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1. Кратак сажетак

Извјештај о имплементацији Стратегије интегрисаног развоја општине Мркоњић Град
(2014-2015) има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринесе бољем доношењу
одлука о реализацији стратешких приоритета економског, друштвеног развоја и заштите животне
средине, у оквиру девет секторских циљева.

Планом имплементације за 2015. годину предвиђено је провођење четрдесет и два пројекта укупне
вриједности 5.353.000,00 КМ. У 2015 години, започета је имплементација четрдесет и једног
пројекта, од којих су сви вишегодишњи. Проценат реализације пројекта у извјештајној години је
средњи, гледајући испуњеност у финансијским оквирима, јер нису обезбјеђена средства из
екстерних извора у мјери која је била предвиђена. Укупна вриједност имплементираних пројеката
је 2.087.652,00 КМ, што је 39 % реализације у односу на пројектовани финансијски оквир, а 72 %
од овог износа реализовано је кроз буџет, а остало из екстерних извора.

У погледу кључних приоритета и фокуса за предходну 2015.годину, општина Мркоњић Град је
реализовала неколико пројекта од значаја за привредни амбијент, као што су :  успостављање друге
фазе „Пословна зона Подбрдо“, успостављање хладњаче на Котору за пољопривредне произвођаче,
припреми документације за реконструкцију Ватрогасног дома и набавку ватрогасног возила, и
пакет подстицајних мјера који стимулише активности привредника и нова запошљавања.
Реализацијом ових кључних пројеката Општина је  унаприједила привредне услове за нове
инвеститоре.У 2015.години је била плнирана реализација пројекта „Анализа природних
потенцијала“, али је због одустајања концесионара пројекат није реализован. У наредном периоду
Општина ће покушати наћи начин и донаторе да се одређени пројекти реализују у већем степену, и
средства покушати обезбједити кроз све видове јавних позива који буду доступни за аплицирање
Општини Мркоњић Град.

Што се тиче секторских циљева, током 2015. године дошло је до значајног степена испуњености
готово у свим секторским циљевима, сем у секторском циљу заштите животне средине и
инфраструктуре.Наиме, секторски циљ „Досљедна примјена стандарда заштите животне средине у
пословању привредних субјеката до 2017. године“, је у фази припреме за почетак његове
имплементације.

У погледу утицаја реализације Стратегије на стање макро показатеља у општини , може се рећи да
је током 2015.године она имала позитиван утицај на њих, односно дошло је до повећања броја
запослених за 69, повећање индекса извоза за 20 %, и повећање броја привредних друштава за 6 %
и други.

Кад је ријеч о закључцима и корективним акцијама у погледу предходне године , највећи изазови
су се односиле на обезбјеђивање екстерних извора финансирања, без којих није могуће
реализовати одређене пројекте у цијелости. Ово упућује на потребу да у наредном периоду треба
потражити алтернативне изворе финансирања, као нпр. међуопштинска сарадња кроз заједничке
пројекте са циљем привлачења средстава кроз пројекте који захтјевају овакав вид сарадње.
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2. УВОД

Циљ овог извјештаја је да на једноставан и јасан начин представи резултате имплементације
Стратегије развоја општине Мркоњић Град за 2015. годину. Његова сврха је , такође, да покрене
све актере на размишљање и допринесе бољем доношењу одлука о стратешким приоритетима и
оперативним циљевима у наредним годинама. У том смислу, овај документ садржи поуке и поруке
за будући рад и предлаже мјере за побољшање процеса и резултата имплементације Стратегије.

Стратегију интегрисаног развоја општине Мркоњић Град за период 2014-2024. године израдио је
Развојни тим Општине у периоду  2013.године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног
развоја(ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма
Уједињених нација(УНДП).

Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2014-2024. године усвојена је у Мркоњић
Граду  2013. године на тринаестој редовној сједници Скупштине Општине, одржаној дана
30.12.2013. године. Као оперативни инструмент за реализацију стратегије, Општина припрема
трогодишњи план имплементације (1+2) сваке године од усвајања стратегије. Детаљан план
имплементације од 2014-2016. године је припремљен и усвојен од стране Начелника Општине, и он
представља оперативни плански документ.

Овај извјештај односи се на имплементацију стратешких, односно секторских, приоритетних
пројеката у 2015. години који се, по МиПРО методологији, планирају уз консултације са свим
битним актерима у заједници у свим фазама имплементације стратегије.

Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) као и извјештаја је Једница за
управљање развојем, која је позиционирана унутар кабинета Начелника и постала је оперативна у
другој половини 2015. године. Извјештај је припремљен у сарадњи са представницима свих
унутрашњих организационих јединица Општине Мркоњић Град.

