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1. У В О Д

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

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

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

Носиоци израде СРПВОС
У складу са надлежностима из члана 30. Закона о локалној самоуправи Републике Српске, те у

складу са чланом 28. Статута Општине Козарска Дубица, у сврху израде Стратешког развојног плана за воде и
околишну санитацију, Скупштина Општине Козарска Дубица Одлуком број 02-013-155/06 и 02-013-156/06 од
07.09.2006 године, именовала је Комисију за стратешко планирање у области вода и заштите околиша у
слиједећем саставу:
1. Бранко Бараћ, начелник општине
2. Ранко Губић, предсједник Скупштине
3. Саша Шипка, представник Водоводног предузећа
4. Маринко Буразор, представник комуналног предузећа
5. Перо Каран, представник локалне агенције за развој
6. Милинко Симатовић, представник одјељења за Просторно уређење
7. Намка Ћоралић, представнихк невладиног сектора
8. Александар Вукомановић, представник омладинске популације
9. Радушка Пекић, представник образовног сектора
10. Мерима Тркуља, представник пољопривредне савјетодавне службе.
Радом Комисије руководила је Управна група коју су сачињавали:
1. Даница Вуковић, представник општине задужена за област вода и околинске санитације
2. Љубомир Марјановић, замјеник начелника
3. Ранко Рељић, представник за област комуналних дјелатности
4. Милинко Симатовић, представник Општине за област просторног планирања
5. Илија Тадић, представник за административно-техничке послове
У оквиру Комисије формиране су фокусне групе по областима:

 водоснабдијевање,
 одводња и пречишћавање отпадних вода,
 управљање крутим отпадом,
 одводња оборинских вода, заштита од вода – одбрана од поплава и
 локална управа и њени партнери.

Стратешко планирање
Стратегија је свеобухватан процес одлучивања о томе куда се упутити и како до тамо стићи.

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

o омогућава учешће свих заинтересираних страна у процесу планирања и доношења одлука (владине
институције, јавне установе и јавна предузећа, приватни сектор, невладине организације и грађани),

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

планове и која их користи, односно имплементира,
o утиче на унапређење комуникације, координације сарадње свих заинтересованих страна, те стварање

партнерских односа између јавног сектора, грађана, приватног сектора и невладиног сектора,
o омогућава јачање локалне управе кроз едукацију, како би у будућности самостално креирала и надзирала

стратешко-планске активности у општини,
o утиче на јачање свијести грађана о њиховој директној или индиректној укључености у демократске

процесе креирања властите будућности,
o утиче на јачање свијести грађана о властитој одговорности и одговорности осталих заинтересираних

страна,
o осигурава другим владиним институцијама на вишим нивоима (регија, ентитет, држава) да прате развој

општине и да планирају своје доприносе њеном развоју (Агенције за воде - ¨водопривреда¨, Еко-фондови,
министарства, дирекције, заводи и слично),

o осигурава нову позицију општине према сусједима и према региону у којем се налази,
o осигурава донаторским организацијама (Европска комисија, USAID, SDC, UNDP) и развојним банкама

(Свјетска банка, KfW банка, EBRD итд.) да прате и укључују се у развој општине,
o осигурава потпуно нови имиџ општине.

Методологија израде СРПВОС
Стратешки развојни план за воде и околинску санитацију рађен је у складу са препорученом

методологијом OSCE-а. У сврху усвајања и примјене ове матодологије, Комисија за израду плана похађала је
у два наврата обуку, коју су водили представници OSCE-а.
Кориштена методологија подразумијева:

 прикупљање општих информација о општини,
 израду анализе стања, укључујући и SWOT-анализу по свим областима,
 дефинисање развојне визије,
 дефинисање стратешких опредјељења и стратешких циљева,
 дефинисање оперативних циљева, те програма и пројеката,
 приоритетизацију пројеката и
 дефинисање начина имплементације и контроле провођења стратешког развојног плана за воде и

околинску санитацију.

Укључивање јавности и информисање
Процес израде плана праћен је значајним активностима усмјереним ка информисању и укључивању

свих заинтересованих страна у процес израде плана, односно процес доношења одлука. Овим активностима
обухваћени су: грађани, приватни сектор, општинска управа, јавна комунална предузећа, невладин сектор,
образовне и здравствене установе.
У току процеса јавне расправе, који је услиједио по усвајању Нацрта СРПВОС од стране СО, подузет је низ
активности на укључивању јавности и добијању мишљења о плану од стране најшире јавности:

 састанци са представницима мјесних заједница,
 јавна трибина,
 завршна јавна расправа,
 достављање Нацрта СРПВОС мјесним заједницама, јавним предузећима и установама на општинском и

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

На овај начин омогућено је свим заинтересованим странама да изврше увид у Нацрт СРПВОС и своје
примједбе, приједлоге и сугестије доставе Комисији, која је исте размотрила, те прихватила или одбацила уз
образложење.

У циљу што бољег информисања јавности и потицања на активно учествовање у процесу,  израда и
усвајање Стратешког развојног плана за воде и околинску санитацију праћени су у цијелом периоду веома
значајним организованим медијским активностима:

 радио и ТВ емисије контакт-типа,
 радио и ТВ спотови,
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 прилози у информативним радио и ТВ емисијама,
 чланци у писаним медијима,
 пресс конференције и
 штампани информативни материјал – плакати, леци и брошуре.

У току израде СРПВОС проведене су двије анкете. Прва анкета проведена је у сврху добијања
мишљења јавности о постојећем стању по областима, док је кроз другу анкету јавност дала мишљење о визији
развоја, стратешким циљевима и приоритетизацији пројеката. Резултати обију анкета презентовани су у
оквиру текста Стратешког развојног плана за воде и околишну санитацију.

Усвајање и реализација СРПВОС
Стратешки развојни план за воде и околинску санитацију урађен је у периоду октобар 2006. године – април
2007. године, а усвојен је од стране Скупштине Општине Козарска Дубица одлуком број ______ на сједници
СО одржаној дана _____________.
Стратешки развојни план за ВОС односи се на период од пет година (2007. – 2011. година). Комисија је
свјесна да због ограничених финансијских могућности сви програми и пројекти предвиђени овим планом неће
моћи бити реализовани у наведеном периоду.
Реално је очекивати да се пројекти неће финансирати искључиво из општинског буџета и постоји отворена
могућност кориштења других извора финансирања (виши нивои власти, међународне развојне и финансијске
институције) и општина подузима потребне активности на обезбјеђивању ових средстава. Такођер,
предвиђено је и праћење реализације плана за сваку годину, те његово стално допуњавање, па је Комисија
донијела одлуку да на попису пројеката остави све кандидиране пројекте, који ће бити реализовани у складу
са годишњим оперативним планом имплементације, а према одређеном приоритету и  финансијским
потенцијалима.
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2. АНАЛИЗА СТАЊА И ,,SWOT,, АНАЛИЗА

Као први корак и полазна основа за израду плана за воде и околинску санитацију сачињена је и
проведена анкета међу грађанима градских и приградских мјесних заједница. У активности око реалне
процјене и мишљења свих грађана су се укључиле омладинска организација града, невладине организације
као и риболовачко удружење. Анкета је показала да грађани знају мало о кључној проблематици на
територији градског подручја, одлагању отпада, стању водоводне и комуналне инфраструктуре. 65%
становника се изјаснило да је дјелимично задовољно радом органа управе, 10% се изјаснило да је задовољно
радом у потпуности, а 22% није задовољно никако. 55% грађана се изјаснило да има редовно снабдијевање
водом. Значајно је споменути да поједини дијелови градског подручја немају обезбијеђено водоснабдијевање.
Анкета је дала одговоре на многа питања везано за актуелну проблематику која је предмет анализе у склопу
израде плана за воде и околинску санитацију.

2.1 ОПШТИ ДИО

Општина Козарска Дубица се налази у саставу Републике Српске, тренутно броји око 30.000 становника,
обухвата 61 насељено мјесто на сеоском подручју и организована је у 17 мјесних заједница што чини њену
административну цјелину.

2.1.1 Увод

Назив града Дубица је настао од старословенске ријечи ,,ДУБ,, што значи-храст, јер су ови
предјели били обрасли старом храстовом шумом. Дубица се спомиње у разним повељама XII и XIII вијека.
Године 1402 Дубица је припала Славонији, а падом Босне под Турску, Дубица постаје важна гранична
тврђава. Од 1538. до 1797. становништво се непрестано расељава. Дубица прелази из руке у руку и
представља дио немирне границе, те је поприште непрестаних сукоба између два освајачка царства Турског и
Аустоугарског. Некада јака војничка тврђава почиње да се шири у варошицу, а 1797. године званично добија
назив Босанска Дубица. У другом свјетском рату простор општине Босанска Дубица је претрпио велике
људске и материјалне губитке. Обнова ратом порушеног града је започела 1945. године, а 1970. године
општина улази у фазу богатог привредног развоја. Ратним периодом од 1991 године до 1995 године град је
претрпио нежељене промјене. Посљедице рата су се одразиле на становништво, насеља, привредне токове и
саобраћајну инфраструктуру. У одржавање путне мреже и изградњу комуналне инфраструктуре општина
годинама није улагала готово ништа.

Општина Босанска Дубица одлуком Скупштине општине 1992. године мијења назив у Козарска Дубица.

2.1.2 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Општина Козарска Дубица смјештена је на сјеверозападу Републике Српске и Босне и Херцеговине

између ријека Уне и Саве према Републици Хрватској и планина Козаре и Просаре на јужној
страни.Територијално покрива 499 км2 земљишта. Са сусједним општинама Градишком, Приједором,
Костајницом и Новим Градом повезана је магистралним и регионалним путевима, а са Републиком Хрватском
са два гранична прелаза у граду Козарској Дубици и граничним прелазом у Доњој Градини који је од ауто пута
Београд - Загреб удаљен свега 10-ак километара.

