год. II год. III 
укупно 

(I+II+III) 

1 2 3 4 6 7 8 9=6+7+8 
18=Zbir 

10-17 
19 20 

21=18+19

+20 
22 23 24 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 1.1.1.1. Пројекат 

Реконструкција 

пута Мракодол – 
Бегићи – Рибњак 

фаза 1 (2016) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи,  

добара и 

услуга за 

најмање 2 

пословна 
субјекта.    

167.584 
   

0 167.584 
  

167.584 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 

1.1.1.2. Пројекат 

Реконструкција 

моста на ријеци 

Тавији у улици 

Жарка Згоњанина 

и санација пута 

(2017) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи,  

добара и 

услуга за 

најмање 2 

пословна 
субјекта.    

120.000 
   

0 0 120.000 
 

120.000 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 

1.1.1.3. Пројекат 

Изградња пута до 

средње школе 

(2017) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи,  

добара и 

услуга за 

најмање 3 

пословна 

субјекта.    

100.000 
   

0 100.000 
  

100.000 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 

1.1.1.4. Пројекат 

Изградња улице 

Ранка Шипке 

(2017) 

Закупљено/ку

пљено 

најмање 30% 

просторних 

капацитета 

пословне зоне 

"Блок 1" до 

2020.г. 

40.000 
   

0 40.000 
  

40.000 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 1.1.2.1. Пројекат 

Унапрјеђење рада 
сервиса за 

инвеститоре „One-

stop-shop“ (2017) 

До 2020.г. 

повећан број 

захтјева 

потенцијални

х инвеститора 
за помоћ 

општинске 

администраци

је за 15% у 

односу на 

2014. 

3.000 
 

3.000 
 

3.000 0 
  

0 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 1.1.2.2. Пројекат  

Израда каталога за 
промоцију 

инвестиција у 

Костајници (2017) 

До 2020.г. 

промовисани 

инвестициони 

потенцијали 
општине за  

најмање 100 

потенцијални

х 

инвеститора. 

2.000 
 

2.000 
 

2.000 0 
  

0 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 

1.1.2.3. Пројекат 

Wеб страница на 

енглеском језику 

(2017) 

До 2020.г. за 

30% већи број 

посјетилаца 
веб странице 

са другог 

говорног 

подручја. 

2.000 
 

2.000 
 

2.000 0 
  

0 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 

1.1.2.4. Пројекат 
Увођење БФЦ 

стандарда (2017) 

Општина 

цертифицира
на према БФЦ 

стандарду до 

2018.г. 

20.000 
 

4.000 
 

4.000 0 16.000 
 

16.000 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 

411100 

Расходи за 

лична 

примања 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 1.1.2.5. Пројекат 

Оснивање центра 

за 

предузетништво и 

економски развој 

(2017) 

Do 2018. 

успостављена 

савјетодавна 

и техничка 

подршка 
потенцијални

м 

инвеститорим

а. 

15.000 
 

7.500 
 

7.500 0 7.500 
 

7.500 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

и Удружење 

предузетник
а 

411100 

Расходи за 
лична 

примања 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге/ 
предпристу

пни 

фондови 

ЕУ и 

остали 

вањски 

извори 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 
друштвене 

дјелатности 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 

1.1.2.6. Пројекат 

Отварање 

пословне зоне 

"Уна" површине 

14 ха са свом 

неопходном 

инфраструктуром 
и пратећим 

сервисима 

подршке (2017-

2020) 

Закупљено/ку

пљено 

најмање 30% 

просторних 

капацитета 
пословне зоне 

до 2020. 

200.000 
 

12.500 12.500 25.000 0 37.500 37.500 75.000 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 
дјелатности 

412700 

Расходи за 

стручне 
услуге 

(израда 

пројектне 

документац

ије и 

надзор)/Фе

дерално 

министарст

во за 

избјегла и 

расељена 

лица/Фонд 

солидарнос

ти/Воде 

Српске/Еле

ктрокрајин

а 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 
дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 1.1.2.7. Пројекат 

Изградња 

пословне зоне 

"Блок 1" (2017-

2020) 

Закупљено/ку

пљено 

најмање 30% 

просторних 
капацитета 

пословне зоне 

"Блок 1" до 

2020. 

500.000 20.000 20.000 20.000 60.000 80.000 80.000 80.000 240.000 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 

и Одјељење 

за општу 

управу 

(Урбанизам) 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

(израда 

пројектне 

документац

ије и 

надзор) 

511100 
Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

фонд 
солидарнос

ти 

донешене 

су одлуке 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 1.1.2.8. Пројекат: 

Оснивање и 

опремање центра 

за оспособљавање 

одраслих (2017) 

До 2020. 

преквалифико

вано најмање 

50 особа. 

10.000 
 

5.000 
 

5.000 0 5.000 
 

5.000 

Средњошко

лски центар 

и Одјељење 

за привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

511300 

Издаци за 

набавку 
постројења 

и опреме/ 

Пројекат 

Прилика 

плус и има 

потписан 

меморанду

м са 

пројектом 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.1
 

1.1.2.9. Мјера: 

Посјете 

међународним и 

домаћим 

привредним 

сајмовима (2016-

2020) 

До 2020.г. 

промовисани 

инвестициони 

потенцијали 

општине 

Костајница за 

најмање 50 

могућих 

инвеститора. 

20.000 3.000 3.000 3.000 9.000 1.000 1.000 1.000 3.000 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

412600 

Расходи по 

основу 

путовања и 

смјештаја/ 

привредни

ци који иду 
на сајам, 

Привредна 

комора РС 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.1.1. Пројекат: 

Стављање у 

функцију објекта 
сточне пијаце у 

сврху откупа и 

складиштење воћа 

и поврћа (2018-

2020) 

До 2020.г. 
успостављен 

откуп воћа и 

поврћа од 

најмање 20 

пољопривред

них 

произвођача.  

До 2020.г. 

количина 

откупљеног 

воћа већа је за 

најмање 30% 
у односу на 

2014. 

50.000 
  

7.000 7.000 0 
 

10.000 10.000 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

511100 
Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 
Министарс

тво 

пољопривр

еде 

шумарства 

и 

водопривре

де Р.С. 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 



15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 40 

 

 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 1.2.1.2. Пројекат 

Производња 

поврћа у 

пластеницима 

(2016-2018) 

До 2020.г. 

најмање 20 

пластеничких 

произвођача 

има 
организован 

откуп поврћа. 

До 2020.г. 

количина 

откупљеног 
поврћа већа је 

за најмање 

25% у односу 

на 2014. 

48.000 7.000 7.000 6.000 20.000 10.000 9.000 9.000 28.000 

НВО 

Муслим 

Аид 

415200 

Грантови у 
земљи/ 

организаци

ја Муслим 

Аид из 

Велике 

британије) 

8.000 и 

учешће 

пољопривр

едних 

произвођач
а 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 1.2.1.3. Пројекат 

Брендирање 

кестеновог меда и 

повећање обима 

производње меда 
(2017-2018) 

До 2018.г. 
организован 

откуп 

кестеновог 

меда за 

најмање 15 

пчелара. 