Подаци о имплементацији се континуирано прикупљају током цјелокупног периода који покрива
овај извјештај и то кориштењем алата за праћење имплементације стратегије (ексел табела за
праћење пројеката) и на основу дефинисаних секторских и макроекономских показатеља (СМИ
табела). Подаци се тимски анализирају, на основу чега се припрема квалитетан осврт на
посматрани период имплементације, као и поуке и препоруке за наредни период.
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ

3.1 ВИЗИЈА

Стратегијом развоја општине Мркоњић Град за период 2014-2024. године, дефинисана је следећа
визија:

Mркoњић Грaд - мјесто нових улaгaњa, развијеније приврeдe и квалитетнијег живота људи.

3.2 Стратешки циљеви

Стратегијом развоја општина Мркоњић Град за период 2014-2024. године, дефинисана су три
стратешка циља:

Стратешки циљ  1:  Пoстojeћи рaспoлoживи рeсурси у функциjи нoвих приврeдних инвeстициja уз
увaжaвaњe Еврoпских стaндaрдa, eнeргeтскe eфикaснoсти, и зaштитe живoтнe срeдинe.

Стратешки циљ  2: Уjeднaчeн рaзвoj и oснaжeни рурaлни  диjeлoви oпштинe.

Стратешки циљ  3: Унапријеђена укупна инфрaструктурa у функциjи приврeдe и грaђaнa.

3.3. Секторски циљеви

Стратегијом развоја општина Мркоњић Град за период 2014-2024.године, дефинисано је девет
секторских циљева:

*„Упослити постојеће индустријске капацитете (brownfield локације), до 2017. године, и успјешно
реализовати прву трећину инвестиција у пословним зонама у Подбрду, до 2019.године, уз
уважавање стандарда заштите животне средине“.

Други секторски циљ у оквиру економског развоја општине гласи :

*„Стимулисати погодне пословне активности сеоског предузетништва и активирати туристичке
потенцијале, уз повећање прихода за најмање 10% од нових пословних активности, до 2017.
године“

Први циљ друштвеног развоја гласи:
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*„Унаприједити и прилагодити стручност и знање расположивих људских потенцијала према
потребама тржишта рада до 2017. године“.

Други циљ друштвеног развоја гласи:

*„Побољшавање психо-физичког развоја дјеце и младих у области школских и ваншколских
активности (спортске, рекреативне, културне, образовне и информативне активности)“ ,

Трећи постављени циљ друштвеног развоја гласи:

*„Унаприједити систем социјално-здравствене заштите за кориснике услуга из руралних крајева и
лица са посебним потребама“ .

Први циљ сектора за заштиту животне средине и инфраструктуре гласи:

*„Обезбиједити одрживост система управљања отпадом у руралним срединама до 2017. године“

Други циљ сектора за заштиту животне средине и инфраструктуре гласи:

* „Унаприједити заштиту токова ријека Врбас и Црне ријеке до 2017. Године“

Сектор за заштиту животне средине и инфраструктуре као трећи циљ је поставио:

„Досљедна примјена стандарда заштите животне средине у пословању привредних субјеката до
2017. године“

Четврти циљ у сектору за заштиту животне средине и инфраструктуре гласи:

„Унаприједити укупну комуналну инфраструктуру и систем управљања Општинском имовином“

3.4. Кључни планирани приоритети и фокуси за посматрани годишњи период (2015.
године)

Кључни приоритети економског сектора

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског сектора за 2015.
годину су били загарантовани пакети подстицајних мјера који су допринијели стабилизацији и
благом расту привредних активности. Фокусирање на пакету подстицајних мјера, Општина је
унаприједила привредни амбијент и улила сигурност у привредне токове, што доприноси
реализацији оба секторска циља.
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Кључни приоритети друштвеног сектора

У друштвеном сектору за 2015. годину кључни приоритети су унапређење културних и спортских
садржаја, и заокружене активности на припремама реализације набавке ватрогасног возила које би
допринијело стабилизацији цивилног сектора и већој сигурносној заштити привреде. Реализацијом
пројеката „Суфинансирање спортских клубова“ и „Љето у Мркоњић Граду“ , има позитиван утицај
на реализацију сва три секторска циља, а првенствено на секторски циљ „Побољшање психо-
физичког развоја дјеце и младих у области школских и ваншколских активности (спортске,
рекреативне, културне, образовне и информативне активности)“.