Рељеф општине је у сјеверном дијелу уз ријеке Уну и Саву равничарски, а у средњем и јужном дијелу
територије општине брдско-планински. Градско подручје се налази на надморској висини 120 м, сеоско
подручје је на нешто већој надморској висини, док је просјечна надморска висина 200 м.

Клима је умјерено континентална са дугим периодима сунчаног времена, али и довољним количинама
падавина што је добар предуслов за развој свих врста пољопривредне производње. Од укупне површине
49.900 ха шумом је покривено 15.691 ха или 31,50%, а пољопривредним земљиштем 31.481 ха или 63%.
Неплодно земљиште заузима 2.728 ха или 5,50%.
Структура пољопривредног земљишта (у ха):
ВРСТА ЗЕМЉИШТА ПОВРШИНА УЧЕШЋЕ (%)
Оранице и баште 22.263 70,71
Воћњаци 1.531 4,86
Виногради 5 0,02
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Ливаде 5.201 16,52
Пашњаци 2.481 7,81
УКУПНО 31.481 100

Према структури пољопривредног земљишта гдје оранице и баште заузимају 70,71% видљиво је да
Козарска Дубица има добре могућности за развој пољопривреде. Организовањем и укрупњавањем
производње развојне шансе се повећавају уз исто тако битну компоненту, а то је побољшањем комуналне
уређености села и побољшањем старосне структуре пољопривредних произвођача.

Најчешће културе су:
 у ратарству: кукуруз и пшеница,
 у повртарству: кромпир, паприка и краставац,
 у воћарству: јабуке, крушке и шљиве.

Планине Козара и Просара, ријеке Уна и Сава, као природни ресурси пружају могућности за развој
ловног, риболовног и излетничког туризма. Бања Мљечаница је већ створила претпоставке за развој бањског
туризма, али има и изузетан потенцијал за развој рекреативног и конгресног туризма. Манастир Моштаница је
већ позната туристичка одредница, коме треба посветити значајнију пажњу у будућности.
Спомен подручје Доња Градина је још увијек неискориштена могућност за развој туризма. Обзиром на његову
историјску и духовну вриједност, могло би постати одредиште научних, али и туристичких и школских посјета.

ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИЈЕ
Саобраћај

Друмски саобраћај Укупна путна мрежа 763 км
-магистрални пут 58 км
-регионални пут 22 км
-катег. лок. путеви 180 км
-некат. путна мрежа 450 км
-шумски путеви 53 км

Жељезнички саобраћај Не постоји. Најближа жељ. ст. у РС је у Приједору (33 км), а у
Хрватској (7 км)

Водени саобраћај Не постоји
Водоснабдјевање Град и приградска насеља се снабдјевају водом из градског

водовода. Сеоски водоводи су углавном у лошем стању .
Комуналне услуге У граду и приградским насељима
Комуникациона инфрастуктура
Фиксна телефонија Око 90% домаћинстава има фиксни прикључак
Мобилна телефонија Сигналом је покривено 90% општине.
Интернет Диал-уп приступ, АДСЛ
Снабдјевање енергијом
Електроснабдјевање Преко 95% домаћинстава
Гријање Углавном на чврста горива.

Путна повезаност са сусједним општинама је веома добра, као и повезаност између насељених мјеста у
општини. Стање свих путних праваца није на задовољавајућем нивоу. Овакво стање је посљедица, прије
свега, недовољног улагања у модернизацију и одржавање, док је за локалне и некатегорисане путеве
посљедица и неуређености путних канала и живица.

Снабдјевеност становништва у граду водом је задовољавајуће.
Евидентан је проблем губитака воде на дистрибутивној мрежи, који прелази
45%. Стање сеоских водовода је лоше због слабог или, у појединим
подручјима, никаквог одржавања. Слично стање је и са одржавањем
канализационе мреже.

Стање електродистрибутивне мреже није задоваљавајуће јер се у
ранијим годинама није довољно улагало у санацију високонапонске и
нисконапонске мреже. У наредном периоду ће требати извршити санацију
мреже, те изградити одговарајуће трафостанице, како би се избјегли
нестанци ел. енергије и створиле боље претпоставке за развој општине у
цјелини.
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Експлоатација шљунка и пијеска
Након завршетка рата све је више присутно неконтролисано кориштење природних ресурса. Све је више
присутно кориштење природних ресурса из ријеке Уне којима се све више нарушава природни ток и корито
ријеке. Евиденција накнада уплаћених по основу кориштења природних ресурса не постоји. У оквиру
успостављања катастра загађивача, сачинит ће се и катастар корисника обновљивих природних ресурса,
шљунка, камена, глине и сл.

Пловна подручја
Водопривредне ресурсе на подручју општине представљају ријека Уна и Сава, уз бројне рјечице, потоке и

канале. Пловни ток ријеке Саве на подручју општине износи 19 км, тако да постоји могућност изградње
пристаништа и оживљавање ријечног транспорта. На ријеци Сави, на подручју општине налазило се
пристаниште у селу Међеђа, засеок Млинарице.

Општина у наредном периоду може да предложи нову локацију за изградњу пристаништа и то на
подручју Доње Градине.

Кроз подручје општине ријека Уна пролази у дужини од 17 км, а првенствено је погодна за
наводњавање.

На ријеци Уни нема могућности изградње луке јер није пловна.

Кориштење и управљање шумским ресурсима
Под шумом подразумјевамо дио земљишта обрастао шумским дрвећем. Шума је природни ресурс и

чини дио животне средине.
Шуме спадају у групу природно обновљивих природних ресурса.
Између шумских ресурса и животне средине постоји одређена интеракција и уколико дође до

нежељених – неконтролисаних поремећаја ове интеракције долази и до поремећаја у животној средини
односно окружењу.

Циљеви израде стратешких планова се огледају у:
1. заштити шумских ресурса,

2. очувању постојећих шумских ресурса,
3. унапређивању стања у постојећим шумским ресурсима.

На територији Општине Козарска Дубица, шумом је покривено просторно 15.691 хектара. У
власничком смислу на територији општине постоје шуме у државном и шуме у приватном власништву.
Државним шумама газдује Ј.П. ШУМЕ РС. У Козарско Дубичкој Шумској управи је тренутно запослено 61
радник од тога је 9 лугара за државне шуме, а 2 за приватне шуме.

Стање у области очувања шума као дијела природних ресурса је на подручју општине на
задовољавајућем нивоу. Подручје дубичких шума није било изложено директно ратним дејствима или већим
шумским пожарима.
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2.1.3. ПОДАЦИ О СТАНОВНИШТВУ
На подручју Општине Босанска Дубица 1931. године било је 33.350 становника.
У току другог свјетског рата са подручја ове општине погинуло је 18.500 лица што чини 55,4 %

становништва општине. Од тог броја страдалих око 400 су била дјеца до 15 година старости. Опустошено је
513 сеоских домаћинстава.
Због посљедица другог свјетског рата број становника на подручју Босанске Дубице смањен је на 25.337
становника. Од 1961. године општина је бројала 31.557 лица. У протеклом рату од 1991. до 1995. године на
подручју Козарске Дубице биљежи се знатан број избјеглих и расељених становника.
На основу статистичких података у сљедећој табели је приказано кретање броја становника за
протекле три године.

* Процјена
2003 2004 2005

Укупно становништво општине 30.000 30.000 30.000
Присутно становништво у општини
Избјеглице у општини 1.500 1.500 1.500

Број домаћинстава 10.000 10.000 10.000
Просјечан број чланова по домаћинству 3 3 3
Број урбаног становништва у општини 13.000 13.000 13.000
Број руралног становништва у општини 17.000 17.000 17.000
Густина насељености у општини 60 60 60
Радно активно становништво 17.000 17.000 17.000

Број запослених 5.500 5.500 5.500
Број незапослених 2.207 2.615 2.712
Број пензионисаних лица 3.730 3.770 3.760

Број правних лица ( мала средња и велика
предузећа)

119 118 115

Број физичких лица – занатска радња 557 603 652

Број основних школа 3 3 3
Број ученика основног образовања 1.140
Број ученица основног образовања 1.024
Број средњих школа 1 1 1
Број ученика средњег образовања 274
Број ученица средњег образовања 332
Број наставног особља у средњим школама 49
Број љекара 30 30 29
Број стоматолога 5 5 5

2.1.4. ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА
Општина Козарска Дубица је до 1992. године била индустријски развијена средина заузимајући високо мјесто

по развијености у Босни и Херцеговини. Велики број успјешних предузећа са укупно 8.500 запослених радника на
подручју општине чинио је окосницу тадашњег брзог економског развоја.Рат у Босни и Херцеговини, али и у окружењу,
као и године послије рата довео је већину индустријских предузећа у готово безизлазну ситуацију. Сива економија и
непостојање икаквог уређеног привредног амбијента доприносили су убрзаном пропадању ових предузећа.

Дио предузећа је донекле успјешно завршио процес приватизације и показује знакове опоравка. Већи дио
предузећа од стратешког интереса у којима је већински државни капитал још није ни почео процес власничке
трансформације што умногоме усложњава њихово пословање. У ранијем периоду, до 1992.године, концепт развоја
привреде општине Козарска Дубица био је заснован на развоју неколико великих индустријских капацитета у области
производње текстила, прераде дрвета, пољопривреде и машина за пољопривредну производњу, прераде кукуруза ,
прераде папира, итд.

Преласком са договорне на тржишну економију и транзицијским процесима појавила се потреба за новим начином
организације привредног живота.
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Стратегија економског развоја треба бити базирана на развоју пољопривреде, предузетништва, малих и
средњих предузећа и туризма.

На основу извјештаја о годишњем пословању, а на бази података добијених од АПИФ-а за 118 предузећа са
сједиштем у Козарској Дубици произлази подјела према власништву капитала:

 13 акционарских друштава или 11,02%
 6 јавних предузећа-установа или 5,08%
 3 задружна власништва или 2,54%
 96 приватних предузећа или 81,36%

Према основној дјелатности, на основу података од АПИФ-а, структура предузећа регистрованих на подручју
општине Козарска Дубица дата је у следећој табели:

НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ Број
пред.