До 2020.г 

количина 

откупљеног 

меда већа је 

за најмање 
25% у односу 

на 2014. 

50.000 
 

15.000 15.000 30.000 0 10.000 10.000 20.000 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

и Удружење 
пчелара 

"Кестен" 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге/ 

Министарс

тво 
пољопривр

еде РС 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 1.2.2.1. Пројекат 

Реконструкција 

пута Брдари – 

Станићи – улица 

Петра Пеције 

(2017) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 400 

становника у 

насељима 

Мракодол, 

Брдари, ул. 

Петра Пеције 

и Бубњарица.    

89.872 
   

0 0 89.872 
 

89.872 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 1.2.2.2.  Пројекат 

Реконструкција 

пута Горња 

Слабиња - Р475 

(2017) 

До 2017.г. 

осигуран 
континуиран 

саобраћајни 

проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 150 

становника у 

насељу Горња 
Слабиња.    

58.000 
   

0 0 58.000 
 

58.000 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 



15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 42 

 

 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 1.2.2.3. Пројекат 

Реконструкција 

пута  Гумњани – 

крај асфалта - 

Грубљешићи 

(2017) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 150 

становника у 

насељу 

Гумњани и 

Грубљешићи.    

63.350 
   

0 0 63.350 
 

63.350 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 1.2.2.4. Пројекат 

Реконструкција 

пута  Календери – 

крај асфалта 

(2017) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 

саобраћајни 
проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 50 

становника 

насеља 

Календери. 

35.015 
   

0 0 35.015 
 

35.015 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.2.5. Пројекат 
Реконструкција 

пута  Костајница - 

Бубњарица (2016)  

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 

саобраћајни 

проток људи  

и 
пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 50 
становника у 

насељу 

Бубњарица. 

10.040 
   

0 10.040 
  

10.040 

Одјељење за 
општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 
кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 
општу 

управу 

(Урбанизам) 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.2.6. Пројекат 

Реконструкција 

пута  Костајница - 

Тркуље  (2017) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 50 

становника у 

насељу 

Тркуље. 

20.000 
   

0 0 20.000 
 

20.000 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.2.7. Пројекат 

Реконструкција 

пута Мракодол – 

Глушице (2016)   

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 

саобраћајни 

проток људи  
и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 50 

становника у 

насељу 

Мракодол и 

Глушнице. 

69.363 
   

0 69.363 
  

69.363 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.2.8. Пројекат 

Реконструкција 

пута Мракодол – 

Свети Вид   (2016) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 50 

становника у 

насељу 

Мракодол и 

Свети Вид. 

78.367 
   

0 78.367 
  

78.367 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.2.9. Пројекат 

Реконструкција 

пута Петриња - 

Баринац (2016) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 

саобраћајни 
проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 50 

становника у 

насељима 

Петриња и 

Баринац. 

68.251 
   

0 68.251 
  

68.251 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 1.2.2.10. Пројекат 

Реконструкција 

пута Побрђани  - 

насеље Л08  

(2017)     

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 50 

становника у 

насељу 

Побрђани. 

59.221 
   

0 0 59.221 
 

59.221 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.2.11. Пројекат 

Реконструкција 

пута Подошка – 

Спој Р 475  (2017)  

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 

саобраћајни 

проток људи  
и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 30 

становника у 

насељу 

Подошка. 

56.101 
   

0 0 56.101 
 

56.101 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.2.12. Пројекат 

Реконструкција 

пута Тавија – 

Стијаци (2016)         

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 

саобраћајни 

проток људи  

и 

пољопривред
них 

производа и 

услуга за 

најмање 30 

становника у 
насељима 

Тавија и 

Стијаци. 

10.727 
   

0 10.727 
  

10.727 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.3.1. Пројекат 
Мапирање 

постојећих 

површина под 

кестеном за 

потребе зштите 

шума (2017-2020) 

До 2020.г. 

кандидовано 

најмање 600 

ха површина 

под 

кестеновом 
шумом за 

категоризациј

у 

одговарајућег 

степена 

заштите  

10.000 
 

2.500 2.500 5.000 0 
  

0 

Одјељење за 
привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

и ЈП Шуме 

Српске 

412700 

Расходи за 
стручне 

услуге 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.2.13. Пројекат 

Реконструкција 

пута Зовик – Спој 

Р 475  (2016) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 
саобраћајни 

проток људи  

и 

пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 30 

становника у 

насељу Зовик. 

48.695 
   

0 48.695 
  

48.695 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 

кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 1.2.2.14. Пројекат 

Реконструкција 
моста на ријеци 

Тавији  код 

Средње школе  

(2017) 

До 2017.г. 

осигуран 

континуиран 

саобраћајни 

проток људи  

и 
пољопривред

них 

производа и 

услуга за 

најмање 800 

становника у 

насељу 

Тавија. 

15.000 
   

0 0 15.000 
 

15.000 

Одјељење за 
општу 

управу 

(Урбанизам) 

Oдобрен 
кредит 

свјетске 

банке 

Одјељење за 
општу 

управу 

(Урбанизам) 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.2
 

1.2.3.2. Пројекат 

Подизање нових 

плантажа кестена 

(2017-2019) 

До 2020.г. 

кандидовано 

10 ха нових 

површина под 

кестеном за 

категоризациј

у 

одговарајућег 

степена 

заштите 

20.000 
 

3.000 3.000 6.000 0 3.000 3.000 6.000 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

и ЈП Шуме 
Српске 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге/ 

министарст

во 

пољопривр

еде 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.3
 1.3.1.1. Пројекат 

Уређење 

излетничке стазе 

на брду Баљ до 

заставе (2017-

2020) 

На 

локалитету 

брдо Баљ до 

2020. године 

регистровано 

најмање 100 

туристичких 

посјетилаца 

на годишњем 

нивоу.  

15.000 
 

1.250 1.250 2.500 0 2.500 2.500 5.000 

Туристичка 

организациј

а 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге/ 
Министарс

тво 

трговине и 

туризма, 

послан је 

допис за 
суфинанси

рање овог 

пројекта 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.3
 

1.3.1.2. Пројекат 

Изградња Етно 

села у Тавији 
(2017-2020) 

До 2020. 

најмање 50 

туристичких 

посјетилаца 

општине 

регистровано 

у 
смјештајним 

капацитетима 

етно села на 

годишњем 

нивоу. 

120.000 
   

0 0 37.500 37.500 75.000 
Приватни 

предузетник 

Приватни 

инвеститор
/ 

Министарс

тво  

трговине и 

туризма РС 

Одјељење за 
привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.3
 

1.3.1.3. Пројекат 

Изградња 

смјештајних 

капацитета у 

туристичком 

комплексу Пирало 
(2016-2017) 

До 2020. 

године 

регистровано 

најмање 100 

туристичких 
посјета 

комплексу 

Пирало на 

годишњем 

нивоу. 

150.000 7.500 7.500 
 

15.000 67.500 67.500 
 

135.000 
Приватни 
предузетник 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

Приватни 

инвеститор

/ 

Федерално 
министраст

во за 

избјеглице 

и расељана 

лица  

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.3
 

1.3.1.4. Пројекат: 
Уређење брдских 

бициклистичких 

стаза (2018-2020) 

До 2020. 