Кључни приоритети сектора за заштиту животне средине и инфрасртуктуре

У сектору за заштиту животне средине и инфраструктуре кључни приоритети су реализација друге
фазе успостављања у „Пословној зони Подбрдо“ , „Модернизација и реконструкција градских
улица и локалних путева“, и израде регулационих планова, који би допринијели бржем
привредном развоју и погодностима приликом грађења, на овај начин они су допринијели развоју
секторских циљева а нарачито секторском циљу „Унаприједити укупну комуналну
инфраструктуру и систем управљања Општинском имовином“, док секторски циљеви за заштиту
животне средине и инфраструктуре имају мање остварене резултате.

3.5 Збирни преглед приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање
обухваћених Планом имплементације 2015-2017. годину.

За плански период 2015-2017. године укупно је планирано 64 пројекта, од чега се 49. пројеката
односи на преношене раније започете пројекте, а петнаест пројекта на оне који су започели у
предходној 2015. години. Посматрајући по развојним секторима, за период 2015-2017. године, у
склопу економског сектора је укупно планирано 19. пројеката, у друштвеном сектору 18. пројеката
те у сектору за заштиту животне средине и инфраструктуре 27. пројеката. За реализацију ових
пројеката планирано је 15.984.000 КМ, од чега из властити извора 6.500.500 КМ, из екстерних
извора 9.483.500 КМ. При томе укупна капитална улагања у развојне пројекте планом чине 21,2 %
од укупног планираног буџета Општине, a 22,8 % од извршеног . У наставку је графички приказ
структуре планираних пројекта по броју пројеката по секторима, изворима финансирања  и
финансијским параметрима по секторима.

6.500.500,00
41%

9.483.500,00
59%

Буџет Екстерни извори

Структура финансирања пројеката 2015-2017. године
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Структура финансирања пројеката по секторима 2015-2017. године

Структура пројеката по секторима 2015-2017. године

Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајни предвиђени извори за период 2015-2017.
године су са виших нивоа власти како Републичких тако и на нивоу БиХ, и дијелом са пројеката
који подржавају УНДП/ИЛДП и неке стране амбасаде. Како би искористили прилике за
привлачење средстава из екстерних извора, Општина је током предходног периода активно
учествовала на анализи потенцијалних донатора и отпочела припреме за формирање
међуопштинског развојног тима (Шипово, Језеро, Источни Дрвар, Рибник) у склопу активности
Центра цивилних инцјатива, са циљем повлачења донаторских средстава у сврху међуопштинског
развоја.

Планирано је да се највећи дио средстава утроши у оквиру сектора за заштиту животне средине и
инфраструктуре, гдје су садржани и највећи пројекти попут изградње „Пословна зона-Подбрдо“ и
инфраструктурни, у укупном износу од  7.910.000 КМ од чега из буџета 3.615.000КМ (-%), а из
екстерних извора 4.295.000 КМ (%).

4.ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ
РАЗВОЈА

4.271.000,00 26,70%

3.803.000,0
23,80%7.910.000,00

49,50%

Економски Друштвени Заштита животне средине и инфраструктуре

19,00
29,60%

18,00
28,10 %

27,00
42,10%

Економски Друштвени Заштита животне средине и инфраструктуре
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4.1 Сажет осврт на предходни период имплементације

Од почетка реализације Стратегије, фокусирало се на вишегодишње пројекте, али поједини
једногодишњи пројекти, као што су израда Шумско-привредне основе, а који је био од важности за
уредно снадбјевање дрвним асортиментима из приватних шума. Започето је 50 пројекта у склопу
реализације Стратегије, а поједини пројекти нису имплементирани како због финансијских
потешкоћа тако и због изостанка привредних субјеката, као на примјер „Анализа природних
богатстава“ у 2015. години, „Чишћење Црне Ријеке“ због изостанка подршке УНДП-а у 2014.
години, итд.

Уједно, у процесу имплементације укључено је низ пројеката, који нису били планирани
Стратегијом али ће имати велики утицај на секторске и стратешке циљеве, као што је изградња
хидроелектране „Бочац II“ која доприноси реализацији стратешког циља „Пoстojeћи рaспoлoживи
рeсурси у функциjи нoвих приврeдних инвeстициja уз увaжaвaњe eврoпских стaндaрдa, eнeргeтскe
eфикaснoсти и зaштитe живoтнe срeдинe“ , као и пројекат који је у фази припреме и обезбјеђивања
финансијских средстава ауто-пут „Бања Лука-Млиништа“, који ће имати утицај на све секторске
циљеве.

У наставку је графички приказ имплементације пројеката 2014-2015. године.
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Укупна вриједност планираних пројекта је 7.813.088, док је вриједност у потпуности завршених
пројекта као и пројекта који су још увјек у процесу реализације 4.204.461 КМ, што је 53,8 %
реализације планираног.