% Учешћа

ИНДУСТРИЈА-УКУПНО 34 28,81
- Производња прехрамбених производа и пића 6 17,65
- Производња предива и одјевних предмета 4 11,76
- Прерада дрвета 6 17,65
- Производња производа од папира 4 11,76
- Производња металних производа и машина 7 20,59
- Производња намјештаја 1 2,94
- Остала индустрија 6 17,65
ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА 1 0,85
ПОЉОПРИВРЕДА 7 5,93
ШУМАРСТВО 2 1,70
ГРАЂЕВИНАРСТВО 9 7,64
УКУПНО- ПРОИЗВОДНА ДЈЕЛАТНОСТ 53 44,91
ТРГОВИНА 37 31,36
УГОСТИТЕЉСТВО 3 2,54
САОБРАЋАЈ 10 8,47
КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ 2 1,69
ЗДРАВСТВО И СОЦ. РАД 4 3,39
СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 3 2,54
ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ 6 5,08
УКУПНО 118 100,00

Из табеле је уочљиво да се мање од половине броја (44,91%) регистрованих предузећа са сједиштем у општини
Козарска Дубица односи на предузећа из производних дјелатности. Највећи број регистрованих предузећа су трговачка
(31,36%).

Слична структура је и код регистрованих радњи самосталних предузетника. Преглед структуре регистрованих радњи
самосталних предузетника на дан 31.12.2005. године дат је у следећој табели:

НАЗИВ ДЈЕЛАТНОСТИ Број %учешћа
АГЕНЦИЈЕ И АДВОКАТИ 9 1,55
АПОТЕКЕ И АМБУЛАНТЕ 7 1,20
АУТОПРЕВОЗНИЦИ 37 6,36
АУТОШКОЛЕ И ТАКСИСТИ 5 0,86
УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ И ДИСКО БАРОВИ 122 20,96
САМОСТАЛНЕ ТРГОВАЧКЕ РАДЊЕ 215 36,94
ЗАНАТСКО-ПРОИЗВОДНЕ И УСЛУЖНЕ РАДЊЕ 187 32,13
УКУПНО 582 100,00

Из прегледа се види да је учешће самосталних трговачких радњи у укупном броју 36,94%, угоститељске радње и
диско барови чине 20,96%, док је учешће занатско-производних и услужних радњи 32,13%.

У наредном периоду треба подстицати отварање производних предузећа и радњи јер се само тако може створити
основа за ефикасно искориштење природних и других потенцијала и повећање броја радних мјеста.

С обзиром на постојеће привредне потенцијале на територији општине, у наредном периоду приоритет требају
имати следећи сектори:
1. Пољопривредна производња
2. Мала и средња предузећа посебно у области производње и услуга
3. Занатске дјелатности
5. Туризам

Банкарско пословање на подручју општине такође захтијева значајну пажњу и организацију. На територији општине
функционише 5 комерцијалних банака. Рјешење тражити у јачању конкуренције у банкарском сектору и иницијативама за
формирање локалних, регионалних и републичких развојних фондова .
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Свака локална заједница је значајан творац привредног амбијента, а општина Козарска Дубица има све предуслове
да креира свој привредни развој. Значајна институционална подршка општини је Локална агенција за развој која
континуирано ради на кадровском јачању и едуковању младих за предузетништво.

2.2. ВОДЕ И ОКОЛИНСКА САНИТАЦИЈА ( ВОС )

2.2.1. ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ
Општина Козарска Дубица располаже значајним водним капацитетима.
На територији општине постоји више локација погодних за захват воде за пиће и то на локацијама

Међеђа, Чуклинац и Комленац. Данас се град снабдијева питком водом само са бунарског поља у Међеђи.
Просјечни капацитет постојећих бунара у Међеђи је око 70 л/с, од којих Фабрика за хемијску прераду

кукуруза и шећера (ХПК) користи отприлике 20-25 л/с, а град око 37-40 л/с.
Козарска Дубица у последње три године нема великих проблема у снабдијевању питком водом што се

тиче квалитета и количине питке воде.
С обзиром на тренутне потребе и будуће планове развоја града, тенденцију прикључивања

новоизграђених градских зона и дијела приградских насељених мјеста, постојећи капацитети неће моћи
задовољити потребе града у наредном периоду, па ће се морати проширивати.

Данашњи систем за водоснабдијевање састоји се од сљедећих елемената:
 Фабрика за прераду воде и пумпна станица на бунарском пољу Међеђа;
 Цјевовод дужине 17,50 км од пумпне станице у Међеђи до резервоара Кривдића брдо с прикључених

6 села са око 705 прикључака;
 Главни цјевовод (ДН 250 АЦ + ДН 250 ЛЖЦ) дужине 1 км од резервоара Кривдића брдо до градске

дистрибутивне мреже;
 Градска дистрибутивна мрежа укупне дужине од око 101 км и око 3.960 прикључака.

На главни транспортни цјевовод који иде из Међеђе ка Кривдића брду су прикључена и насељена
мјеста Међеђа, Доња Градина, Драксенић, Демировац и Јошик. На овом дијелу постоји 6 зона на којима се
врше контролна мјерења.

Градска водоводна мрежа је гравитационог типа и снабдијева се из градских резервоара на Кривдића
брду. Мрежа на подручју града организована је у седам сектора.

Редовно се врши контрола улазне количине воде за сваки сектор и зону. Континуираним праћењем
закључено је да је постојећа мрежа дотрајала и да је потребно санирање исте.

Главни цјевовод DN250 од резервоара према градској мрежи заједно са дијелом дистрибутивног
цјевовода у улици Меше Селимовића, представља уско грло које треба елиминисати.

Значајан број мјесних заједница, односно села нема организовано водоснабдјевање посредством
локалних сеоских водоводних мрежа. На њиховом подручју домаћинства се углавном снабдијевају из
приватних бунара (Стратегијом развоја водоснабдијевања општине Козарска Дубица планирано је
прикључивање неких поменутих сеоских подручја на градски водовод, види табелу 1).

Табела 1 – Преглед сеоских мјесних заједница
Pбр
. Мјесна заједница Лок. вод.

систем Напомена

1. М.З. Слабиња (Доња Слабиња, Диздарлије) индивиду
ално

2. М.З. Поуње (Шеварлије, Бабинац, Јохова, Бачвани) индивиду
ално

3. М.З. Комленац (Суваја, Вриоци, Комленац, Шпиља,
Тукључани, Мразовци и Верија) индивиду

ално
Планирано обухватити
ширењем градске
водоводне мреже.

4. М.З. Кнежица (Кнежица, Доњи Јеловац, Доња ДА Проширење постојећег
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Јутрогошта, Крива Ријека, Читлук, Стригова, Мало
Двориште, Велико Двориште, Ушивац, Горња
Градина, Мурати)

локалног водоводног
система.

5. М.З. Међувође (Међувође, Мљечаница, Мирковац,
Челе-бинци, Кошућа, Брекиња, Побрђани,
Хајдаровци, Јасење)

ДА
Проширење постојећег
локалног водоводног
система.

6. М.З. Агинци (Агинци, Новоселци, Влашковци,
Парнице) индивиду

ално

Планирано обухватити
ширењем градске
водоводне мреже.

7. М.З. Бјелајци (Бјелајци, Фурде, Скључани, Оџинци,
Маглајци, Берићи) ДА

8. М.З. Моштаница (Горњоселци, Котурови) ДА
9. М.З. Срефлије (Срефлије, Божићи, Кадин Јеловац,

Војскова) ДА

10. М.З. Пуцари (Пуцари, Бијаковац, Сјеверовци,
Раковица) ДА

11. М.З. Клековци (Клековци, Гуњевци) ДА
12. М.З. Драксенић (Драксенић) ДА Градски водовод.
13. М.З. Међеђа (Међеђа) ДА Градски водовод.
14. М.З. Доња Градина (Доња Градина) ДА Градски водовод.
15. М.З. Јошик (Јошик) ДА Градски водовод.
16. М.З. Демировац (Демировац) ДА Градски водовод.
17. М.З. Хаџибаир

ДА
Планирано обухватити
ширењем градске
водоводне мреже.

Општина Козарска Дубица снабдијева се питком водом са водоцрпилишта у Међеђи које тренутно
обезбјеђује довољне количине воде. Сирова вода се прерађује у Фабрици за третман воде у Међеђи
посебном технологијом која обезбјеђује задовољавајући квалитет воде за пиће у складу са прописаним
стандардима о чему свједоче редовне анализе воде.

На постојећем изворишту у Међеђи, као и на потенцијалним извориштима у резерви (Комленац,
Чуклинац), неопходно је у наредном периоду обезбиједити зоне санитарне заштите.
У наредном периоду неопходно је извршити и додатна истраживања на потенцијалном изворишту у Комленцу
ради утврђивања издашности бунара и квалитета воде у сушном периоду хидролошког циклуса.

Квалитет воде за пиће
Анализу воде за пиће врши Институт за заштиту здравља РС у Бања Луци, који је за то законски

овлаштена институција. Она се врши редовно, од 6 до 12 анализа годишње. Осим тога, до сада је минимално
250 бактериолошких анализа годишње вршила Епидемиолошка служба Дома здравља „Козма и Дамјан“ у
Козарској Дубици. Међутим, они су прошле године добили забрану да врше ту дјелатност. Поред тога ХПК –
Драксенић у својој лабораторији врши анализу сирове и прерађене воде седмично.

Након прераде сирове воде у Фабрици за третман воде у Међеђи, физичко–хемијска својства воде се
доводе у границе дозвољених концентрација према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.
гласник РС бр. 40/03).