регистровано 

најмање 100 
бициклиста 

на годишњем 

нивоу који 

користе 

брдске 
бициклистичк

е стазе на 

подручју 

општине 

Костајница. 

20.000 
  

3.000 3.000 0 
 

3.000 3.000 

Туристичка 

организациј

а 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

(израда 
пројектне 

документац

ије и 

надзор) 

511100 

Издаци за 
изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

министарст

во 
трговиние 

и туризма 

РС, послан 

допис за 

суфинанси

рање 

пројекта 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 
дјелатности 
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С
 1

, 
С

Ц
 1

.3
 1.3.1.5. Пројекат: 

Изградња старе 

воденице на 

ријеци Уни (2018-
2020) 

До 2020. 

регистровано 

најмање 50 

туристичких 

посјета 

воденици на 
ријеци Уни на 

годишњем 

нивоу. 

20.000 
   

0 0 10.000 10.000 20.000 
Приватни 

инвеститор 

приватни 

инвеститор 

са којем је 

направљен 

договор о 

суфинанси

рању од 

50% и 50% 

Министарс

тво 
трговине и 

туризма 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 
дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.3
 1.3.2.1. Мјера: 

Подршка 

оснивању 

занатских и 
предузетничких  

радњи (2016-2020) 

До 2020. 

регистровано 
најмање 5 

нових 

предузетничк

их и 

занатских 

радњи 
 

Отворено 

најмање 5 

нових радних 

мјеста до 

2020.г. 

15.000 3.000 3.000 3.000 9.000 0 
  

0 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

411100 

Издаци за 

лична 

примања 

415200 

Грантови у 

земљи 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 1

, 
С

Ц
 1

.3
 

1.3.2.2. Пројекат 

Едукација младих 
на тему покретања 

малог бизниса и 

изградње 

отпорности малих 

бизниса на 

катастрофе (2018-
2020) 

До 2020. 

најмање 5 

младих лица 

искористило 
мјеру 

подршке 

оснивања 

занатских и 

предузетничк

их радњи и 
регистровало 

властити 

бизнис 

4.000 
  

1.500 1.500 0 
  

0 

Основани 

центар за 
предузетни

штво и 

економски 

развој и 

Удружење 

предузетник
а 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 
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С
 2

, 
С

Ц
 2

.1
 2.1.1.1. Пројекат 

Реконструкција 

објекта Центра за 

социјални рад 

(2016) 

До 2017. 
испуњени 

законом 

предвиђени 

услови за рад 

Центра. 

10.000 10.000 
  

10.000 0 
  

0 

Центар за 

социајлни 

рад 

Костајница 

412700 

Расходи за 

стручне 
услуге 

(израда 

пројектне 

документац

ије и 

надзор) 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 
објеката 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.1
 2.1.1.2.Пројекат 

Набавка возила за 

теренски рад 

Центра за 

социјални рад 

(2017) 

До 2018. 
формиран 

теренски  тим 

Центра за 

социјални 

рад. 

70.000 
   

0 0 70.000 
 

70.000 

Центар за 

социајлни 

рад 

Костајница 

јапанска 

влада 

донира 

преко 
републичко

г 

министарст

ва возила 

за Центре 

за 

социјални 

рад 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 
друштвене 

дјелатности 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.1
 2.1.1.3. Пројекат 

Опремање центра 
за социјални рад 

ИТК опремом 

(2016-2018) 

До 2018. 

смањено 
вријеме 

обраде једног 

захтјева за 

помоћ Центра 

за социјални 

рад за 15% у 
односу на 

2016. 

3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 0 
  

0 

Центар за 

социајлни 

рад 

Костајница 

511300 

Издаци за 
набавку 

постројења 

и опреме 

Одјељење за 

привреду, 
финансије и 

друштвене 

дјелатности 
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С
 2

, 
С

Ц
 2

.1
 2.1.2.1. Пројекат 

Успостављање и 

опремање дневног 

центра за лица у 

стању социјалне 

потребе (2017) 

До 2017. 

успостављен 

Дневни 
центар и 

израђен 

функционала

н програм 

рада Центра. 

 

Додатно 

запослен 

један 

психолог до 

2017.г. 

15.000 
 

15.000 
 

15.000 
    

Центар за 

социајлни 

рад 

Костајница 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ
е зграда и 

објеката 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 
и опреме 

Одјељење за 
привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.1
 

2.1.2.2. Мјера. 

Подршка раду 

новоформираног 

дневног центра за 
лица у стању 

социјалне потребе 

(2017-2020) 

Осигурано 

континуирано 

функциониса
ње Дневног 

центра. 

12.000 
 

3.000 3.000 6.000 
    

Центар за 

социајлни 

рад 

Костајница 

416100 

Дознаке 

грађанима 

које се 

исплаћују 
из буџета 

Репулике, 

општина и 

градова 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 
друштвене 

дјелатности 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.1
 2.1.3.1. Пројекат 

Успостављање 

мобилног 

медицинског тима 

(2017) 

До 2017. 

успостављен 

мобилни 

медицински 

тим. 

1.000 
   

0 0 1.000 
 

1.000 

ЈЗУ Дом 

Здравља 

Костајница 

дом 

здравља из 
властитих 

средстава 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.1
 

2.1.3.2. Пројекат 

Набавка једног 

опремљеног 

санитетског возила 

за потребе 

мобилног 

медицинског тима 

(2017) 

До 2017. 

осигурано 
континуирано 

пружање 

теренских 

услуга 

мобилног 

медицинскког 
тима. 

170.000 
 

20.000 
 

20.000 0 150.000 
 

150.000 

ЈЗУ Дом 

Здравља 

Костајница 

415200 

Грантови у 

земљи/ 

Јапанска 

влада по 
отвореном 

јавном 

позиву за 

финансира

ње  

побољшањ
а 

здравствене 

заштите 

руралног 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 
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становниш

тва 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.2
 

2.2.1.1. Пројекат 

Санација 

игралишта за мали 

фудбал (2018) 

До 2018. 

Припремљен 

годишњи 
план 

активности, 

спортских 

манифестациј

а и турнира 

на игралишту 

за мали 

фудбал. 

 

Организовано 

најмање 15 
турнира у 

периоду 2016-

2020. 

35.000 
  

25.000 25.000 0 
 

10.000 10.000 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.2
 2.2.1.2. Пројекат 

Изградња трибина 

на игралишту ФК 

Партизан (2018-

2020) 

До 2020.г. 

повећан број 
спортско-

културних 

догађаја на 

игралишту 

ФК Партизан 

за 30% у 

односу на 

2014.г. 

 

До 2020.г. 

повећан број 
активних 

спортских 

клубова који 

користе 

игралиште 

ФК Партизан 

45.000 
  

10.000 10.000 0 
 

5.000 5.000 

Одјељење за 

општу 

управу 
(Урбанизам) 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

(министарс

тво 

породице 
номладине 

и спорта 

Одјељење за 

општу 

управу 
(Урбанизам) 
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за 15% у 

односу 2014. 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.2
 

2.2.1.3. Пројекат 

Теретана на 

отвореном (2017-

2020) 

До 2020.г. 