У структури вриједности укупног броја планираних пројекта 4.459.500,00 КМ (57,1 %) је
предвиђено из Оштинског буџета док је из екстерних извора 3.353.588,00 КМ.

У наставку је графички приказ финансијске имплементације пројеката.

Посматрајући реализацију укупног броја започетих и завршених пројекта, од почетка реализације
стратегије, може се закључити да је постигнута средња реализација, мада на проценат реализације
укупног броја пројекта утичу бројни фактори. Ипак се може закључити да без екстерних извора
један дио пројеката не би било могуће реализовати из сопствених извора.

Кад је ријеч о финансијској реализацији, гледајући утрошени износ кроз имплементацију у
протекле двије године, може се из финансијски остварених параметара закључити у погледу
пројекције на десетогодишњем нивоу, да се она одвија према планираном току. За прве двије
године, утрошено је 4.204.461 КМ, или 18,53 % вриједности предвиђених на десетогодишњем
нивоу који износи 22.686.000,00 КМ за 69 пројеката.
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4.2 Преглед имплементације Стратегије у извјештају за 2015. годину

Планом имплементације за 2015. годину је планирано 42 пројекта који су вишегодишњи. Од
укупно реализованих пројеката у 2015. години, 27 пројеката се односи на пројекте чија је
реализација започета у 2014. години,а 15 се односи на пројекте који су започети у 2015. години.

Током претходне године се одустало од једног пројекта, док измјена није било у плану за исту
годину. Главни разлози за одустајање од овог пројекта, је изостанак концесионара , који због
финансисјски потешкоћа није био у могућности да издвоји планирана начелно договорена
средства.

Кад је ријеч о финансијској реализацији, укупна реализација пројеката је 39% у односу на план.
При томе у структури реализованих пројекта 72 % се односи на финансирање из буџета док је 28 %
из екстерних извора финансирања. Упоређујући планирану структуру по изворима финансирања
гдје је за 2015.годину у плану имплементације било предвиђено 43% из Општинског буџета, а 57
%из екстерних извора финансирања, може се закључити да је велико одступање од плана било из
екстерних извора што говори да је у наредном плану потребно прецизније анализирати поменуте
изворе, јер добар дио пројеката није могуће реализовати без екстерних извора.
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Грагички приказ финансијске реализације по секторима

У табелама у наставку је дат детаљан приказ укупно реализованих пројеката у односу на
планирано, укупно и по секторима:

Сектор економског развоја

PLANIRANO
42                     5.353.000,00                     2.279.500,00                     3.073.500,00

43% 57%
U REALIZACIJI

41 2.087.652,00 1.512.153,00 575.499,00
98% 39%

72% 28%
41 2.087.652,00 1.512.153,00 575.499,00

98% 39%
72% 28%

0 - - -
0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!% struktura (od D)

C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata
% djelimično realiziranih projekata (od A)

% struktura (od C)
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata

% u cijelosti završenih projekata  (od A)

A. Ukupan broj planiranih projekata
% struktura finansiranja od A

B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)

% struktura (od B)

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) Broj projekata Ukupno Iz budžeta Iz eksternih izvora
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У сектору економског развоја за 2015. годину планирана је реализација седамнаест пројекта. Из
2014.године је пренесено осам пројекта чија је реализација настављена у извјештајној години а
започето је девет нових пројекта.  За реализацију ових пројеката је планирано  1.558.500,00 КМ, а
утрошено је 752.868,00 КМ што је 48 %. У овом сектору средства која су намјењена за реализацију
пројекта су била реализована углавном из буџета Општине у износу од  604.368,00 КМ.

Најзначајни пројекти у 2015. години у области економског сектора су успостављање хладњаче и
пакета подстицајних мјера за пољопривреду и привреду сигурност у раду, што се показало
повећањем броја запослених поредећи са претходном годином.

Друштвени сектор

У друштвеном сектору за 2015. годину планирана је реализација дванаест пројекта. Из 2014.године
је пренешено једанаест пројекта чија је реализација настављена у 2015.години а започет је један
нови пројекат. За реализацију ових пројеката је планирано 1.427.000,00 КМ а утрошено је
658.930,00 КМ што је 46 %.Средства за реализацију ових пројеката обезбјеђена су углавном из
редовних средстава буџета општине.

Најзначајни пројекти у 2015. години у области друштвеног сектора су пројекти који су допринјели
одржавање културних и спортских догађаја, као што су „Љето у Мркоњић Граду“ , суфинансирање
спортских клубова, припрема техничке документације за набавку ватрогасног возила које ће имати
позитиван одјек на сигурност грађана и привреде. Такође значајна средства су издвојена  и за
реализацију пројекта „Омладинско предузетништво“, кроз који је подржано запошљавање младих.