У табели је приказана једна физичко–хемијска анализа воде у сировом стању на изворишту и
физичко-хемијски састав исте након третмана у базенима из којих се дистрибуира у мрежу.
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МПК ХПК: ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ

СИРОВА
ВОДА

ФИЛТЕР
1

ФИЛТЕР
2

ФИЛТЕР
3

ФИЛТЕР
4 БАЗЕН

МДК (макс.
дозвољена

концентрација)
Нитрати мг/лН 0,313 0,890 0,92 0,780 0,750 0,800 <10
Нитрити мг/лН 0,007 0,009 0,009 0,021 0,031 0,005 <0,009
Амонијак мг/лН 0,740 0,062 0,098 0,165 0,586 0,087 <0,1
Жељезо мг/л 0,502 0,005 0,001 0,004 0,005 0,005 <0,3
Манган мг/л 0,282 0 0 0,018 0,049 0,017 0,05

Скупштина општине Козарска Дубица је усвојила „Стратегију развоја водоснабдјевања општине Козарска
Дубица“ као плански документ у коме је дефинисано постојеће стање у водоснабдјевању и планиране потребе
за водом на градском подручју за период до 2018 године.

Преглед прерађене и испоручене количине воде у градску водоводну мрежу из МПК ХПК Драксенић
Година Годишње (м3) Дневни просјек

(м3/дан)
Секундни просјек

(лит/сек)
2001 1.500.000 4.109 47,50
2002 1.380.000 3.780 43,75
2003 1.250.000 3.424 39,62
2004 1.150.000 3.150 36,45
2005 1.300.000 3.561 41,21
2006 1.175.000 3.219 37,26

Посебан проблем су неуређени и неорганизовани сеоски водоводи, којих је значајан број на подручју
општине, а који се изграђују мимо прописаних норматива, без стручног надзора и не одржавају се на
одговарајући начин.

Квалитет воде из ових водовода се не контролише готово никако и постоји могућност да вода из ових
водовода не одговара прописаним стандардима.

Проблематику сеоских водовода потребно је посебно прописати одлуком Скупштине општине.
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SWОТ АНАЛИЗА – ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

ПО
ТЕ

НЦ
ИЈ

АЛ
И  постојање више потенцијалних изворишта,

 постоје људски ресурси,
 постоји значајна покривеност корисника са услугом водоснабдијевања,
 постоји стална контрола квалитета воде у градском водоводу,
 постоји велики број извора на сеоском подручју,
 постоје усвојени стратешки планови за развој општине, ЛЕАП (локални еколошки план за заштиту

животне средине), Стратегија развоја водоснабдијевања општине Козарска Дубица,
 постоји Одлука о функционисању ЛВС (види слабости)

СЛ
АБ

ОС
ТИ

 велики губици у мрежи (подједнако технички и административни),
 велика удаљеност водозахвата и велике висине пумпања воде,
 вода се не контролише у сеоским мјесним заједницама и њиховим локалним водоводима,
 неријешена власничка структура,
 недовољни капацитети резервоара,
 сеоски водоводи се граде индивидуално без стручног надзора,
 слаба информисаност јавности о квалитету воде,
 градска водоводна мрежа је дотрајала,
 главни примарни цјевовод је дотрајао и недовољног је попречног пресјека (ДН250),
 постоје уска грла у градској водоводној мрежи,
 водоцрпилиште у експлоатацији нема дефинисане зоне санитарне заштите,
 Одлука о функционисању ЛВС се не примјењује,

МО
ГУ

Ћ
НО

СТ
И  постоје алтернативни извори водоснабдијевања,

 повољна кредитна средства (потенцијални извори финансирања),
 размјена искустава и едукација,
 могућност едукације грађана и подизање свијести,
 постоји могућност бољег искориштавања кадровских потенцијала.

ПР
ИЈ

ЕТ
Њ

Е  одузимање овлаштења општинама, а повећање њихових обавеза,
 изградња привредних капацитета у зонама заштите изворишта,
 кориштење хемијских средстава у пољопривреди у зонама заштите,
 неријешено питање заштите сеоских изворишта,
 неријешени имовинско-правни односи,
 неусклађеност и непровођење законских прописа,
 непостојање пројектне документације за нове пројекте.

Приоритети:
 реконструкција и модернизација градске мреже,
 проширење градске водоводне мреже,
 рјешавање питања зона санитарне заштите постојећих и алтернативних изворишта,
 програм додатних истражних радова на бунарском пољу „Комленац“,
 увести стимулативну штедњу воде, тзв. блок тарифе (мањи потрошач - мање плаћа).
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2.2.2. ОДВОДЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Канализација - отпадне фекалне воде

Око 76 % становника градске популације Козарске Дубице је
прикључено на систем канализације. Корисници, око 2770 домаћинстава
и 550 правних лица су унесени у корисничку базу података, остатак
популације користи септичке јаме или испушта канализацију у отворене
канале, потоке и ријеке.
У градском подручју септичке јаме празни Водовод по наруџби или сами
корисници и испуштају их у канализациони систем. У сеоским
подручјима корисници сами празне септичке јаме и користе
канализациони муљ као гнојиво.
На територији града функционише мјешовити систем одводње отпадних
вода. То значи да се истим системом прикуп-љају фекалне, оборинске и
отпадне воде са саобраћајница и одводе у ријеку Уну.

Отпадне воде скупљају се путем главних колектора и концентрисано се допремају до црпне станице,
а одатле се испуштају у реципијент, ријеку Уну. Ако је водостај ријеке велики, испуштање се врши
препумпавањем у црпној станици (3 x 0,9 м3/сек), низводно од болнице.

Кроз веће грађевинске пројекте градски систем канализације изграђивао се током 60-тих и 80-тих
година. Послије тог периода је урађено пар реконструкција канализационог система и то од 1985. до 1987.
године. 1987. године је изведено издизање комплетне канализације у насељу „Ђолови“. Након рата положени
су цјевоводи мањих дужина.

Канализациона мрежа је у највећем дијелу изграђена од бетонских и ПВЦ цијеви пречника 150 – 1200
мм. Укупна дужина градског канализационог система је око 46 км.

Отпадне воде испуштају се у ријеку Уну без третмана. Испуштање нетретиране отпадне воде у ријеку
Уну води знатном загађивању ријечног еко-система, што прекорачује капацитет самопречишћавања ријека,
нарочито при ниском водостају током љета.

Испуштање отпадне воде може представљати ризик од загађивања за постојеће бунарско поље
Међеђа у ријечном наносу низводно од града.

Због помањкања материјалних и финансијских средстава, одржавање канализационог система је
ограничено на хитне интервенције и брзе поправке. Због тога у планском периоду 2007. - 2010. године код
постојећег система канализације треба извршити реконструкцију и модернизацију оних дијелова
канализационог система, односно дијелова колектора гдје су примјећена слијегања тла и коловоза, што је знак
пропадања канализације. Осим тога, у неким дијеловима града који још нису покривени канализационом
мрежом потребно урадити нову канализациону мрежу.

Секундарна канализациона мрежа је у јако лошем стању. На више мјеста је дошло до смицања цијеви
и то на мјестима гдје су ти спојеви лоше урађени, а дјелимично због лоше припремљене подлоге, па је усљед
слијегања дошло до значај-нијих помјерања цијеви, испирања земљишта и утонућа коловозних трака.

На подручју града евидентиране су ризичне градске зоне које нису тренутно покривене
канализационом мрежом: Доње Парнице (улице Цвијићева и Устаничка), стамбена зона иза Папирнице,
новоизграђено насеље „Морава“ и новоизграђе-но насеље „Шпиља“.

Непланско ширење града је резултирало изградњом нових насеља. У циљу рјешавања дефинисаних
проблема, израђе-на је пројектна документација за поменута насеља и планира се прикључење истих на
градску канализациону мрежу.

Рјешавање ових проблема је свакако дио дугорочне стратегије на пољу одводње отпадних вода.
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Табела – Преглед прикључака на канализациону мрежу

На дијелу канализационе мреже која постоји у стамбеним зградама је евидентно да је мрежа
дотрајала и изазива одређене промјене које могу озбиљније угрозити здравље, а и статичку функцију
појединих елемената зграде.

У подрумским просторијама појединих зграда у јесенском и зимском периоду након интензивних
падавина знају се појавити изљеви фекалија које се ту задржавају данима и пријете разним заразним
болестима.

На мјестима гдје се олуци прикопчавају на канализациони систем дошло је до помјерања цијеви тако
да оборинска вода спира подлогу испод тротоарских плоча и изазива слијегања тла и подних плоча унутар
стамбених зграда. У протеклом периоду је општина финансирала пар санација овакве врсте, али се ова појава
није нигдје дефинисала као проблем. Овакве промјене су евидентне и на неким темељним тракама.

Узимајући све напријед наведено требало би сачинити план и програм санирања постојеће
канализационе и водоводне мреже унутар стамбених зграда и предложити начин финансирања без обзира
што су станови приватизовани, јер у стамбеним зградама живи значајан број градске популације.

КАО ПРОБЛЕМ БРОЈ ЈЕДАН ЈЕ НЕПОСТОЈАЊЕ
ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА!

Р.б
р. Опис корисника канализације Јединица

мјере Количина
Коментари и напомене о

стању објеката, поријеклу и
степену тачности података

1 Број становника на подручју
канализационог система становника 13.800 Статистика општине

2 Број прикључених становника становника 10.500
На основу броја прикључака
и просјечног броја чланова
породице

3 Степен прикључености становника % 76,10 %
4 Број кућних прикључака ком 2770
5 Број колективних прикључака ком 79
6 Број индустријских прикључака ком 6
7 Прикљученост индустрије % 100 %
8 Број привредних прикључака ком 550

9 Мјерење отпадних вода
становништва Да/Не НЕ

10 Мјерење отпадних вода индустрије Да/Не НЕ
11 Мјерење оборинске воде Да/Не НЕ
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СWОТ АНАЛИЗА – ОДВОДЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
СН

АГ
Е

 постоји пројектна документација за одређене пројекте,
 постоје људски капацитети,
 повољна конфигурација терена,
 постојање свијести и одговорности код одређеног броја грађана,
 постоји значајна покривеност корисника са услугом одводње отпадних вода (76% али само урбаног

градског подручја)
 постоји воља и отвореност за инвестиције код руководећих структура власти,
 постоје стратешки планови развоја општине, локални еколошки план, а у току је израда плана за

воде и околинску санитацију,
 у просторно планској документацији постоје планови за локацију ППОВ.