најмање 100 

спортиста и 

рекреативаца 

на годишњем 

нивоу 

користи 

теретане на 

отвореном. 

15.000 
 

3.750 3.750 7.500 0 
  

0 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

511100 
Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.2
 2.2.1.4. Пројекат  

План изградње 

спортске дворане 
(Пројектна 

документација) 

(2018) 

Донесена 

одлука о 

изградњи 
спортске 

дворане до 

2020.г. 

30.000 
  

30.000 30.000 0 
  

0 

Одјељење за 

општу 
управу 

(Урбанизам) 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 
(израда 

пројектне 

документац

ије) 

Одјељење за 

општу 
управу 

(Урбанизам) 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.2
 2.2.2.1. Пројекат 

Опремање и 
уређење 

просторија КУД 

"Поткозарје" 

Костајница (2016) 

До 2018.г. 

најмање 100 

чланова и 

вањских 

сарадника 

КУД-а 
користи 

уређене 

просторије у 

згради Ђачког 

дома. 

 
Припремљен 

годишњи 

10.000 5.000 
  

5.000 5.000 
  

5.000 

КУД 

"Поткозарје

" 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката 
511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме/ 

Привредни
ци, 

Каменореза

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 
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план 

активности 

КУД-а до 
2018. 

ц, 

Дејановић 

продукт и 
остали 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.3
 

2.3.1.2. Пројекат 

Израда 

урбанистичког 

плана (2017) 

До 2020. 

успостављен 

урбанистички 
регулациони 

оквир за 

оптимално 

управљање 

простором 
општине 

Костајница. 

15.000 
 

15.000 
 

15.000 0 
  

0 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

412700 

Расходи за 
стручне 

услуге 

(израда 

пројектне 

документац
ије) 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.3
 2.3.2.1. Пројекат 

Опремање и 

обучавање службе 

цивилне заштите 
(2017-2020) 

До 2020.г. 

смањено 

просјечно 

вријеме 

одговора 

Цивилне 

Заштите  на 

захтјеве за 
интервенција

ма током 

катастрофа за 

20% у односу 

на 2016.г. 

30.000 
 

7.500 7.500 15.000 0 
  

0 

Цивилна 
заштита 

Општине 

Костајница 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге 

(израда 

пројектне 

документац

ије) 
511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Цивилна 
Заштита) 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.3
 2.3.2.2. Пројекат 

Опремање и 

обучавање 

ватрогасног 

друштва (2018-

2020) 

До 2020.г.  

одговор 

Ватрогасног 

друштва на 

захтјеве за 

интервенција

ма бржи је за 

30% у односу 

на 2016.г. 

500.000 
  

80.000 80.000 0 
 

80.000 80.000 

Ватрогасно 

друштво и 

Одјељење за 

општу 

управу 

415200 

Грантови у 

земљи/ 

Ватрогасни 

савез, 

РУЦЗ, 

донатори 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Цивилна 

заштита) 
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С
 2

, 
С

Ц
 2

.3
 

2.3.2.3. Пројекат 

Опремање и 

обучавање 
комуналног 

предузећа за 

одговор на 

катастрофе (2018-

2020) 

До 2020.г. 

успостављене 

стандардне 
оперативне 

процедуре 

комуналног 

предузећа за 

превенцију и 

заштиту од 

катастрофа 

узрокованих 

природним 

непогодама. 

30.000 
  

3.000 3.000 0 
 

6.000 6.000 
Комунално 

предузеће 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Цивилна 

заштита) 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.3
 2.3.3.1. Пројекат : 

Набавка и монтажа 

уређаја за 

узбуњивање  

(2017-2018) 

До 2018. 

звучним 

системом 

узбуњивања 

обуваћено 

најмање 4.000 
становника 

насеља 

Костајница и 

сусједних 

насељених 

мјеста. 

5.000 
 

2.500 2.500 5.000 0 
  

0 

Цивилна 

Заштита 
Општине 

Костајница 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Цивилна 

заштита) 

С
 2

, 
С

Ц
 2

.3
 2.3.3.2. Пројекат: 

Набавка мјерних 
уређаја за мјерење 

водостаја ријека 

(2017-2019) 

До 2019.г. 

системом 

раног 

упозоравања 
на поплаве 

обухваћено 

најмање 2.000 

становника 

који живе у 

поплавним 
подручјима 

ријеке Уне, 

Тавије и 

Стригове. 

20.000 
 

3.000 3.000 6.000 0 3.000 3.000 6.000 

Цивилна 

Заштита 

Општине 

Костајница 

511300 

Издаци за 
набавку 

постројења 

и опреме/ 

воде српске 

контактира

те и добили 
позитван 

одговор 

Одјељење за 

општу 
управу 

(Цивилна 

заштита) 
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С
 2

, 
С

Ц
 2

.3
 

2.3.3.3. Пројекат 

Опремање 

кључних актера 

заштите и 

спашавања 

системом 
комуникације 

(ручне и базне 

станице) (2016-

2018) 

До 2018.г. 

успостављене 

стандардне 

оперативне 

процедуре за 

комуникацију 

кључних 

актера 

заштите и 

спашавања 
током 

ванредних 

ситуација. 

10.000 5.000 
  

5.000 5.000 
  

5.000 

Цивилна 

Заштита 

Општине 
Костајница 

415200 

Грантови у 

земљи/ 

РУЦЗ 1000, 

УНДП 

програм 

смањења 

ризика од 
катастрофа 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Цивилна 

заштита) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.1
 3.1.1.1. Пројекат: 

Набавка опреме за 

мјерење губитака 

на водоводној 

мрежи (2017) 

До 2017. 
успостављене 

оперативне 

процедуре за 

праћење 

губитака воде 

у водоводној 
мрежи. 

50.000 
 

12.500 
 

12.500 0 37.500 
 

37.500 
Комунално 

предузеће 

415200 

Грантови у 

земљи/ 

мег 

пројекат, 

комунално 

предузеће 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.1
 3.1.1.2. Пројекат: 

Израда 

електронске карте 

водоводне мреже 

(ГИС систем) 

(2017-2020) 

До 2020.г. 

лоцирана 

мјеста 

губитака воде 

у систему 

водоснабдјева

ња. 

 

До 2020.г. 
смањен број 

илегалних 

прикључака 

на водоводну 

мрежу за 

најмање 80% 
у односу на 

2014. 

100.000 
 

5.250 5.250 10.500 0 19.750 19.750 39.500 
Комунално 

предузеће 

415200 

Грантови у 

земљи/ 

мег 
пројекат, 

комунално 

предузеће 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 
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С
 3

, 
С

Ц
 3

.1
 3.1.1.3. Пројекат 

Реконструкција 

дијела застарјеле 

водоводне мреже 

(2018-2020) 

 

До 2020.г. 

повећан 
обухват 

становништва 

питком водом 

за најмање 

3% у односу 

на 2014. 

 

До 2020. г. 