PLANIRANO
17                     1.558.500,00                        510.000,00                     1.048.500,00

33% 67%
U REALIZACIJI

16 752.868,00 604.368,00 148.500,00
94% 48%

80% 20%
16 752.868,00 604.368,00 148.500,00

94% 48%
80% 20%

0 - - -
0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) Broj projekata Ukupno Iz budžeta Iz eksternih izvora

A. Ukupan broj planiranih projekata
% struktura finansiranja od A

B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)

% struktura (od B)
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata

% djelimično realiziranih projekata (od A)
% struktura (od C)

D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata
% u cijelosti završenih projekata  (od A)

% struktura (od D)
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Сектор за заштиту животне средине и инфраструктуре

У сектору за заштиту животне средине и инфраструктуре за 2015. годину планирано је тринаест
пројеката. Из 2014. године је пренешено пет пројекта чија је реализација настављена 2015. години
а започето је осам нових пројекта. За реализацију ових пројекта је планирано 2.367.500,00 КМ а
утрошено је 675.854,00 КМ што је 29 % од укупно планираног износа, и то највише средстава из
буџета општине.

Најзначајни пројекти у 2015. години из сектора заштите животне средине и инфраструктуре су
успостављање Пословнe зонe- друга фаза и израде регулационих планова који имају позитиве
реакције у укупном привредном амбијенту.

PLANIRANO
12                     1.427.000,00                        627.000,00                        800.000,00

44% 56%
U REALIZACIJI

12 658.930,00 390.070,00 268.860,00
100% 46%

59% 41%
12 658.930,00 390.070,00 268.860,00

100% 46%
59% 41%

0 - - -
0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!% struktura (od D)

C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata
% djelimično realiziranih projekata (od A)

% struktura (od C)
D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata

% u cijelosti završenih projekata  (od A)

A. Ukupan broj planiranih projekata
% struktura finansiranja od A

B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)

% struktura (od B)

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) Broj projekata Ukupno Iz budžeta Iz eksternih izvora

PLANIRANO
13                     2.367.500,00                     1.142.500,00                     1.225.000,00

48% 52%
U REALIZACIJI

13 675.854,00 517.715,00 158.139,00
100% 29%

77% 23%
13 675.854,00 517.715,00 158.139,00

100% 29%
77% 23%

0 - - -
0% 0%

#DIV/0! #DIV/0!

PREGLED (cijeli i djelimično realizirani projekti) Broj projekata Ukupno Iz budžeta Iz eksternih izvora

A. Ukupan broj planiranih projekata
% struktura finansiranja od A

B. Ukupan broj  u cijelosti ili djelimično realiziranih proj.
% u potpunosti ili djelimično realiziranih projekata (od A)

% struktura (od B)
C. Ukupan broj djelimično realiziranih projekata

% djelimično realiziranih projekata (od A)
% struktura (od C)

D. Ukupan broj u cijelosti završenih projekata
% u cijelosti završenih projekata  (od A)

% struktura (od D)
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4.3 КЉУЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ОСТВАРЕНИ ПРОГРЕС, ОСТВАРЕЊЕ
СЕКТОРСКИХ ИНДИКАТОРА

На основу свих прикупљених и обрађених података о имплементацији пројеката у извјештајном
периоду може се закључити да су годишњи резултати  видљиви прије свега у погледу привредних
кретања, односно повећања броја запослених за 69 радника, и повећање степена извоза са подручја
наше општине у проценуту од 20 %, поредећи 2014/2015. годину, повећању броја привредних
друштава за 6 % .

Економски сектор

 „Упослити постојеће индустријске капацитете (brownfield локације), до 2017. године, и
успјешно реализовати прву трећину инвестиција у пословним зонама у Подбрду, до 2019.
године, уз уважавање стандарда заштите животне средине“- На основу имплементираних
пројеката, који су резултирали упошљавањем 94 радника, заснивањем „4 brownfield“
инвестиције, и стављања у функцију девет парцела за шест инвеститора остварени су
значајни резултати секторског циља.

 „Стимулисати погодне пословне активности сеоског предузетништва и активирати
туристичке потенцијале, уз повећање прихода за најмање 10% од нових пословних
активности, до 2017. године“- Пројекти који су имплементирани, допринијели су
регистровању дванаест пословних субјеката у руралном предјелу општине,  повећању
упослености за  87  радника у руралним предјелима, и повећање прихода за 6,5 %.

Друштвени сектор

 „Програм доквалификације и преквалификације за сваку најављену инвестицију похађало
најмање 50% од укупно потребне радне снаге за ту инвестицију“. Закључно са 31.12.2015.
године, није било интересовања.