СЛ
АБ

ОС
ТИ

 нема пречистача отпадних вода,
 нераздвојеност оборинске и фекалне канализације,
 употреба неадекватних цјеви за одводњу (лош цијевни материјал),
 не постоји евиденција о индустријским загађивачима,
 пропусне септичке јаме у подручјима која нису покривена канализационом мрежом,
 постојећи отворени канали за одводњу се не одржавају,
 не постоје прецизно утврђене и раздвојене надлежности по питању одржавања канала на

општинском и републичком нивоу.

МО
ГУ

Ћ
НО

СТ
И

 потенцијални извори финансирања (суфинансирање Уна-Сана и општина; општина и грађани),
 у фази израда просторно-планске документације за дио градске зоне,
 едукација грађана и особља јавних комуналних и водоводних предузећа,
 могућност осавремењивања градске управе и јавних предузећа,
 могућност успостављања боље комуникације општинских одјељења и ресорног републичког

министарства за воде и републичке дирекције за воде,
 могућност бољег повезивања на ужем и ширем нивоу, а у циљу рјешавања третмана отпадних

вода,
 могућност едукације општинских референата у одјељењу за стамбено комуналне дјелатности,
 могућност побољшања информатичке опремљености и оспособљености стручних сарадника у

надлежним општинским одјељењима - набавка нове опреме и набавка намјенског софтвера за
формирање ГИС базе података објеката водоводне и комуналне инфраструктуре.

ПР
ИЈ

ЕТ
Њ

E

 могућност настајања епидемије због постојања отворених канала у градској зони,
 могућност знатног повећања цијена услуга због изградње новог система,
 постојећа пројектна и планска документација везана за одводњу оборинских и отпадних вода је

застарјела,
 спора примјена закона – нефункционисање инспекцијских служби,
 недостатак финансијских средстава.

Приоритети:
 затварање Колектора канала II – дио поред пута Козарска Дубица – Градишка,
 сачинити план и програм санације постојеће канализационе мреже (уска грла, кварови усљед смицања и сл.),
 повећати покривеност корисника канализационом мрежом,
 изградња постројења за пречишћавање отпадних вода – велика средства.
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2.2.3. УПРАВЉАЊЕ КРУТИМ ОТПАДОМ
Збрињавање чврстог отпада је један од кључних проблема на нивоу града.

Депонија у М.З. Јошик је реакцијом групе грађана
затворена, тако да се отпад са подручја града тренутно
вози у Приједор. Без обзира што је депонија затворена
она још увијек представља опасног загађивача на
подручју града.
Због непосредне близине ријеке Уне која често преплави
депонију долази до преноса загађења на већој површини
што битно ремети квалитет воде у околним бунарима .
Осим ове до недавно регистроване депоније опасност
представља и низ других идентификованих проблема:
 већи број регистрованих дивљих депонија на

подручју града и сеоских мјесних заједница
 непостојање селективног одвајања отпада
 недовољна развијена свијест становништва о квалитетном одлагању отпада

Одлагање отпада је један од горућих проблема на подручју општине.
Приоритетно треба рјешавати локацију за претоварну станицу гдје би се отпад привремено

депоновао, а истовремено би се створила могућност раздвајања отпада за рециклажу.
Све активности усмјерити приоритетно у правцу разврставања и рециклирања отпада.
Општинском одлуком о комуналном реду су дефинисани односи и уређено одржавање чистоће на

јавним површинама као и услови и начин уклањања леда и снијега са јавних површина. Истом одлуком су
дефинисани услови одвоза и депоновања отпада.

У циљу побољшања прикупљања и транспорта крутог отпада било би неопходно извршити набавку
60 контејнера запремине 1100 литара, као и одређен број канти за скупљање отпада, те зановити
механизацију за сакупљање, претовар и транспорт крутог отпада на депонију ,,Курево,, у Приједору.
Предузеће ,,Комуналац ,,а.д. Козарска Дубица које врши услугу сакупљања, претовара и транспорта крутог
отпада врши селективно раздвајање картонске амбалаже, папира и новина, те исто пресује и испоручује
крајњем кориснику на даљу прераду, а уједно се воде активности око сагледавања могућности сакупљања
ПЕТ амбалаже.

У укупној количини сакупљеног отпада на годишњем нивоу од 900 м3 не постоје посебни показатељи
о количинама кућног, комерцијалног, индустријског и другог отпада. У општини није дефинисана локација за
трансфер станицу и тражи се рјешење за локацију исте. Мјесне заједнице којима је приоритет рјешавање
одвоза крутог отпада су Драксенић, Јошик, Хаџибаир, Међувође и друге урбано уређене мјесне заједнице.

Већи број регистрованих дивљих депонија је на
подручју града.
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SWOT АНАЛИЗА - УПРАВЉАЊЕ КРУТИМ ОТПАДОМ

С
Н
А
Г
Е

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

 постоји и евидентна је активност на јачању локалне управе и НВО сектора
 постоји значајна покривеност корисника са услугом прикупљања и одвоза отпада у граду
 постоји дјелимично сортирање отпада
 постоје стратешки планови развоја општина, Локални еколошки план за заштиту околине, у изради

план је план за воде и околинску санитацију.

С
Л
А
Б
О
С
Т
И

 неадекватно опремљена Јавна комунална предузећа
 непостојање претоварне станице
 неуређеност постојећих депонија
 неизграђена свијест грађана, лоше навике
 низак проценат наплате услуга , велика незапосленост
 постоје дивље депоније
 мала покривеност општине са услугама прикупљања и одвоза отпада (30%)

М
О
Г
У
Ћ
Н
О
С
Т
И

 могућност креирања нових законских прописа – промјена и прилагођавање
 могућност откупа секундарних сировина
 могућност ангажовања невладиног сектора
 могућност обезбјеђивања финансијских средстава са вишег нивоа
 могућност прибављања донаторских и повољних кредитних средстава
 могућност додатног техничког опремања комуналних предузећа и едукација радника.

П
Р
И
Ј
Е
Т
Њ
Е

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

Приоритет : - уређење локације за претоварну станицу
- подржавање плана за изградњу претоварне станице
- набавка нове механизације за рад комуналног предузећа
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2.2.4 Одводња оборинских вода, заштита од вода – одбрана од поплава

Козарска Дубица је једна од ријетких Општина која
има од раније урађену каналску мрежу дужине 78 км
која служи за заштиту градске зоне од поплава и
штетних утицаја повр-шинских вода.
Основни задатак водопривреде је заштита града и
станов-ништва општине Козарска Дубица од високих
вода. Тај систем штити град од вањских вода
насипима и ободним каналима и то:
 Савски насип дуг 19 км (од Међеђе до

Градине),
 Унски насип дуг 17 км (Слабиња–Градина),
 Горњи ободни канал 7,8 км (Демировац–

Међеђа),
 Доњи ободни канал 7 км (Демировац–Црнац),
 Канал Хатиповац 2,5 км (Божићи–град),
 Канал Бињачка 2 км (од Зептера до ушћа код

ТИК-а).
Заштита од унутрашњих вода ријешена је

отвореним и затвореним каналима и црпном станицом УНА.
У систему локалне управе се не води евиденција о утрошеним и уложеним средствима за

водопривреду и водопривредне објекте на територији града. Не постоје ни статистички подаци о
уплаћеним средствима на име водопривредне накнаде.

Осим проблема површинских вода постоји и проблем отпадних вода на територији Општине Козарска
Дубица који су вишеструки.

Ако се у ближој будућности не предузму одређене мјере не може се очекивати побољшање стања у
овој области екологије. Комуналне воде на подручју града добрим дијелом завршавају у отвореним каналима.

Комуналне воде садрже осим великих количина разних органских материја (детерџената, сапуна) и
неорганске материје и велики број бактерија и вируса које могу да доведу до епидемија.

У канале се излучују и велике количине фенолних материја. Са сваким литром урина који се излучи у
комуналну воду дистрибуира се десет милиграма фенолних материја, као нормалан продукт људског
метаболизма.

Према европским стандардима сва отпадна комунална вода се мора пречистити.
Проблематика отпадних фекалних вода је све већи проблем коме се мора систематски приступити на

општинском нивоу.
На подручју Општине послује знатан број привредних субјеката који производе отпадне

индустријске воде који се без пречишћавања диструбуирају у природне реципијенте ријеке, потоке и
земљиште.

Тренутно је мањи број загађивача такве врсте, али је за очекивати да ће се привредним опоравком
повећати и загађења ове врсте.

Каналски систем захтијева сталну бригу што подразумијева чишћење канала од шибља и растиња.
Изградњом колектора за насеље «Петар Пеција» ријешена је одводња површинских и комуналних

вода за већи дио града који је до сада имао септичке јаме.
Иако су на снази законски прописи којима се уређују односи у области заштите вода и животне

околине још увијек није као циљ дефинисана и утврђена изградња објеката као што су пречистачи отпадних
вода који су од значаја за заштиту квалитета водног слива ријеке Уне.
Урбанистичким планом ,,Козарска Дубица 2020“ дефинисана је површина за изградњу пречистача отпадних
вода.
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SWOT АНАЛИЗА - ЗАШТИТА ОД ВОДА (ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА)

С
Н
А
Г
Е

 постојање већ изграђених одбрамбених објеката (насипи и канали)
 постоји информисање јавности о релевантним појавама, мада би требало бити коонтинуирано и

редовно.
 постоји усвојен Локални еколошки план за заштиту животне околине, а у изради је план за заштиту

вода и околинске санитације .