смањени 

губици воде у 

систему 
водоснабдјева

ња за најмање 

15% у односу 

на 2014. 

годину. 

200.000 
  

15.000 15.000 0 
 

50.000 50.000 
Комунално 

предузеће 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 
мег 

пројекат 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.1
 

3.1.2.1. Пројекат 

Изградња и 

реконструкција 

канализационе 

мреже у улици 

Ранка Шипке 
(2018-2020) 

До 2020.г. 
повећан 

обухват 

домаћинстава 

канализацион

ом мрежом за  

најмање 5% у 
односу на 

2014. 

120.000 
  

20.000 20.000 0 
 

20.000 20.000 
Комунално 

предузеће 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

кандидован 

пројекат за 

Министарс

тво 

просторног 
уређења РС 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.1
 

3.1.2.2. Пројекат 

Изградња и 

реконструкција 

канализационе 
мреже у улици 

Меше Селимовића 

(2018-2020) 

До 2020.г. 

повећан 

обухват 

домаћинстава 

канализацион

ом мрежом за  

најмање 2,5% 

у односу на 

2014. 

100.000 
  

15.000 15.000 0 
 

15.000 15.000 
Комунално 

предузеће 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ
е зграда и 

објеката/ 

пројекат 

аплициран 

на 

Федерално 

министарст

во за 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 
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До 2020.г. 

повећан 

обухват 

пословних 

субјеката 

канализацион

ом мрежом за 

најмање 2,5% 

у односу на 

2014.г. 

избјеглице 

и расељена 

лица 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.1
 

3.1.2.3. Пројекат 

Изградње и 

реконструкција 

канализационе 
мреже у пословној 

зони "Блок1" 

(2018-2020) 

До 2020.г. 

повећан 

обухват 

домаћинстава 

канализацион

ом мрежом за  

најмање 2,5% 

у односу на 

2014. 

До 2020.г. 
повећан 

обухват 

пословних 

субјеката 

канализацион

ом мрежом за 

најмање 5% у 

односу на 

2014.г. 

220.000 
  

7.000 7.000 0 
 

70.000 70.000 
Комунално 

предузеће 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

КFW банка, 

постоји 

споразум о 
гранту 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.2
 

3.2.1.1. Пројекат 

Изградња 

обалоутврде на 

ријеци Тавији од 

предузећа Сана 
Линеа до средње 

школе (2016) 

У периоду 

2016-2020. 

смањен број 

изљевања 

ријеке Тавије 

за 80% у 

односу на 
период 2011-

2014. 

 

До 2017. 

300.000 
   

0 300.000 
  

300.000 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

фонд 

солидарнос

ти 

одобрена 

грант 

средства 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 
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смањен број 

поплављених 

стамбених и 
привредних 

објеката за 

70% на 

локацији од 

предузећа 

Сана Линеа 

до Средње 

школе у 

односу на 

2014. 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.2
 3.2.1.2. Пројекат 

Изградња 

обалоутврде у 

улици Ранка 

Шипке (2016) 

До 2018. 

смањен број 

поплављених 

стамбених и 

привредних 

објеката у 
улици Ранка 

Шипке за 

50% у односу 

на 2014. 

100.000 
   

0 100.000 
  

100.000 

Одјељење за 

општу 

управу 
(Урбанизам) 

фонд 

солидарнос

ти 

одобрена 
грант 

средства 

Одјељење за 

општу 

управу 
(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.2
 

3.2.1.3. Пројекат 

Чишћење водотoка 

ријеке Стригове 

(2017-2020) 

У периоду 

2016-2020. 

смањен број 

изљевања 

ријеке 
Стригове за 

70% у односу 

на период 

2011-2014. 

80.000 
 

5.000 5.000 10.000 0 15.000 15.000 30.000 

Одјељење за 
привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

(пољопривр

една 
служба) 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 
Европска 

инвестицио

на Банка 

грант 

средства 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 
дјелатности 

(пољопривре

дна служба) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.2
 

3.2.1.4. Мјера: 

Успостављање 

континуираног 

надзора над 

системом 
одржавања корита и 

одводних канала на 

подручју општине 

Костајница (2016-

До 2020.г. 

успостављена 

база података 

и  оперативне 

процедуре 
праћења 

система 

одржавања 

ријечних 

1.000 200 200 200 600 0 0 0 0 

Одјељење за 

општу 

управу 
(Цивилна 

заштита) 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката 

Одјељење за 

општу 

управу 
(Цивилна 

заштита) 
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2020) корита и 

одводних 

канала. 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.2
 

3.2.2.1. Пројекат 
Чишћење канала у 

селу Петриња 

(2017-2020) 

У периоду 

2016-2020. 

смањена 

поплављена 

површина 

земљишта 

усљед 

изљевања 

пољопривред
них канала у 

селу Петриња 

за 40% у 

односу на 

период 2011-

2014. 

35.000 
 

2.500 2.500 5.000 0 6.250 6.250 12.500 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 
друштвене 

дјелатности 

(пољопривр

една 

служба) 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

Европска 
инвестицио

на Банка 

грант 

средства 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 
(пољопривре

дна служба) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.2
 

3.2.2.2. Пројекат 

Чишћење канала у 
селу Мракодол 

(2017-2018) 

У периоду 

2016-2020. 

смањена 

поплављена 
површина 

земљишта 

усљед 

изљевања 

пољопривред

них канала у 
селу 

Мракодол за 

30% у односу 

на период 

2011-2014. 

18.000 
 

5.000 5.000 10.000 0 4.000 4.000 8.000 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 
дјелатности 

(пољопривр

една 

служба) 

511100 
Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

Предузеће 
Воде 

Српске 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

(пољопривре
дна служба) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.2
 

3.2.2.3. Пројекат 

Чишћење канала у 

селу Грдановац 
(2018-2020) 

У периоду 

2016-2020. 

смањена 

поплављена 

површина 
земљишта 

усљед 

изљевања 

15.000 
  

2.000 2.000 0 
 

5.500 5.500 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 
(пољопривр

една 

служба) 

511100 

Издаци за 

изградњу и 

прибављањ

е зграда и 
објеката/ 

ЕИБ грант 

средства 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

(пољопривре

дна служба) 



15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 61 

 

 

пољопривред

них канала у 

селу 

Грдановац за 

30% у односу 

на период 

2011-2014. 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.3
 3.3.1.1. Пројекат 

Израда пројектне 

документације за  

санацију локалне 

депоније „Палијин 

јарак“ (2018) 

Пројекат 
санације 

локалне 

депоније 

"Палијин 

Јарак" усвојен 

од стране 
финансијера 

25.000 
  

25.000 25.000 0 
  

0 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

412700 
Расходи за 

стручне 

услуге 

(израда 

пројектне 

документац
ије) 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.3
 3.3.2.1. Пројекат 

Набавка 

контејнера за 

селективно 

прикупљање 

отпада (2017-2018) 

До 2020.г. 

селективно 

прикупљено 

најмање 3.000 

м3 чврстог 

отпада на 

годишњем 

нивоу. 

 
До 2020.г. 

обухваћено 

најмање 1.000 

домаћинстава 

и 100 
трговачких 

радњи 

селективним 

прикупљањем 

отпада. 

22.000 
 

5.000 5.000 10.000 0 6.000 6.000 12.000 
Комунално 

предузеће 

511300 

Издаци за 

набавку 
постројења 

и опреме/ 

СИДА 

грант 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.3
 3.3.2.2. Пројекат 

Набавка пресе за 

обраду селективно 

прикупљеног 
отпада (2017) 

До 2020.г. 

рецикловано 

најмање 3.000 

м3 чврстог 

отпада на 
годишњем 

нивоу. 

25.000 
  

20.000 20.000 0 
 

5.000 5.000 
Комунално 

предузеће 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме/ 
Комунално 

предузће 

Одјељење за 
општу 

управу 

(Урбанизам) 



15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 62 

 

 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.3
 

3.3.2.3. Пројекат 

Набавка 

специјализованог 

возила за 

селективно 

прикупљање 

отпада (2018) 

До 2020.г. 

селективно 

прикупљено 

најмање 3.000 

м3 чврстог 

отпада на 

годишњем 

нивоу. 

250.000 
  

100.000 100.000 0 
 

150.000 150.000 
Комунално 

предузеће 

511300 

Издаци за 

набавку 

постројења 

и опреме/ 

СИДА 

грант 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.3
 

3.3.2.4. Пројекат: 
Изградња 

рециклажног 

дворишта (2016) 

До 2020.г. 

збринуто 

3.000 м3 

селективно 

прикупљеног 

чврстог 
отпада на 

годишњем 

нивоу. 

50.000 10.000 0 0 10.000 40.000 0 0 40.000 
Комунално 

предузеће 

511100 

Издаци за 

изградњу и 
прибављањ

е зграда и 

објеката/ 

СИДА 

грант 

Одјељење за 
општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.4
 3.3.3.1. Пројекат 

Емитовање радио 

емисија на тему 

селективног 

прикупљања 

отпада (2017-2020) 

До 2020.г. 

цјелокупно 
становништво 

општине 

информисано 

о 

предностима 

селективног 

прикупљања 

отпада. 

1.000 
 

250 250 500 0 
  

0 
Комунално 

предузеће 

415200 
Грантови у 

земљи 

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.4
 3.3.3.2. Пројекат 

Креирање брошура 

и летака на тему 

селективног 

прикупљања 
отпада (2017-2020) 

До 2020.г. 

најмање 1.000 
домаћинстава 

и 100 

трговачких 

радњи 

информисани 

о 
предностима 

селективног 

прикупљања 

отпада. 

2.000 
 

500 500 1.000 0 
  

0 
Комунално 

предузеће 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге  

Одјељење за 

општу 

управу 

(Урбанизам) 
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С
 3

, 
С

Ц
 3

.4
 

3.3.3.3. Пројекат 
Организовање 

тематских 

радионица на тему 

селективног 

прикупљања 

отпада (2017-2020) 

До 2020.г. 

најмање 600 

дјеце 
предшколског 

и школског 

узраста и 

њихових 

родитеља 

учествовало 

на 

радионицама. 

4.000 
 

1.000 1.000 2.000 0 
  

0 

Комунално 

ЈПУ 

"Кестенко" 

О.Ш. Петар 

Мећава 

411100 

Издаци за 
лична 

примања 

Одјељење за 

општу 
управу 

(Урбанизам) 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.4
 

3.4.1.1. Пројекат 

Израда Елабората 

и примјена 

најмање једне 
мјере ЕЕ у 

основној школи 

(2017) 

До 2017.г. 

износ 
трошкова за 

гријање 

јавног објекта 

мањи је за 

30% у односу 

на 2015.   
 

До 2017.г. 

побољшани 

услови рада и 

боравка за 

најмање 350 

ученика и 

запослених у 

основној 

школи на 

годишњем 
нивоу. 

5.000 
 

5.000 
 

5.000 0 
  

0 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 
друштвене 

дјелатности 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге  

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 
друштвене 

дјелатности 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.4
 3.4.1.2. Пројекат 

Израда Елабората 

и примјена једне 
мјере ЕЕ у Дому 

здравља (2018) 

До 2018.г. 

износ 

трошкова за 

гријање 
јавног објекта 

мањи је за 

35% у односу 

на 2015.   

 

До 2018.г. 

побољшани 

услови рада и 

5.000 
  

5.000 5.000 0 
  

0 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 
друштвене 

дјелатности 

412700 

Расходи за 

стручне 

услуге  

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 
друштвене 

дјелатности 



15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 64 

 

 

боравка за 

најмање 350 

корисника и 

запослених у 

Дому здравља 

на годишњем 

нивоу. 

С
 3

, 
С

Ц
 3

.4
 3.4.1.5. Мјера 

Суфинансирање 

примјене мјера ЕЕ 
на основу 

елабората (2017-

2020) 

До 2020.г. 

износ 

трошкова за 

гријање 

јавних 

објеката мањи 

је за 30% у 
односу на 

2015.   

100.000 
 

25.000 25.000 50.000 0 
  

0 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

415200 

Грантови у 

земљи 

Одјељење за 

привреду, 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

  УКУПНО:  5.257.586  71.700  236.200  505.200  813.100  1.201.527  1.115.559  674.000  2.991.086  
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6.2. План организационих и људских 

капацитета  за имплементацију, праћење и 

вредновање стратегије  

 

План организационих и институционалних 

капацитета за успјешну имплементацију 

Стратегије израђен је на основу закључака који 

су произашли као резултат анализе коју је 

провео ОРТ у оквиру процеса ревизије 

Стратегије развоја на бази препорука за 

побољшања које су дефинисане у оквиру 

активности ИЛДП пројекта и препорука 

Евалуације Развојне стратегије Костајница.  

 

Преглед постојећих капацитета за 

имплементацију Стратегије 

 

Кључну улогу у имплементацији, праћењу и 

вредновању Стратегије имају:   

 

Начелник општине кроз јасно успостављање 

механизама и дефинисање одговорности 

општинских одсјека и одјељења у погледу 

имплементације дијелова Стратегије из њихове 

надлежности, те обезбјеђивања њихове 

координације.  

 

Скупштина општине која разматра извјештај о 

реализацији стратешких докумената Општине, 

укључујући и Стратегију развоја као водећег 

стратешког документа који је основа за 

креирање и усвајање свих осталих развојних 

политика Општине.  

 

Административна служба Општине кроз 

одјељења и одсјеке која припрема програм 

развоја општине, просторне и урбанистичке 

планове и учествује у изради и 

операционализацији плана имплементације 

стратешких интервенција 1+2.  

 

Општински развојни тим чији је задатак да 

заједно са Одсјеком за привреду и развој а у 

координацији са Начелником општине, води 

процес планирања на општинском нивоу те 

представља комуникацијску везу са другим 

општинским тијелима (Скупштином општине, 

Начелником, социо-економским субјектима и 

др). Такођер, ОРТ прати имплементацију 

Стратегије развоја и подноси годишњи 

извјештај Скупштини општине о реализацији 

Стратегије. ОРТ је под руководством Шефа 

одсјека за привреду и развој и има улогу 

Јединице за управљање развојем (ЈУРА) која је 

састављена од десет чланова, представника: 

општинских одјељења,  привредника, удружења 

предузетника и занатлија, невладиних 

организација и представника јавних предузећа и 

установа (Комунално предузеће, Предшколска 

установа и туристичка организација).  