 „Број незапослених лица смањен за 15 % у периоду 2014-2017.“ Закључно са 31.12.2015.
године, индикатор је испуњен проценту од  54 %.

 „Повећан број дјеце која су укључена у спорт и културне активности (клубове, школске
секције...) за 15% до краја 2017. године“. Процентуално у односу на 2013. годину број
дјеце се повећао за 14,6 % закључно са 31.12.2015. године.

 „Повећан квалитет живота родитеља и дјеце са сметњама у психо-физичком развоју која су
укључена у програме дневног центра (документоваће се изјавама родитеља и извјештајима
о раду дневног центра) до краја 2017. године“- Према подацима дневног центра
„БУБАМАРА“, број корисника се повећао за 20,5 % поредећи са предходном
годином(900/1085), као резултат спровођења разних активности .

 „До 2017. године Центар за социјални рад  пружа услуге за најмање 70% случајева код
којих је идентификована потреба / који су тражили помоћ“-У 2015.години није урађена
база за идентификацију  потенцијалних корисника , већ је евидентиран број од 882
корисника који су стекли право на новчану помоћ (корисници новчане помоћи, корисници
туђе његе и помоћи, корисници једнократних новчаних помоћи)
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 „Најмање 80% случајева код којих је идентификована потреба / који су тражили помоћ у
руралним дијеловима општине обухваћено подршком Центра за социјални рад до 2017.
године„- У 2015.години, није урађена база за идентификацију потенцијалних корисника
помоћи у руралним дјеловима, већ је евидентиран број од 530 корисника који су стекли
право на новчану помоћ (корисници новчане помоћи, корисници туђе његе и помоћи,
корисници једнократних новчаних помоћи)

 „Дом здравља „Др. Јован Рашковић“ увео најмање пет нових услуга као резултат
технолошких и кадровских побољшања до 2017. године“- Набавка новог ултразвучног
апарат и биохемијског анализатора омогућене су сљедеће услуге: ултразвук срца, доплер
крвних судова главе и врата, додатне лаборатаројске aнализе  тумор маркери, хормони
штитне жлијезде.

 „Број корисника који су задовољни услугама расте 10% годишње од 2015. године, према
уведеним механизмима мјерења задовољства здравственим услугама до краја 2014.
године“-
На основу анкете која је проведена у Дому здравља у периоду од 1.1.2015 до 31.12.2015 о
задовољству корисника услуга на 200  испитаника

98 корисника је оцјенило квалитет пружених услуга са 5,
54 корисника је оцјенило квалитет пружених услуга са 4,

24 корисника је оцјенило квалитет пружених услуга са 3,
4  корисника је оцјенило квалитет пружених услуга са  2,
2 корисника је оцјенило квалитет пружених услуга са 0,

На основу чега се може закључити да се квалитет услуга значајно поправља и да је повећан
степен задовољства корисника.

Сектор за заштиту животне средине и инфраструктуре

 „Обезбиједити одрживост система управљања отпадом у руралним срединама до 2017.
године“- имплементирањем одређених пројеката, утврђено  је 28  дивљих депонија на
подручју општине, и повећан степен одвоза смећа из руралних предјела за  10,8 % или  48
нових корисника услуга, што чини овај секторски циљ  дјелимично испуњеним.

 „Унаприједити заштиту токова ријека Врбас и Црне ријеке до 2017. године„ Пројекат који
је допринио у мањој мјери остварењу овог циља, јесте реконструкција канализационе
мреже у дужини од 258 м, или 2,03 % канализационе мреже, и израда и прикупљање
потребне документације за израду главног пречешћивача са Аустријском фирмом „PVS“.

 „Досљедна примјена стандарда заштите животне средине у пословању привредних
субјеката до 2017. године„.Нису реализовани пројекти који би допринијели остварењу овог
секторског циља.

 „Унаприједити свеукупну комуналну инфраструктуру и систем управљања Општинском
имовином“- Реализацијом пројеката, који су допринјели  да се у 2014-2015. години:
- асфалтира 3804 метра категорисаног путног  појаса,



- 15 -

- асфалтирању од 1381 метар градских улица
- реконструкцији истих у дужини од 891 метар.

Постизање ових резултата значајно су допринијели остварењу овог секторског циља укључујући и
покривеност водоснадбјевањем за 309 нових корисника од улазног податка приликом израде
Социо-економске анализе .