С
Л
А
Б
О
С
Т
И

 не постоји разрађен систем одбране од поплава.
 постојећи систем се не одржава (канали су затрпани и обрасли, насип је на појединим дијеловима

ослабљен
 служба ЦЗ и опшинске службе недовољно координирају
 није успостављен систем осматрања и обавјештавања
 на каналима и водотоцима су изграђене препреке које узрокују поплаве
 велике количине воде од индустријских загађивача и домаћинстава директно се излијевају у

отворене канале
 неконтролисана експлоатација шума а она је битан фактор који утиче на квантитет и квалитет воде

М
О
Г
У
Ћ
Н
О
С
Т
И

 могућност едукације особља опшинских служби, радника ЦЗ и грађана
 могућност обезбјеђење финансијских средстава са вишег нивоа
 могућност усклађивање просторно-планске документације са плановима одбране од поплава
 могућност успостављања боље повезаности са ужим и ширим окружењем

П
Р
И
Ј
Е
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Е

 недостатак властитих финансијских средстава
 непоштивање и непровођење законских прописа
 слаб интерес и свијест знатног броја грађана – неодговорност и необразованост
 није утврђена надлежности за проблеме у области заштите од поплава
 слаба координација ресорних тијела на општинском и републичком нивоу

Приоритет:
Затварање отвореног канала у који се изљева значајна
количина отпадних фекалних вода
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2.3 ЛОКАЛНА УПРАВА И ЊЕНИ ПАРТНЕРИ
Општина Козарска Дубица функционише као орган управе сачињен од 5 одјељења

 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
 Одјељење за финансије, рачуноводство и наплату буџета
 Одјељење за општи управу и борачко инвалидску заштиту
 Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
 Стручна служба Начелника општине и Скупштине општине

Укупно је запослено 75 радника. Континуирано се врши оспособљавање и стручно усавршавање
запослених. По ресорним одјељењима постоји систематизација радних мјеста гдје су прецизиране обавезе
радника. Систематизацију радних мјеста утврђује Начелник општине својом одлуком.

Сви запослени радници су положили стручни испит за рад у државној управи те су тако упознати са
законском процедуром обраде захтјева.

Скупштина броји 25 одборника из 6 политичких партија које функционишу на територији општине.
На територији општине је формирано 17 сеоских мјесних заједница.
На подручју општине постоји више невладиних организација које се баве различитом проблематиком,

али не постоји ни једна НВО која се бави искључиво еколошким проблемима.
У оквиру општине постоје службе које су специјализоване да намјенски унапређују локалну економију

и стварају услове за запошљавање већег броја радника. Локална агенција за развој је оформљена као екипа
перспективних школованих младих људи који се баве искључиво програмима и развојем подузетништва и
локалне економије, свакодневно се ради на унапређењу и осавремењавању радника и рада агенције.
Општинска пољопривредна служба дјелује едукативно на цијелој територији општине.

Општинске службе су кадровски оспособљене да задовољавају потребе грађана.
Унутар одјељења за привреду и друштвене дјелатности дјелује инспекција и то :

 Општински санитарни инспектор
 Општински саобраћајни инспектор
 Пољопривредно-водопривредни инспектор
 Општински тржишни инспектор

Упражњено је радно мјесто урбанистичко- грађевинског, еколошког инспектора .
На основу анкета које су проведене на подручју општине јавност није задовољна радом органа

управе.
Општинска стручна служба је разрадила механизам по коме би се становништво требало активније

укључивати у рад локалне заједнице, основане су мјесне заједнице и преко њих ће се одвијати све
активности.
Свјест грађана није на завидном нивоу, обавезе по основу комуналних накнада грађани не измирују.

С обзиром да је рађено више планских докумената, (општински стратешки план, локални еколошки
план) јавност је о свим активностима редовно обавјештавана, континуирано се организују округли столови са
разноврсним темама. У холу општине је постављена ,,ЕКО-КУТИЈА,, и књига примједби и приједлога путем
којих грађани могу достављати своје примједбе и приједлоге.

Јавност се свакодневно информише о новим активностима које се проводе унутар органа управе .
Грађане је потребно редовно обавјештавати о квалитету воде, загађености зрака и о осталим

проблемима од посебног утицаја на здравље становништва.
Још није у примјени чл.36, чл.37, чл.38 Закона о заштити животне средине према ком се јавност може

изјаснити да ли је сагласна са изградњом објеката који угрожавају животну околину. Недостатак грађевинског
и еколошког инспектора је допринио да се не поштује и низ других чланова Закона о грађевинском земљишту,
као и Закона о заштити животне средине.

Општина улаже напоре да изради просторно- планску документацију и бар тако заштити град од
дивље градње која нарушава изглед града.
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Скупштина општине Козарска Дубица је усвојила Урбанистички план до 2020. године, а у изради је
ревизија Регулационог плана централне зоне града.

У просторно - планској документацији је планирана локација за пречишћивач за воде.
Географски информациони систем не постоји, а дијелом је успостављен у водоводном предузећу

,,Водовод,, а.д. Козарска Дубица. Постоје тачне евиденције изграђених водопривредних објеката и утрошених
средстава на те објекте у протеклих три године. У ранијем периоду није вођена евиденција.

Приватни сектор се укључује у планирање и одлучивање.
,, Водовод ,, А.Д.
Године 1965. Општина Босанска Дубица је основала предузеће ,,Комуналац,, чија је основна

дјелатност била да врши водоснабдијевање, управљање отпадним водама, чистоћом града, те осталим
другим дјелатностима. Средином 2000. године долази до одвајања водоснабдијевања и одводње у једно
предузеће ОЈДКП «Водовод». Одлуком о статусним промјенама у ОЈДКП ,,Комуналац,, - Коз. Дубица (Сл.
гласник РС 3/95 и Сл. гласник Општине Коз. Дубица 2/2000) донешене на сједници СО-е одржаној 31.08.2000.
године издваја се водоснабдијевање и одводња.

На бази потврде од Републичке дирекције за приватизацију и прихватања диобеног биланса на бази
статусних промјена организовани нови субјект ОЈДКП ,,Водовод,, уписује се у Судски регистар бр. 1-11765-00
дана 28.09.2000. године у Бања Луци.

Након тога је извршена приватизација предузећа, али је већина капитала остала у власништву
државе односно општине. Од тада предузеће послује као ,,ВОДОВОД,, А.Д., Комунално предузеће за
производњу и дистрибуцију воде Козарска Дубица.

Предузеће ,,Водовод,, А.Д. има своје органе;
 Скупштину акционара;
 Управни одбор;
 Надзорни одбор;
 Директор.
 Предузеће је само дистрибутер воде и није техничко-технолошка цјелина што усложњава пословање

предузећа.
ХПК Драксенић је произвођач воде и формира своју продајну цијену воде коју је К.П.,,Водовод,, А.Д.

дужан да плаћа. Остали фактори који оптерећују цијену воде су електрична енергија, редовно одржавање
водоводне и канализационе мреже, особље и остали пратећи трошкови.

,,Комуналац,, А.Д. Козарска Дубица своје пословање темељи на Закону о предузећима (Сл. гласник
РС бр. 24/98, 62/02, 97/04) ,,Комуналац,, А.Д. покрива дио комуналних потреба града као што су одвоз крутог
отпада, уређење градских улица и градског зеленила као и брига о градском гробљу.,,Комуналац,, А.Д.
запошљава 19 радника.«Комуналац» опскрбљује око 3.100 индивидуалних корисника као и 370 приватних
занатлија што је око 9.500 становника. За пружене услуге одвоза крутог отпада предузеће је у 2005. години
фактурисало 360.000 КМ, а извршило је наплату у износу од 300.000 КМ или процентуално 85% наплате. Због
неизмирења својих обавеза за пружене услуге одвоза крутог отпада предузеће је утужило око 30 корисника
чија укупна дуговања износе око 30.000 КМ. Предузеће је организовано по радним јединицама те се за сваку
радну јединицу посебно воде приходи и расходи. Органи управљања ,,Комуналац,, А.Д. су скупштина
акционара, управни одбор, надзорни одбор и директор предузећа. У складу са Законом о рачуноводству
предузеће сачињава шестомјесечни и годишњи извјештај о пословању те их доставља надлежним органима
општине на усвајање. Укупна потраживања предузећа у 2005. години су 522.000 КМ, а док су иста у претходној
години износила 540.000 КМ. За 2006. год. предузеће је планирало укупан приход од 680.000 КМ, а
истовремено и укупан расход од 650.000 КМ. Увидом у књиговодствену документацију, може се констатовати
да је предузеће у предтходних 5 година пословало са остатком добити. Овакво пословање предузећа је
допринијело повећању вриједности капитала који износи 850.000 КМ. Цијене за извршене услуге прикупљања
и одвоза крутог отпада формира предузеће, а одобрава Начелник општине у складу са Уредбом о утврђивању
цијена роба и услуга.

У просторном погледу Општину Козарска Дубица формирају површине 65 катастарских општина и
то: са 63 к.ч на сеоском подручју, Коз.Дубица - ванград и Козарска Дубица - град које је највеће насељено
мјесто уједно и административни, просвјетно културни, трговачко-пословни и здравствени центар.

Тренутно се ради ревизија Регулационог плана за централну зону града.
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Одрживи урбани развој подразумијева примену политике заштите животне средине у урбаним подруч-
јима са тежиштем на програмима и пројектима који доприносе смањењу потрошње ресурса и миниминизирају
утицај развојних активности.

Просторно планирање мора у пракси укључити битне аспекте заштите природних ресурса што
подразумијева припрему и усвајање планова и активности на пољу заштите животне околине.Одрживи
урбанизам је дужан просторне димензије развоја разматрати са економског, социјалног, културног, еколошког
и временског аспекта и тако проналазити рјешења која ће будућност учинити љепшом, извјеснијом и
сигурнијом.Индустрија је један од главних урбаних елемената поред централних функција и становања.