Тим за израду пројеката, који је састављен од 

три самостална стручна сарадника (за 

друштвене дјелатности и односе са јавношћу, за 

урбанизам и за пољопривреду) и који има 

задовољавајуће капацитете за писање 

пројектних приједлога, апликација за фондове и 

праћење имплементације пројеката.  

 

У међувремену, одлуком о организацији 

Општинске управе и Правилником о 

систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи из јануара 2015. године послови Шефа 

одсјека за привреду и развој додијељени су 

Самосталном стручном сараднику за развој, 

друштвене дјелатности и односе са јавношћу, 

који је преузео координацију над Општинским 

развојним тимом. Правилником нису укључене 

измјене у опису послова и задатака упослених у 

Општинској администрацији, чиме је изостао 

покушај да се на овај начин свим упосленицима 

додијеле одговорности везане за планирање и 

имплементацију стратегије и на тај начин 

ојачају капацитети општине за управљање 

развојем.   

 

Организационе промјене ослабиле су 

Општинске капацитете за управљање развојем, 

јер су због уштеде финансијских средстава и 

реорганизације општинске управе послови 

везани за управљање развојем, који су били 

додјељени кабинету Начелника пребачени су у 

надлежност Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. Међутим директну 

ингеренцију над тим рефератом има Начелник. 

Због финансијских уштеда и смањења 

запослених у управи Одсјек за развој није 

формиран у оквиру Кабинета начелника како је 

било препоручено.  

 

Анализа раскорака између расположивих и 

нужних ресурса и потребе за прилагођавањем 

 

Анализа показује да унутар општинске 

администрације постоји основа за организовање 

функције управљања развојем. С друге стране, 

постојећи капацитети за систематичан приступ 

управљању развојем морају бити дограђени и 

унапрјеђени, нарочито ако се узме у обзир да:  

 

• Општински развојни тим (који има улогу 

ЈУРА) се у складу са потребама управљања 

развојем састаје неколико пута годишње. 

Међутим до сада се није проводила пракса 

заједничког састанка чланова ОРТ-а и 

Начелника општине, изузев присуства 

Координатора ОРТ-а на редовним састанцима 

Колегија начелника општине, чији је стални 

члан.  

 



15.07.2016.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 10,   стр. 66 

 

 

• пракса уградње приоритета у годишње 

планове одјељења и јавних служби није 

заживила у Општинској управи. Начелници 

одјељења не користе планове имплементације 

као основу за израду програма и планова рада 

одјељења,  

 

• правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији представља солидну основу за 

организирање развојне функције, али исти треба 

бити  дорађен у смислу још јаснијег 

дефинисања одговорности свих упослених у 

општинској администрацији. Позиција 

Самосталног стручног сарадника за развој, 

друштвене дјелатности и односе са јавношћу 

представља солидну основу за унапрјеђење 

функције планирања у општини али усљед 

сложености послова које обавља и 

оптерећености, он не може сам изњети процес 

планирања, реализације, координације, праћења 

и вредновања Стратегије.   

 

• не постоји пракса организовања тематских 

састанака на којима би се разговарало о 

реализацији, праћењу и ажурирању Стратегије. 

За сада се информације о реализацији 

Стратегије размјењују неформалним путем, 

током других тематских састанака или 

неформалном комуникацијом актера унутар 

општинске администрације. Интерна 

комуникација и сарадња Координатора ОРТ-а са 

начелницима одјељења по питању 

имплементације Стратегије није на 

задовољавајућем нивоу.  

 

• у Општини не постоји довољно развијена 

култура учешћа грађана у изради локалних 

политика. С друге стране, не постоји систем 

комуникације постигнућа Стратегије са 

кључним заинтересованим странама у локалној 

заједници.  

 

• недостаје конкретних иницијатива са 

стране Општине које би заинтересовале 

социоекономске партнере да успоставе сарадњу 

по питању реализације стратегије и да носиоци 

имплементације већег броја пројеката буду 

актери изван управе.  

 

• не постоји устаљена пракса праћења 

појединачних пројеката на нивоу одјељења – не 

одређује се особа која прати пројекат у оквиру 

одјељења, нису успостављене процедуре за 

праћење реализације уговора и извјештавање од 

стране носилаца имплементације пројеката 

према Координатору ОРТ-а (односно Јединице 

за управљање развојем).  

 

• Општина посједује базу података о 

имплементацији пројеката из Стратегије али се 

она ажурира једном годишње када се припрема 

извјештај о реализацији Стратегије, што свакако 

не представља примјер добре праксе. Питање 

ажурности базе података неопходних за 

планирање и управљање развојем представља 

једно од кључних питања које ће захтијевати 

посебну пажњу у предстојећем процесу 

планирања.   

 

Препоруке које Општинско руководство мора 

имплементирати ради будућег ефикаснијег и 

квалитетнијег управљања развојем, а у складу са 

процедурама планирања, праћења, вредновања и 

извјештавања које општина намјерава усвојити, 

су:  

• донијети нови правилник о 

систематизацији радних мјеста који ће у описе 

послова свих упослених у администрацији 

укључити и аспекте планирања и реализације 

Стратегије.  

 

• доњети нову одлуку о измјени чланова 

ОРТ-а и за чланове Развојног тима именовати 

представнике општинских одјељења, служби, 

институција и јавних предузећа који су у 

протеклом периоду исказали интересовање за 

рад на планирању и реализацији Стратегије.  

 

• у израду Планова имплементације 1+2 

укључити све чланове ОРТ-а и руководиоце 

општинских одјељења. Приоритете (пројекте из 

Стратегије и идеје које се добију из јавних 

расправа о нацрту буџета) одређивати у односу 

на стратешке циљеве, а не примарно у 

зависности од расположивих фондова.   

 

• јачати капацитете будуће ЈУРА-е и чланова 

Тима за израду пројеката у смислу 

континуираног усавршавања у области 

управљања пројектима, намицања средстава, 

управљања локалним развојем и вредновања 

спровођења секторских планова. 

 

• осигурати операционализацију Стратегије 

путем уградње приоритета из оквирног плана 

имплементације у годишње планове одјељења и 

служби.  

 

• редовно ажурирати постојеће базе података 

о реализацији пројеката и успоставити базу 

података са информацијама о врстама фондова 

за развојне пројекте и ту базу редовно 

ажурирати.  

 

• праћење и вредновање (годишња ревизија 

и извјештавање) морају се темељније 

организовати побољшањем координације 
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између будуће ЈУРА-е, ОРТ-а и других органа 

Општине.   

 

• побољшати интерну комуникацију и 

сарадњу Координатора ОРТ-а  са начелницима 

одјељења кроз редовне тематске састанке на 

тему имплементације стратешких интервенција.  

 

• Интензивирати екстерну комуникацију 

ради промоције стратешког приступа 

планирању, промоције постигнућа и 

укључивања социо-економских актера у 

имплементацију Стратегије.    

 

Имплементација препорука ће омогућити 

реализацију активности у складу са прегледом 

основних активности и одговорности за 

имплементацију Стартегије који је изложен у 

слиједећој табели. У периоду до реализацције 

препорука, планирање, праћење, вредновање и 

извјештавање ће бити у надлежности постојећег 

ОРТ-а и Координатора ОРТ-а (Вишег стручног 

сарадника за развој).  

 

Преглед основних активности и одговорности за имплементацију Стратегије развоја општине 

Костајница  

Основне улоге и одговорности за имплементацију , праћење, вредновање и извјештавање 

Активности(*) Надлежност (ко?) Рок (оквирно када ?) 

Дефинисање приоритета за наредну 

годину на основу  

стратешко-програмских  

докумената  и  израда  Плана  

имплементације (1+2)  

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор општинског развојног тима 

(ОРТ) (Виши стручни сарадник за развој) 

Носиоци и учесници у процесу: 

Начелници надлежних одјељења 

општинске управе (ОУ) Костајница  

Колегијум начелника општине  

Чланови РТ и службеници ОУ  

Први квартал текуће 

године (по роковима из 

ентитетских Закона о 

буџету)  

Припрема планова служби 

занаредну годину, укључујући 

пројекте из Стратегије развоја и 

редовне послове   

Иницијатор и власник процеса:  
Начелници надлежних одјељења ОУ  

Костајница  

Носиоци и учесници:   

Координатор РТ-а  

Виши стручни сарадник за развој  

01.09-30.09.  

текуће године  

Припрема обједињеног Годишњег 

плана рада општинске управе 

Костајница (за наредну годину)  

 

Иницијатор и власник процеса:  
Начелник општине и Координатор ОРТ-а 

(Виши стручни сарадник за развој) 

Носиоци и учесници у процесу:  

Колегијум начелника општине  

01.10-31.12. текуће  

године  

 

Укључивање стратешких пројеката 

и мјера у план буџета за 

нареднугодину 

Иницијатор и власник процеса: 

Начелник дјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Носиоци и учесници процеса: 

Координатор ОРТ-а (Виши стручни 

сарадник за развој)  

Колегијум начелника општине  

01-31.10 (први нацрт);   

01-30.11 (други нацрт)  

01-15.12 (трећи нацрт) 

текуће године  

Усклађивање планова рада 

одјељења и годишњег плана 

општинске управе Костајница са 

усвојеним Буџетом за 

нареднугодину 

 

Иницијатор и власник процеса: 

Координатор ОРТ-а (Виши стручни  

сарадник за развој)  

Носиоци и учесници процеса:  
Начелници одјељења  

Колегијум начелника општине  

05-15. јануар   

наредне године  

 

Усвајање обједињеног Годишњег 

плана рада општинске управе 

Костајница за наредну годину 

одстране Скупштине општине 

Костајница 

 

Иницијатор и власник процеса: 

Колегијум начелника ОУ Костајница 

Носиоци и учесници у процесу: 
Координатор ОРТ-а (Виши стручни 

сарадник за развој)  

31. јануар наредне 

године  
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Припрема календара за праћење 

реализације Годишњег плана рада 

општинске управе Костајница  

Иницијатор и власник процеса:  

Координатор ОРТ-а (Виши стручни 

сарадник за развој)  

31 јануар наредне 

године  

 Носиоци и учесници процеса:  
Остали службеници општинске управе 

(ОУ) и ОРТ-а  

 

Разрада пројеката   Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а (Виши стручни  

сарадник за развој)  

Носиоци и учесници процеса: Остали  

службеници ОУ и ОРТ-а Надлежна 

одјељења   

Континуирано  

Праћење екстерних извора 

финансирања  
Иницијатор и власник процеса: 
Координатор РТ-а (Виши стручни 

сарадник за развој)  

Носиоци и учесници процеса:  

Надлежна одјељења  

Остали службеници ОУ  и РТ-а  

Континуирано  

Праћење провођења Плана 

имплементације стратегије  

Иницијатор и власник процеса 

Координатор РТ-а  

(Виши стручни сарадник за развој) 

Носиоци и учесници процеса:   
Остали службеници ОУ и РТ-а  

Начелници одјељења  

Континуирано  

Праћење имплементације и израда 

извјештаја о реализацији годишњих 

планова рада служби  

Иницијатор и власник процеса: 
Начелници одјељења   

Носиоци и учесници процеса:  
Колегијум начелника општине 

Координатор ОРТ-а (Виши стручни  

сарадник за развој)  

Остали службеници ОУ и РТ-а  

Мјесечно:Колегиј 

начелника  

Полугодишње:До 31. 

јула (за првих 6 мјесеци 

текуће године) 

Годишње: До 28. 

фебруара (за претходну 

годину)  

 

Укључивање Партнерске групе у  

праћење имплементације  

стратегије  

Иницијатор и власник процеса: 

Координатор ОРТ-а (Виши стручни 

сарадник за развој)  

Носиоци и учесници у процесу:  
Остали службеници ОУ И РТ-а  

 

Партнерска група/Општински развојни 

тим  

Први састанак ПГ-а: 

До 28. фебруара (за 

претходну годину) 

Други састанак ПГ-а: 

До 31. јул (за првих 6 

мјесеци текуће године)  

Израда Годишњег извјештаја о 

реализацији стратегије развоја  
Иницијатор и власник процеса: 
Координатор ОРТ-а (Виши стручни 

сарадник за развој)  

Носиоци и учесници у процесу:  
Остали службеници ОУ и РТ  

Начелници одјељења  

До 28. фебруара.  текуће 

године у односу на ону 

претходну годину (за 

коју се припрема 

извјештај)  

Припрема, разматрање и 

вредновање извјештаја о 

реализацији Годишњег плана рада  

општинске управе Костајница  

 

Иницијатор и власник процеса: 
Координатор ОРТ-а (Виши стручни  

сарадник за развој)  

Носиоци и учесници процеса:  

Начелници одјељења  

Колегијум начелника ЈЛС  

До 15. априла текуће 

године у односу на 

претходну (за коју се 

припрема извјештај)   
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Усвајање и објављивање Годишњег 

извјештаја о реализацији Годишњег 

плана рада општинске  

управе Костајница  

 

Иницијатор и власник процеса:  

Начелник ЈЛС  

Носиоци и учесници процеса:   
Скупштина општине  

 

Најкасније до 31. маја, 

наредне године у односу 

на ону за коју се 

припрема извјештај  

Остале важне активности:  

� Редовно ажурирање 

wеб странице ЈЛС у домену 

информација које се односе на 

развојне активности  

� Редовни контакти са 

вишим нивоима власти  

� Успостављање и 

унапријеђење међуопштинске 

сарадње  

Иницијатор и власник процеса: 

Координатор РТ-а (Виши стручни  

сарадник за развој) Носиоци и 

учесници:  
Начелници одјељења, ОРТ и остали 

службеници општинске управе у складу 

са својим надлежностима и 

одговорностима  

Континуирано  

  