4.4 ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА УСКЛАЂЕНОСТ И НИВО
ИНТЕГРИСАНОСТИ

У складу са планираним развојним приоритетима који су вертикално усклађени са стратешким и
планским документима виших нивоа власти, Општина је у извјештајном периоду реализовала
четрдесет и један пројекат. При томе из екстерних извора виших нивоа власти је привучено
164.521,00 КМ средстава, гдје су доминирали извори из Финансијског механизма  РС у износу од
73.512,0 КМ.Такође, за реализацију пројекта водоснадбјевања села Оћуне из Револвинг фонда
Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде обезбијеђена средства у висини од
350.000,00 КМ која ће бити обухваћена у финансијском извјештају у 2016. години.

У погледу хоризонталне усклађености значајно је нагласити приоритет успостављања „Пословне
зоне Подбрдо“, који поред утицаја на сектор заштите животне средине и инфраструктуре  има
снажан утицај на економски сектор, а самим тим и на друштвени сектор за први секторски циљ
( стварање добрих услова за пословну климу доприноси смањењу броја незапослених). Пројекат из
економског сектора „Успостављање пакета подстицајних мјера за нове инвестиције“ доприноси
реализацији првог секторског циља из друштвеног сектора , индикатором који указује на смањење
броја незапослених за 15 % 2014-2017, што је испуњено са 54 % од постављеног индикатора
закључно са 31.12.2015. године.

Пројекат из друштвеног сектора „Љето у Мркоњић Граду“ има међусекторски утицај на еконмоски
сектор, тачније на други стратешки циљ који је мјерљив на основу индикатора који биљеже
повећан број ноћења и развоју сеоског туризма, а који доприноси  смањењу незапослених у
руралним предјелима.

3.5 Институционални капациети Општине Мркоњић Град и сарадња са битним
актерима

Послове централне координације јединице за управљање развојним активностима (ЈУРА) у
Општини проводи виши стручни сарадник за подршку економском развоју, који уз координацију
са референтима из одјељења припрема годишње планове имплементације, али и шестомјесечне и
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годишње извјештаје. У Јединици за управљање развојем, према усвојеном правилнику о
системнатизацији радних мјеста постоји упражњено радно мјесто Стручни сарадник за
кординацију развоја и подршку економском развоју. Поред поменутих носилаца израде и
имплементације стратешких пројеката, значајну улогу у припреми и имплементацији, а добрим
дјелом и реализацији има и Агенција за привредни развој која проводи одређене стратешке
пројекте, као и друге јавне установе и предузећа.

У погледу имплементационих капацитета осталих актера који индиректно доприносе реализацији
Стратегије, стање се може описати задовољавајуће, јер се један пројекат у цјелости реализује на
подручју општине, тј изградња хидроелектране „ Бочац II“ чија је вриједност око 35.000.000 КМ, а
самом реализацијом ће доћи до новог запошљавања што ће утицати на економске и друштвене
секторске циљеве. Пројекат који је у завршној фази припреме техничке документације а који ће
имати велики утицај на привредне токове и цјелокупан ток развоја Општине, јесте изградња ауто-
пута Бања Лука – Млиништа, чија је реализација планирана у наредним годинама.

5. КЉУЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

На подручју општине Мркоњић Град живи 18 136 становника , од чега је  3580 запослених, док је
на евиденцији незаослених лица 2157 која активно траже посао. Просјечна нето плата је 567 КМ.
Упоређујући општину Мркоњић Град у погледу виталних макро индикатора са просјеком у РС
може се закључити да је стање задовољавајуће, јер се из године у годину повећава број запослених
као и  бруто плата. Поред економске сигурности, повећава се и кавлитет инфарструктурних
потреба, па се може видјети да се из године у годину повећава  број корисника јавног водовода,
одвоза смећа, као и путна инфарструктура, који заједничким збиром имају велики утицај на сам
квалитет живота становника општине Мркоњић Град и на туристички развој који биљежи тренд
раста из године у годину.

Година 2012 2013 2014 2015
Број запослених 3363 3362 3511 3580
Број
незапослених(активно) 2660 2569 2347 2157

Број незапослених 3182 3156 3076 2990
Бруто плата 950 929 900 940
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Број самосталних
предузетника 340 335 334 328

Број привредних
друштава 113 106 101 107

Број ноћења на
подручју општине 687 1034 1081 1818

Број ноћења страних
држављана 169 290 640 1666

Број доктора Дома
здравља „Др. Јован
Рашковић“

20 20 20 20

Број медицинских
техничара- Дома
здравља „Др. Јован
Рашковић“

51 49 46

Покривеност
домаћинстава одвозом
отпада-територијална
покривеност

60% 80% 80% 85%

Покривеност
домаћинстава
снадбјевањем водом

4.375 4.472 4.532 4.559

Степен развијености
општине

Развијена
општина

Развијена
општина

Развијена
општина

Развијена
општина

6. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Реализација стратегије у 2015. години је висока , што показује 98 % остварења започетих пројекта.
У погледу финансијске реализације стање се може оцјенити задовољавајућим у погледу
испуњености пројекције на десетогодишњем нивоу, односно указује да је годишње планирање
имало одступање због високог финансијског плана а који је био испуњенса 39% од планираног у
2015.години. У погледу „привлачења“  екстерних средстава проценат од  28 % екстерних средстава
указује на незадовољавајуће стање те да би се у наредном циклусу планирања требало више
базирати на пројекте који доносе већа средства, а то су пројекти међуопштинске сарадње, па се на
основу ових информација у сарадњи са Центром цивилних инцјатива оформио међуопштински
развојни тим који би прве резултате требао да има у 2016. години, и активној промоцији
стратешких развојних пројеката кроз Представништва РС у иностранству.
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Ако посматрамо остварење секторских циљева, очигледно је да је у 2015. години велики помак
остварен у првом секторском циљу економског сектора, те да у осталих седам имамо дјелимично
остварење и на добром су путу да буду остварени у наредним годинама. Међутим, у погледу
секторског циља „Досљедна примјена стандарда заштите животне средине у пословању
привредних субјеката до 2017. године„ резултати нису задовољавајући, углавном због великих
финансијских захтјева, те је потребно у наредном планском циклусу у сарадњи са вишим
нивоима власти остваримо бољу сарадњу по питању овога циља, како би заједничким радом
оформили одређене стандарде и контроле који би били задовољавајући.

У 2015. години су значајно унапријеђени институционални капацитети за ефикасније управљање
развојем. Ово се прије свега односи на стање ЈУРА гдје је новим Правилником о систематизацији
радних мјеста јасно дефинисано радно мјесто које је позиционирано унутар кабинета Начелника.
Што се тиче осталих радних мјеста у чијем домену су послови управљања локалним развојем,
стање је задовољавајуће јер се кроз систематизацију радних мјеста у сваком одјељењу задужила
односно на постојећи реферат придодала активност за праћење стратешких пројеката из тог
одјељења. Генерално, упоређујући садашње стање са препорученим стањем системског управљања
развојним активностима може се закључити да је задовољавајуће, јер је проценат на
десетогодишњем нивоу у кораку са планом, и да су уочени одређени недостаци чијим отклањањем
ће бити повећани извори екстерног финансирања.

У домену запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем битно је нагласити:

* план имплементације за период 2015-2017. године је припремљен у складу са ЈУРА календаром
(те је кориштен као један од основних улазних документа током израде Општинског буџета и
осталих програмских докумената)

*годишњи планови рада одјељења су припремљени у складу са ЈУРА календаром и ЈУРА
дефинисаним пословима те уз акценат на пројектни приступ. Извјештаји о реализацији планова
одјељења су редовно разматрани и кориштени за припрему корективних мјера .

*у погледу изградње механизма сарадње са приватним сектором није постигнут значајни напредак.
У домену јачања јавног-приватног дијалога није остварено активно укључивање приватног сектора
у имплементацију пројекта економског развоја.

У наредном планском циклусу посебну пажњу је потребно посветити:

 Реалнијем плану екстерних извора
 Реалнијем плану буџетских извора
 Прилагодити пројекте плановима екстерног финансирања ( енергетска ефикасност, заштита

животне средине, повећање конкурентности МСП)
 Формирању међуопштинског развојног  тима
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 Систематичном приступу пројекту који пролази фазу јавних набавки
 Јачању сарадње са вишим нивоима власти
 Јачању сарадње са Представништвима РС  у иностранству

7. КОРИШТЕНИ ИЗВОРИ

 Информација о извршењу Програма капиталних инвестиција у 2014-2015.години
 Информација о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2014-2015.годину
 Информација о активностима НО на подручју општине Мркоњић Град у 2014-2015.години
 Извјештају о реализацији програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић

Град за 2014-2015. годину
 Завод за статистику РС
 Пореска управа РС
 Завод за запошљавање РС
 Привредна комора РС
 АПИФ
 ЈУ Центар за социјални рад
 ЈУ Машинска школа
 ЈУ Гимназија
 ЗП „ХЕ на Врбасу“ а.д.
 ОШ „ Петар Кочић“
 ОШ „ Иван Горан Ковачић“
 ОШ „Бранко Ћопић“
 ОШ „Вук Караџић“
 Дом здравља „Др Јован Рашковић“
 КП “ПАРК“
 Туристичка организација Републике Српске
 Остали расположиви извори