Демографски развојни трендови, пораст стамбене изградње и заузимање земљишта, основни су
генератори притиска на урбана подручја. Поред тога, саобраћај, енергетика, индустрија и понекад туризам,
представљају кључне секторске активности које утичу на квалитет урбане средине и кориштење ресурса.

Просторним планирањем је нужно исправити и грешке начињене у прошлости. У току је ревизија
регулационог плана централне зоне града. Досадашњи недостатак просторно планске документације је довео
до одређених ситуација које су тренутно као проблеми присутни на нивоу града:

 у градској зони постоје производни погони који производе буку која је изнад границе дозвољене;
 у градској зони постоје погони који производе веће количине камене прашине;
 у градској зони постоје трговачке радње које прометују хемијска средства , а депонована су у приземљу

стамбених објеката;
 допремање робе у одређене трговачке радње изазива застој саобраћаја;
 непланском градњом се осјећа недостатак дјечијих игралишта, као и недостатак зелених површина;
 утврђеним зонама санитарне заштите је обухваћено земљиште које је тешко отуђити, власници не пристају на

понуђене и општинском одлуком утврђене цијене земљишта јер се углавном ради о плодном земљишту;
 Општина нема градски архив у коме би се чувала пројектна документација стара десетке година, а

односи се на пројекте комуналне инфраструктуре и важна сазнања из одређеног периода.Највећи дио
објеката комуналне инфраструктуре није уплањен, путеви и подземне инсталације, електро,
телефонске линије, водоводне инсталације и канализација.

Новопројектована канализација је пројектована без посебних развода за одвајање комуналне и
атмосферске воде. Планирање је битна, незаобилазна и превентивна активност у простору, која за циљ има
побољшање услова живота. Учешће грађана у креирању животног окружења је нужно и незаобилазно. Нужно
је грађане едуковати и усмјеравати у правцу учешћа у креирању свога окружења. С обзиром да је у току
ревизија Регулационог плана централне зоне града потребно је максимално иницирати људе да се укључе у
његово креирање и израду. Отворени преговори са грађанима, успостављање и унапређивање развоја
насеља на цјелокупној територији по начелима трајне хармоније у простору, са јасним смјерницама за
изградњу здравих насеља - циљане су активности. Човјек је централна фигура, основна мјера и димензија у
простору, за планере, екологе, али и за цјелокупну друштвену заједницу. Усклађен, избалансиран развој са
капацитетом природе основа је за здраву, компромисно успостављену средину, која повратно утиче на
обликовање природног, здравог човјека. Архитекте и планери морају прихватити дио сопствене одговорности
за бројне интервенције у природи, дати конкретан допринос у разрјешењу конфликтних ситуација. Значајну
пажњу заслужују и села у смислу урбаног уређења, положајни однос стамбених и помоћних објеката, бунара и
стајњака или септичких јама и изворишта, и слично. У циљу стварања што бољег и квалитетнијег живота,
потребно је едуковати и становништво мањих насеља.

БРИГА О ОБНОВЉИВИМ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА На територији општине функционише више
невладиних организација и удружења, која својим нормативно правним актима своје чланове обавезују на
чување природног окружења.

Рибарство
Рибарско друштво ,,Клен,, газдује ријеком Уном од административне границе са општином Костајница

код села Петриња до ушћа у село Доња Градина гдје се спаја са ријеком Савом којом газдује до села
Орахова, општина Градишка. Тренутно друштво ,,Клен,, броји 365 чланова. Друштво има утврђене накнаде за
чланство, за сениоре је та накнада 40 КМ, за пензионере и пионире је 20 КМ. Друштво повремено врши
порибљавање одређених подручја.

Ловачко удружење
На подручју општине регистровано је ловачко друштво ,,Јелен,, које управља ловиштем величине 499

ха и има регистровано 550 ловаца. Према конфигурацији терена ловиште се дијели на равничарско подручје -
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Дубичка раван, те брдско-планинско подручје планина Козаре и Просаре.Дубичко ловиште је богато шумом и
за њега је карактеристична заступљеност крупне, ситне и пернате дивљачи. Ловачко удружење води
континуирано бригу о очувању појединих животињских врста на територији свог ловног подручја.

Удружење пчелара
Десет година на подручју општине дјелује удружење пчелара под називом ,,Удружење пчелара

Козарска Дубица,,. Удружење пчелара дјелује са промјењивим бројем чланова. Тренутно је учлањено 24
члана који пчеларе са око 1000 кошница пчела. Процјењује се да територији општине изван удружења има око
1000 кошница пчела у доста мањих пчелињака.

Све поменуте организације воде бригу о природним водотоцима ,изворима питке воде којих
има евидентираних око 700.

ЈАВНО ЗДРАВСТВО – битан сегмент дјеловања локалне управе
Животна средина представља значајан чинилац у очувању и унапређењу здравља становништва. Као

најважнији предуслови за одржавање и унапређење здравља сматрају се довољне количине здраве и
исправне воде за пиће, правилно отклањање чврстих и течних отпадних материја, добар квалитет ваздуха и
земљишта, добри услови становања и рада, дозвољени нивои буке, правилна исхрана, добар квалитет и
исправност намирница. У Козарској Дубици функционише Дом здравља ,,Козма и Дамјан,, и неколико
приватних лијечничких ординација.

Отпад из Дома Здравља ,,Козма и Дамјан,,, приватних ординација и апотека одлаже се без
посебне селекције, тако да сва наведена количина амбалаже заврши на одлагалишту отпада.

Квалитет вода на подручју општине
Кружење воде у природи пресудно је за одржавање екосистема и темељни је принцип еколошке

одрживости. Вода је послије ваздуха друга неопходна компонента за опстанак живог свијета на планети.
Водни ресурс у природи није неограничен, те се њиме мора врло пажљиво управљати.

Површинске воде на подручју града гравитирају Унском сливу. Углавном су то рјечице које се
сливају са обронака Козаре и Просаре. Рјечице Раковица, Моштаница и Мљечаница прикупљају воде са
планинских обронака и пролазећи кроз сеоска подручја прикупљају један дио фекалних вода из тих села.
Добрим дијелом су те воде загађене и примјеном хемијских препарата којима се третирају пољопривредна
земљишта уз водотоке. Не примјењује се законска одредба којом се забрањује третирање земљишта на
удаљености до 20 м уз водоток.

Минералне и термалне воде
 На подручју Мљечанице је евидентирано стотињак минералних извора који су по свом саставу исти

као и вода која се користи у бањи Мљечаница за љековите третмане;
 У селу Мирковац постоји извор минералне воде;
 Извор Смрдљивац у Горњем Јеловцу;
 Село Стригова – извор и блато које се користи за лијечење реуме;
 Рјечице Моштаницу и Раковицу би свакако требало испитати у смислу љековитих својстава

Козарско дубичко подручје је иначе богато природним извориштима водом .Овој врсти вода се
посвећује недовољно пажње. Потребно је потенцирати испитивања ових минералних вода, посебно из тих
разлога што о љековитости вода овог подручја постоји низ прича из прошлости.Ове површинске воде се само
дјелимично искориштавају, али се у последње вријеме све више корита рјечица претварају у одлагалишта
чврстог отпада.
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SWOT АНАЛИЗА - ЛОКАЛНА УПРАВА И ЊЕНИ ПАРТНЕРИ

С
Н
А
Г
Е

 постојање општинског одјељења за бригу о комуналној инфраструктури, просторно - планској
доументацији

 постојање - увођење новог ''реферата'' за сектор ВОС-а
 постојање генералног Стратешког плана развоја општине, Локалног еколошког плана а тренутно у

изради план за воде и околинску санитацију и других планских докумената.
 формирана је комунална полиција
 обезбјеђен је стручан и компетентан кадар за инспекцију
 јака и стабилна јавна комунална и водоводна предузећа
 јако цивилно друштво
 економичан, ефикасан и транспарентан рад општинских одјељења
 отвореност општинске сруктуре за инвестиције
 постоји Локална агенције за развој
 постоји Општинска туристичка организација
 постоји посебан одсјек за пољопривреду у оквиру Административне службе општине.
 постоји воља за кадровско и техничко оспособљавање радника општине
 постоји воља за јачање опремљености установа у области здравства, социјалне заштите и

школства.
 постоји воља за јачање мјесних заједница

С
Л
А
Б
О
С
Т
И

 недовољна опремљеност локалне управе
 недовољна информисаност, недовољна информатичка оспособљеност радника
 неравноправан однос града и села (локација депоније)
 недостатак нових и неажурност старих прописа
 недостатак младог и образованог кадра
 недостатак предузетничког духа
 недостатак властитих средстава
 одлив високообразованих младих људи
 недостатак организоване пољопривредне производње
 недостатак стимулативних мјера за приватне подузетнике који би инвестирали на подручју

општине.
М
О
Г
У
Ћ
Н
О
С
Т
И

 међуопштинска, регионална и међудржавна сарадња
 едуковање особља управе
 подизање свијести и спремност на промјене
 отварање општине у смислу развоја туризма
 израда просторно планске документације за просторе шљункара а у сврху развоја туризма
 могућност креирања олакшица за приватна предузећа која улажу и запошљавају на територији

општине

П
Р
И
Ј
Е
Т
Њ
Е

 незаинтересованост приватног сектора за процесе ВОС-а
 недостатак финансија
 честе промјене и непровођење законских прописа
 финансијска ограничења
 недостатак опшинских надлежности над природним ресурсима
 низак стандард грађана
 континуирани одлазак млађе популације

Приоритети :
- побољшање информатичке опремљености и оспособљености запослених радника,
- опремање (софтвер и хардвер) за формирање ГИС базе података
- побољшати информисаности грађанства.
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2.4 Закључна разматрања

У Козарској Дубици је последњих десетак година дошло до повећања дивље и непланске изградње
што је допринијело усложњавању проблема у области комуналног опремања новоизграђених насеља и
објеката . Посебно се то односи на неизграђеност канализационе и водоводне мреже .

Козарска Дубица нема ријешен проблем одлагања отпада што је узроковало повећање броја дивљих
депонија , а одвоз отпада на депонију у Приједор узроковао је повећање трошкова пословања ,,Комуналац,,
А.Д. , а тиме и повећање цијене услуга одвоза смећа за грађанска и правна лица.

Повећање броја дивљих депонија посебно негативно утиче на животну средину и повећава могућност
појаве разних заразних обољења .

Скупштина општине Козарска Дубица је усвајањем стратешких докумената из ове области кренула у
рјешавање ових проблема , а дио њих је већ ријешен у протеклој години.

Доношењем ,,Урбанистичког плана Козарска Дубица 2020.,, године и ревизијом Регулационог плана
централне зоне града и њиховим провођењем спријечиће се даљња дивља и непланска изградња чиме ће се
смањити и проблеми око изградње нове канализационе и водоводне инфраструктуре, тако да се постојећа
средства могу усмјерити у рјешавање постојећих проблема.
Јасно да ће се рјешавање ових проблема радити према утврђеним приоритетима .

3. В И З И Ј А

Козарска Дубица, модеран град са успјешном, модерно уређеном
локалном управом, чистим ријекама, извориштима, шеталиштима,

здравом околином, са много зелених површина, са уређеним
дрворедима, развијеном и богатом заједницом са модернизованом

комуналном инфраструктуром, а све по мјери европски оријентисаног
града и грађанина.
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4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ И ОКОЛИНСКУ САНИТАЦИЈУ

Прихватањем визије и стартешких циљева у овом плану исказује се спремност за прихватање
промјена које ће унаприједити рад локалне управе, њених партнера, грађана, као и свих других учесника
друштвеног живота у циљу оставрења тих стратешких циљева.

Носилац имплементације плана је општинско одјељење за стамбено-комуналне послове

Обавезе Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности је да у свој годишњи
план и програм угради реализацију Стратешког плана ВОС-а, као и да у сарадњи са Управном групом изради
годишњи Оперативни план реализације Стратешког плана ВОС-а.

Обавезе Јавних предузећа и Јавних установа је да пруже техничку и административну помоћ као и
уступање свих расположивих информација из области које су заступљене у плану, да своје планове
пословања ускладе са Стратешким планом ВОС-а, као и да достављају свој годишњи извјештај о проведеним
програмима и пројектима Управној групи за имплементацију пројекта.

За носиоце одређених дијелова имплементације плана такође, могу се ангажовати грађани,
удружења и невладин сектор, односно сви предствници цивилног друштва.

Имплементација плана ће се вршити на основу годишњег Оперативног плана имплементације у којем
ће се детаљно разрадити све планиране активности и буџет. Приједлози реализације пројеката који се
стављају у годишњи Оперативни план треба да буду оствариви, рационални, економски оправдани, да
подразумјевају остварење интереса већине заинтересираних страна и да подржавају политику заједнице по
питању вода и заштите околине.

Годишњи оперативни план ће бити усвојен од старане Скупштине општине.

Праћење, евалуацију и контролу Стратешког плана ВОС-а проводиће Управна група комисије у
проширеном саставу којег ће поред Управне групе чинити:

 општински начелник,
 помоћник начелника за финансије,
 представник цивилног друштва.

На основу Правилника о раду Управне групе којег доноси општински начелник, Управна група ће
имати утврђену процедуру рада, рокове, критерије за оцјењивање проведбе Стратешког плана ВОС-а и начин
на који ће јавности презентирати имплементацију и контролу провођења Стратешког плана ВОС-а.

Општински начелник ће редовно вршити оцјену реализације плана и о томе најмање једном годишње
извјештавати Скупштину општине, а свакодневну контролу ће вршити Управна група у проширеном саставу.

Управна група за имплементацију и контролу провођења имплементације плана је уједно и општинско
тијело које ће уз поштивање визије, циљева и програма, стално бити ангажовано на континуираном
стратешком планирању и годишњој ревизији плана.

Управна група ће предлагати комисији за израду Стратешког плана ВОС-а измјене и допуне плана.

Стратешко планирање као континуирани процес не тежи испуњењу амбиционих циљева рјешавања
свих проблема на подручју општине, него је тек први корак ка преусмјерењу општине из санационог у

развојни период у овој области, са посебним акцентом на осопособљавању локалних актера да у
будућности сами преузму, проводе и унапређују започети процес.
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5. СТРАТЕШКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА
5.1 ПРАВЦИ РАЗВОЈА У ОБЛАСТИ ВОДА И ОКОЛИНСКЕ САНИТАЦИЈЕ ДЕФИНИСАНИ КРОЗ

СТРАТЕШКЕ И ОПЕРАТИВНЕ ЦИЉЕВЕ

А - ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

Б - ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА

В - УПРАВЉАЊЕ КРУТИМ ОТПАДОМ

Г - ЗАШТИТА ОД ВОДА

Д - ЛОКАЛНА УПРАВА И ЊЕНИ ПАРТНЕРИ
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5. СТРАТЕШКА ОПРЕДЈЕЉЕЊА
Узимајући у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и могућности из

проведене SWOT анализе, те укључујући изјаву о визији, одређени су стратешки и оперативни циљеви
развоја области вода и околинске санитације. Иако се неки од циљева могу окарактерисати као санациони,
они су усмјерени на стварање претпоставки за одрживи развој поменутих области. Програми и пројекти су
предложени у сврху што скоријег приближавања стратешким циљевима и бржег остварења оперативних
циљева. Приликом њиховог предлагања водило се рачуна о њиховој оправданости, изводљивости и
одрживости.

Планирана унапређења у области водоснабдијевања (смањење губитака односно процента
необрачунате воде кроз санацију и реконструкцију постојећих водоводних система, побољшање односа са
корисницима, побољшање наплате, те посебно подузимање мјера за дугорочно осигурање квалитета воде
свим грађанима општине) усмјерена су на подизање општег стандарда и развоја заједнице, те представљају
предуслов за развој и финансирање система одводње отпадних вода и њиховог пречишћавања. Такође,
донаторске организације и развојне банке поштују исте принципе и постављају сличне услове.

У области оводње и пречишћавања оптадних вода тежиште је дато на смањењу загађења ријека Уне
и Саве и њихових притока урбаним и индустријским отпадним водама и успостављањем надзора и контроле
над испуштањем вода. Поред тога очекује се повећање броја корисника услуга као и повећање наплате
пружених услуга.

Развој система управљања крутим отпадом усмјерен је на смањење количина отпада на мјесту настанка,
односно увођење процеса селектирања отпада у домаћинствима, те након тога његове рециклаже.
Успостављањем поменутог процеса оствариће се значајна смањена трошкова одвоза и трошкова депоновања
отпада на новој регионалној санитарној депонији, те остварити приход од продаје прикупљених селектираних
секундарних сировина. Поред поменутог, оствариће се утицај на смањење загађења, ризика по здравље
грађана и постићи квалитетније стање животне средине.

Успостављањем система одвођења оборинских вода односно одбране од поплава осигураће се
смањење угрожености живота становника, стамбених и индустријских објеката, пољопривредних земљишта,
те створити претпоставке за кориштење плавног и мочварног земљишта у друге намјене, односно у сврху
развоја општине.

Израда неопходне студијско-пројектне докуменатције стратешки је предуслов за развој свих области
везаних за воде и околинску санитацију. Такође, увођење постепеног постизања цијена (тарифа) које
покривају трошкове проведених услуга, осигураваће јавним предузећима одржив рад, што представља
стратешки изазов постављен за будући средњорочни период. У стратешком смислу планирана су унапређења
везана за оријентацију јавних предузећа према услугама, њиховим односима са корисницима (клијентима),
односно грађанима.

Стварање партнерског односа између јавног сектора и цивилног друштва кроз едукативне активности
и укључивање у процесе заједничког планирања и доношења одлука један су од стратешких приоритета
развојног плана за воде и околинску санитацију.

Такође, стварање модела међуопштинске сарадње у региону и модела сарадње општине са вишим
нивоима власти стратешко су опредјељење за квалитетно управљање водним ресурсима и заштитом
околине.

Као један од најважнијих стратешких опредјељења усвојена је модернизација, реорганизација и
кадровско оспособљавање локалне општинске управе у области вода и околинске санитације укључујући и
њена јавна предузећа и јавне установе. Улагања у управу неопходна су ради обима послова и задатака те
изазова које у области вода и околинске санитације очекују општину у наредном периоду како би унапредила
услуге према својим грађанима и пратила трендове везане за одрживи развој.
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ОПЕРАТИВНИ ДИО

6. ТАБЕЛЕ СА РАНГИРАНИМ ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА

А - ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

Б - ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА

В - УПРАВЉАЊЕ КРУТИМ ОТПАДОМ

Г - ЗАШТИТА ОД ВОДА

Д - ЛОКАЛНА УПРАВА И ЊЕНИ ПАРТНЕРИ
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УСВОЈЕНИ КРИТЕРИЈИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА

Критериј Тежина
критериј

а

Смјернице за
оцјењивање

Бодови (2 х
3)

0 1 2 3 4

1
.

Утицај програмa на
унапређење рада управе 3

1 – мали
2 – средњи
3 - велики

2
.

Израженост грађанских
потреба за програмом 4

1 –мали
3 –средњи
5 - велики

3
.

Проценат становништва који
ће осјетити ефекат програма 5

1 –мали
3 –средњи
5 - велики

4
.

Одрживост програма
4

1 –мали
3 –средњи
5 - велики

5
.

Дугорочна корист заједнице
5

1 –мали
3 –средњи
5 - велики

6
.

Утицај на околиш и здравље
становништва 5

1 –мали
3 –средњи
5 - велики

7
.

Међусобна повезаност са
другим програмима 4

1 –мали
3 –средњи
5 - велики

8
.

Изведивост програма
4

1 –мали
3 –средњи
5 - велики

9
.

Надлежност локалне
самоуправе 4

1 –мали
3 –средњи
5 - велики

УКУПНО БОДОВА:


