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II Увод

Стратегија интегрисаног развоја 2014 – 2024. године је кључни стратешко-плански
документ општине Мркоњић Град, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице.
Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и
унапређења животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање
заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег
развоја општине и свеукупног живота у њој.

Општина се ангажовала у процесу израде Стратегије вођена увјерењем да стратешко
планирање представља кључни инструмент за проактивно и одговорно управљање
локалним развојем. Процес израде Стратегије развоја, инициран од стране начелника
Општине и подржан од стране Скупштине општине, је започео потписивањем
Меморандума о разумијевању између Општине Мркоњић Град и Развојног програма
Уједињених нација (UNDP) у априлу 2012. године, те формирањем радних тијела –
Општинског развојног тима и Партнерске групе.

Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом процесу створени су
механизми за снажно грађанско учешће, доминантно кроз рад Партнерске групе –
консултативног тијела којег су чинили представници јавног, приватног и невладиног
сектора. Посебан нагласак је стављен на укључивање и адекватно препознавање потреба
потенцијално рањивих категорија становништва. У процес је био укључен и велики број
грађана путем организовања јавних расправа.

Стратегија информише свеукупну јавност и приватне улагаче о развојном путу општине,
представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира
основу за праћење напретка, те охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих
нивоа власти и друштвено-економских партнера.

Предуслов квалитетне и правовремене имплементације Стратегије јесте препознавање
њеног значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших нивоа власти, али и
успостављање Стратегијом предвиђених механизама за њену имплементацију,
извјештавање, ажурирање и свеукупну операционализацију, а што је задатак који
Општини, али и свим другим актерима у локалној заједници, предстоји у наредном
периоду.
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III Методологија креирања стратегије развоја
У изради стратешког плана развоја општине Мркоњић Град кориштена је стандардизована
Методологија за интегрисано планирање локалног развоја (МиПРО), прихваћена и
препоручена од стране ентитетских влада те савеза општина и градова оба ентитета.
МиПРО је у потпуности усклађена са постојећим законским оквиром којим је дефинисано
планирање развоја на локалном нивоу, гдје је општинска администрација носилац процеса
израде и имплементације стратегије, уз максимално укључивање и свих других актера
живота у локалној заједници. Надаље, миПРО је у потпуности усаглашена са водећим
принципима и приступима стратешком планирању које промовише Европска унија.

Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја општине Мркоњић Град су
одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и
аспект животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке
шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба и интереса
маргинализованих и социјално искључених група становништва. Надаље, Стратегију
развоја карактеришу интеграција (што значи да су економски, друштвени и аспект заштите
животне средине посматрани као неодвојиви дијелови једне цјелине) и партиципација (сви
заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради Стратегије).

Стратегија  развоја представља путоказ за свеукупни развој општине Мркоњић Град, а
обухвата економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз
поштивање просторног аспекта.  Полазна тачка за израду стратегије развоја општине
Мркоњић Град је била анализа постојећих стратешких докумената, нивоа њихове
реализације, те степена развијености људских ресурса неопходних за израду и
имплементацију стратегије. Ова анализа је била надограђена на основу анализе
релевантних квантитативних и квалитативних података из примарних и секундарних
извора.

Носећи и најважнији дио Стратегије представља њен стратешки дио, тј. стратешка
платформа, а која обухвата социо-економску анализу, стратешке фокусе, визију развоја и
стратешке циљеве развоја. Стратешка платформа је доминантно дјело Општинског
развојног тима. Визија развоја те стратешки циљеви развоја општине дефинисани су на
период од 10 година.

Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само одговор на питање
„шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за квалитетну
имплементацију Стратегије, Општински развојни тим је, у сарадњи са секторским групама
и партнерском групом за развој, израдио секторске планове и оперативни дио Стратегије.
Секторски планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка
побољшању квалитета живота у општини, дефинисани су на период од 5 година.

У завршном дијелу процеса, Општински развојни тим је, на бази принципа интеграције,
објединио и ускладио секторске документе, те израдио оквирне трогодишње планове
имплементације, укључујући и план развоја организацијских капацитета и људских
потенцијала неопходних за процес имплементације Стратегије. Како би се омогућила
дјелотворна имплементација Стратегије, финансијски оквир Стратегије и општински буџет
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за 2014. годину су у потпуности усклађени. Оквирни оперативни планови су израђени за
наредне три годинe.

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у
сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем провођења
оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.
Надаље, приоритетни програми и пројекти нису само основа за кориштење општинских и
других домаћих извора средстава, него и добра основа за приступ екстерним изворима
средстава, попут IPA програма Европске уније, али и других програма подршке у Босни и
Херцеговини.

Код израде Стратегије развоја општине Мркоњић Град посебно се водило рачуна о
остваривању хоризонталне интерсекторске усклађености, те вертикалне усклађености
Стратегије са стратегијама и плановима на другим нивоима. Као таква, Стратегија развоја
је у складу са осталим локалним секторским стратегијама и плановима, стратегијама и
политикама на вишим нивоима власти и просторним плановима на локалном и вишим
нивоима. Додатан значај је поклоњен могућим иницијативама међуопштинске сарадње.
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IV Стратешка платформа

IV 1 Извод из Социо-економске анализе1

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ
Oпштина Мркоњић Град има веома повољан саобраћајно-географски положај и добру
саобраћајну повезаност са околним подручјем. Ова компаративна предност општине је
нарочито значајна у контексту стратешких путних комуникација које су предвиђене
Просторним планом Републике Српске, попут трасе ауто-пута Градишка – Бања Лука –
Мркоњић Град – Купрес. Мркоњић Град има повољне климатске прилике које омогућавају
угодан живот становника и услове за пољопривредну производњу.

Слика 1. Графички приказ географско-саобраћајног положаја општине Мркоњић Град

Најзначајнији земљишни ресурси општине Мркоњић Град су пољопривредно земљиште и
шуме (види Табелу 1). Укупне површине пољопривредног земљишта износе преко 35.583
ha, што чини више од половине укупног земљишта општине (53,8 %). Шуме чине 29.161 ha
(44,1% укупног земљишта).

Табела 1. Употребна вриједност земљишта на подручју општине Мркоњић Град (у ha)

УКУПНА
ПОВРШИНА

УПОТРЕБНА ВРИЈЕДНОСТ
ППООЉЉООППРРИИВВРРЕЕДД

ННОО
ЗЗЕЕММЉЉИИШШТТЕЕ

ШШУУММЕЕ ННЕЕППЛЛООДДННЕЕ
ППООВВРРШШИИННЕЕ

6666..114444
3355..558833

((5533,,88%%))
2299..116611
((4444..11%%))

11..339922
((22,,11%%))

(Извор: Одјељење за привреду и финансије општине Мркоњић Град)

1 Комплетна Социо-економска анализа, због великог обима, налази се у прилогу као посебан документ.

SRB
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Општина Мркоњић Град располаже природним богатставима, која могу бити солидна
развојна основа. Посматрајући укупно стање ресурса нешто више се издвајају шума,
пољопривредно земљиште,  руде (доломит, бентонит и боксит), водни ресурси, као и
богата флора и фауна. Сви они заједно, уз ефикаснији начин њиховог управљања и
експлоатације, могу бити добра основа за успјешан привредни развој. У циљу њиховог
што ефикаснијег стављања у функцију, неопходно је извршити детаљније сагледавање
квалитативног и квантитативног стања, те утврдити конкретне програме за њихову
експлоатацију и управљање.

ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
На основу података CIPS-IDDEEA на подручју општине Мркоњић Град насељено је је
21.152 становника, настањених у 22 мјесне заједнице, односно у 38 насељених мјеста.
Према попису становништва из 1991. године, општина Мркоњић Град је имала 27.379
становника, а на основу незваничних података из пописа становништва који је проведен у
октобру 2013. године број становника износи 18.136. Дакле, присутан је негативан
миграциони тренд. Надаље, процјењује се да 9.584 (52,84%) становника живи у урбаном
дијелу, а 8.552 становника (47,16%) живи у руралном дијелу општине (в. Табелу 2).

Графикон 1. Кретање броја становника на подручју општине Мркоњић Град 1991-2013.

1991 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Број становника 27.379 16.302 18.095 19.653 20.321 20.694 20.951 21.152 18.136

27.379

16.302

18.095

19.653

20.321

20.694

20.951 21.152

18.136

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Kретање број становника 1991-2013. год.

(Извор: IDDEEA- CIPS, Општинска пописна комисија)

У старосној структури становништва доминира становништво старосне доби од 25-49
година (35,6% у укупном становништву општине) и становништво од 50-64 година (24%).
Када је у питању полна структура становништва, у 2011. години на подручју општине
Мркоњић Град, било је 51,7% становника мушког пола и 48,3% становница женског пола.

Табела 2. Преглед становништва у урбаном и руралном дијелу општине

Р.бр. Локалитет Број
становника %
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1. Урбано2 9.584 52,84
2. Рурално 8.552 47,16

Укупно 18.136 100
(Извор: незванични подаци пописа из октобра 2013. године)

Укупна популациона кретања у општини Мркоњић Град карактеришу двоструки
негативни трендови: у погледу пада наталитета и по питању миграција. С обзиром на обим
и на хитност рјешавања проблема депопулације општине, а посебно њених руралних
дијелова, неопходно је осмислити и имплементирати конкретне мјере и пројекте које ће
чинити окосницу општинске популационе политике.

ПРЕГЛЕД ПРИВРЕДНОГ СТАЊА И КРЕТАЊА
Стање привреде у општини Мркоњић Град у посљедних неколико година показује благи
раст. До 2008. године општина је биљежила позитивне трендове готово у свим
елементима развоја, а од тада рецесиони процеси су условили негативне привредне
трендове. Стање привреде у 2012. години показује благи раст у односу на претходни
период. На примјер, кретање укупног броја активних привредних друштава достигло је
максимум у 2010. години, а након тога одређени пад (в. Графикон 2). У посматраном
периоду број привредних друштава на 1000 становника се креће у распону 6,2 – 6,7 што је
испод просјека у БиХ који је негдје око 8, а знатно испод просјека развијених подручја у
сусједним земљама.

Графикон 2. Приказ кретања укупног броја привредних друштава у периоду 2005-2012.

(Извор: Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за привреду)

Одређене осцилације присутне су и код оствареног увоза и извоза, као и броја активних
пословних субјеката. Позитивни трендови су присутни код укупно оствареног промета и

2 Урбани дио општине обухвата Градски дио са Подоруглом и Брдом
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остварене добити (в. Графикон 3). Индустрије које биљеже позитивне трендове су
прерађивачка индустрија и она треба да има посебан третман у наредном периоду.

Графикон 3. Тренд кретања прихода и расхода 2005-2011. године

(Извор: АПИФ)

Пољопривредна производња усљед уситњености посједа и недостатка традиције у
интензивној пољопривередној производњи не исказује свој пуни производни капацитет.

Туристичка дјелатност, и поред значајних природних и културно-историјских
капацитета, не обезбјеђује пропорционално значајне приходе, како за становништво и
туристичка предузећа, тако и за саму општину. Од 13 атрактивних туристичких локација,
ниједна не располаже свим елеменатима туристичке понуде. Најкомплетнију понуду има
излетиште Балкана, али ни та ни остале туристичке локације немају уведене редовне
посјете организованих туристичких тура. Укупно 7 локација нема нити један уређен
елеменат туристичке понуде.

Стимулисање пословне активности сеоског предузетништва и унапређење туристичких
потенцијала су такође важне стратешке одреднице за наредни период.

Описано тренутно стање привреде општине Мркоњић Град упућује на потребу озбиљнијег
ангажмана на тражењу дугорочних и одрживих привредних рјешења. Нека од њих се
назиру у већ започетом процесу привлачења инвеститора кроз пословне зоне (нпр.
пословна зона Подбрдо) и искориштавање постојећих капацитета на brownfield
локацијама. Стимулисање пословне активности сеоског предузетништва и унапређење
туристичких потенцијала су такође важне стратешке одреднице за наредни период.

Напосљетку, треба радити на продуктивнијем кориштењу потенцијала дијаспоре, те њеног
знања, пословних веза и новца, ради отварања нових и побољшања постојећих привредних
капацитета, укључујући и оне у пољопривреди и туризму.

ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА
Ситуација на тржишту рада прати актуелна стања у области привреде, тако да су и у овом
домену евидентни дуготрајни и сложени проблеми, за које је потребно тражити системска
рјешења. Од 2008. године, долази до пада броја запослених, уз стагнацију у 2012. години.
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Стопа запослености у 2013. години износила је 26,50%, док је стопа незапослености
износила 19,45%.

Такође, слична је ситуација и у погледу незапослености. У односу на 2005. годину, број
незапослених је порастао за 47%. Овдје треба имати у виду да је у том периоду извршен
највећи дио транзиционих процеса у бившим државним предузећима, тако да се коначно
добила реална представа о укупном броју запослених, односно незапослених лица. Ово је
проузроковало посебно проблематичну незапосленост код старијих лица између 50 и 60
година, односно код лица која су у стечајним поступцима бивших привредних колектива
пријављени на евиденцији Завода. Такође, други талас повећања незапослености долази
под утицајем глобалне економске кризе, како смањењем привредних активности
пословних субјеката на подручју општине Мркоњић Град и РС, тако и враћањем значајног
броја радно способног становништва из земаља из окружења, прије свега Словеније.

Постојећи пословни капацитети нису у могућности да апсорбују велики број незапослених
лица, те је потребно изналажењем нових привредних рјешења подстакнути отварање
нових радних мјеста. Стратешки правци у овом смислу треба да иду ка запошљавању кроз
нове инвестиције, али и запошљавања кроз унапређење пољопривредне производње и
туризма.

Упоредо са активностима на унапређењу привредног амбијента и тражењу начина за
покретање привредних активности, потребно је помоћи преквалификацију и
доквалификацију постојеће радне снаге у складу са потребама привреде. Не мање важан
сегмент активности треба да обухвати прилагођавање наставних планова и програма
потребама тржишта рада како би ученици и студенти завршетак свога школовања
крунисали послом, а не евидентирањем код Завода за запошљавање.

ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

Образовни процес у општини Мркоњић Град одвија се у 1 дјечијем вртићу, 4 основне и 2
средње школе (Гимназија и Машинска школа). Просторни капацитети установа за
предшколско образовање одговорају потребама заинтеренованих родитеља за боравак
дјеце3. Број ученика у основним школама  из године у годину смањује (в. Графикон 4). У
односу на 2005. годину, број уписане дјеце у основне школе у 2012. години је мањи за
21%. Овај проблем захтијева хитну интервенцију у смислу доношења и провођења
активних мјера популационе политике.

3 ЈУ „ДЈ Миља Ђукановић“
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Графикон 4. Број ученика (са подручним) у основним школама 2007-2013. година

(Извор: Одјељење за друштвене дјелатности)

У области образовања, похвална су настојања да се образовни профили приближе
потребама тржишта рада. Потребно ја да средњошколске образовне институције, у
сарадњи са општином, ресорним министарством и Републичким педагошким заводом РС,
али и са заинтересованим предузећима и предузетницима, интензивније раде на даљем
прилагођавању постојећих образових програма, као и на увођењу нових програма
доквалификације и преквалификације одраслих,  у циљу лакшег запошљавања теже
запошљивих категорија. Посебну пажњу потребно је посветити неформалном образовању
дјеце и младих како би имали прилику да своје слободно вријеме користе на што је могуће
ефикаснији начин.

Општину Мркоњић Град, из области спорта, рекреације и културе карактеришу бројне и
веома инересантне традиционалне манифестације. У циљу њихове што боље
комерцијализације потребно је дефинисати стратешки приступ према њима, односно
утврдити манифестације од посебног интереса за општину, те радити на њиховој пуној
комерцијализацији. Такође је потребно укључити што већи број дјеце и младих у ову
област.

Примарну и секундарну здравствену заштиту на подручју општине пружа Јавна
здравствена установа Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град, као и неколико
приватних здравствених установа. На 1000 становника долази 3,7 медицинских радника,
што је ниже од просјека у Републици Српској који је за 2011. годину био 6,34.

У сектору социјалне заштите може се очекивати повећан број корисника – лица која су у
одређеној врсти социјалне потребе. Квалитетна организација посла и добри оперативни
планови рада у овим дјелатностима могу помоћи да се зацртани циљеви остваре и у
условима финансијских и буџетских ограничења.

4 Кориштени подаци из Годишњака РЗС 2012:
http://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2012/po_poglavljima/26zdr_2012.pdf
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Нарочито је важно радити на побољшању квалитета здравствених и социјалних услуга за
становнике руралних подручја и лица са посебним потребама.

На подручју општине дјелује веома активан невладин сектор из различитих области:
спорта, културе, умјетности, привреде, људских права и др. Ове организације је потребно
категоризовати према њиховом доприносу развоју локалне заједнице и укључити у
развојне пројекте.

ИНФРАСТРУКТУРА И ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Генерално стање инфраструктуре и јавних услуга у општини Мркоњић Град је
задовољавајуће. Стање електричне мреже и телекомуникација захтијева текуће одржавање.
Већи дио општине је покривен сигналом фиксне и мобилне телефоније. Покривеност
подручја модерним комуникационим технологијама (интернет) је такође задовољавајућа.

Водоснабдијевање је на подручју општине адекватно ријешено за 4.250 домаћинстава
(68,9% укупног броја домаћинстава). Од тога је 2.710 домаћинстава у градском и 1.540 у
сеоском подручју. Поред тога, 407 привредних субјеката је прикључено на градски
водовод. Побољшања у овој области су потребна, и то у неколико домена:
- Изградња система водоснабдјевања у мјестима гдје то још није ријешено;
- Заштита водозахватних подручја; и
- Квалитетно текуће одржавање постојећих система.

Постоје проблеми са канализационом мрежом која покрива већину урбаног и мањи дио
руралних дијелова општине. Процјењује се да око 50% становништва има приступ
канализацоном систему општине. Зато је у наредном периоду потребно обезбиједити
средства за финансирање изградње канализационе мреже у приоритеним подручјима,
имајући у виду захтјеве заштите животне средине. Приоритет свакако представља
изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на мјесту испуста отпадних вода из
градског језгра у водоток Црне Ријеке.

Када је у питању стање локалне путне инфраструктуре (категорисане и некатегорисне),
може се констатовати да је она на задовољавајућем нивоу и да пружа солидан основ за
развој различитих привредних дјелатности на подручју мркоњићке општине. У табели 3 се
налази преглед улагања у путну инфраструктуру у периоду 2008-2012. У наредном
периоду планира се асфалтирање некатегорисаних путева и улица, као и реконструкција
појединих градских улица

Табела 3 . Преглед извршених улагања у путну инфраструктуру  (2008-2012)
Редни
број Година Уложена средства (КМ)

1. 2008 1.012.155
2. 2009 1.832.567
3. 2010 2.122.395
4. 2011 1.204.308
5. 2012 1.252.411

Укупно 7.423.836

(Извор: Одјељење за изградњу града и управљање имовином)
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Проблеми у области заштите животне средине на подручју мркоњићке општине завређују
посебну пажњу, јер здрав и незагађен животни простор представља оставштину будућим
генерацијама. Кључне институције и организације које су носиоци активности заштите
животне средине у општини Мркоњић Град су:

- Одбор за заштиту животне средине при Скупштини општине Мркоњић Град,
- Одјељење за просторно планирање општине Мркоњић Град,
- Одјељење за инспекцијске послове општине Мркоњић Град,
- Комунално предуеће Парк а.д.,
- Организације цивилног друштва.

Праћење квалитета ваздуха на подручју Општине Мркоњић Град се не проводи. Због
тога није могуће анализирати податке о квалитету ваздуха, као што је концентрација CO и
CO2, црног дима, чађи и других честица. Главни проблеми у вези са стањем ваздуха у
Мркоњић Граду узроковани су урбаним загађењем (емисија од гријања и саобраћаја) и
емисија из индустрије (индустријско загађење). За унапређење квалитета ваздуха
неопходно је надзирати досљедну примјену еколошких стандарда у индустријским
погонима, уводити принципе енергетске ефикасности (нарочито када је у питању гријање
јавних и приватних објеката) и правилно димензионисање и регулисање градског
саобраћаја. Препоручљиво је и постављање станице за мјерење квалитета ваздуха.

У домену заштите вода, отпадне воде су највећи проблем насељених мјеста на подручју
општине. Загађење водотокова је углавном узроковано отпадним водама из домаћинстава,
а у мањој мјери и испустима из индустрије. Процјењује се да само цца 50% становништва
има приступ канализацоном систему општине. Стога је у домену заштите вода потребно
планирати постављање пречистача, реконструкцију и изградњу канализационих мрежа, те
заштиту изворишта.

Сакупљање, одвоз и депоновање чврстог комуналног отпада на подручју општине
Мркоњић Град обавља Комунално предузеће „Парк“ а.д. Количина  прикупљеног отпада
на годишњем нивоу, основу података КП „Парк“ а.д., износи 15.101 м³. На подручју
општине 4.500 домаћинстава (72% од укупног броја домаћинстава) је покривено услугом
одвоза отпада. Основни проблеми по питању управљања отпадом, на које се треба
фокусирати у наредном периоду, односе се на низак ниво едукације и свијести
становништва из области заштите животне средине и здравља људи, ограничен капацитет
градске депоније, велики број дивљих депоније у близини водотокова и непримјерен начин
одлагања животињског (анималног) отпада.

Свим природним ресурсима општине потребно је одговорније управљати, прије свега
шуме, минерална богатства, као и ограничене количине обрадивог земљишта. Заштита
земљишта од трајних губитака, смањењa плодности, ерозија и контаминација треба да
буде саставни дио политике према пољопривредном земљишту, али и укупном простору.
Стога је неопходно обезбиједити досљедно провођење важеће законске регулативе. Овдје
се, кроз боље и одговорније газдовање, отварају и нове могућности продуктивнијег
кориштења ресурса (лов, риболов, туризам, рударство...), уз вођење рачуна о еколошким
захтјевима.
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СТАЊЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Стање просторно-планске документације није у потпуности задовољавајуће, првенствено
јер за подручје општине нису донесени кључни документи, као што су просторни,
урбанистички и регулациони план на нивоу града. Неажурност и застарјелост ових
планова даје лош основ за управљање простором и негативно утиче на укупан животни
амбијент у општини. У наредном периоду посебну пажњу потребно је посветити
просторном планирању. То је важан аспект и претпоставка за заштиту простора, али и
економско ефектуирање, природних и осталих ресурса општине. Потребно је што прије
радити на изради кључних планова општине: просторног и урбанистичког плана, те
приоритетних регулационих планова.

АНАЛИЗА БУЏЕТА
Укупни буџетски приходи Општине расли су у периоду од 2005. до 2007. године, а потом
долази до значајнијих колебања, са изразитим падом у 2009. и 2011. години.

У посљедњих неколико година текући расходи у укупним расходима учествују са око 63%,
а учешће капиталних расхода је укупним расходима је условљено трансферима од стране
виших нивоа власти. Међутим, структура расхода је стабилна у протеклим годинама, што
пружа одређену сигурност приликом њиховог планирања.Самим тим, буџет општине
показује одређену стабилност.

Графикон 5. Графички приказ кретања пословног резултата општине (2005-2012)

(Извор: Одјељење за привреду и финансије – Одсјек за финансије)

Кредитна задуженост општине Мркоњић Град се креће у законом дозвољеним оквирима.
У 2014. години у потпуности доспијева на отплату један од кредита, а у 2016. години
такође у потпуности доспијевају још нека кредитна задужења. На крају 2016.г. кредитна
задуженост општине ће бити знатно испод дозвољеног лимита, што представља добар
кредитни потенцијал за реализацију нових стратешких пројеката.
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На основу раположивих података, у табели 4. наведена су процијењена средства за
финансирање приоритета из локалне развојне стратегије у периоду 2014. – 2018.

Табела 4. Прогноза могућности финансирања приоритета локалне развојне стратегије из
интерних и екстерних извора

Извори
финансирања

локалне развојне
стратегије

Оквирна процјена по годинама УКУПН
О

(у KM)2014 2015 2016 2017 2018

Буџет општине (у
KM) 1.200.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.500.000 5.900.000

Екстерни извори
(кредити, ентитет,
држава, јавна
предузећа, приватни
извори) (у KM)

500.000 800.000 600.000 800.000 500.000 3.200.000

Екстерни извори (IPA,
донатори) (у KM) 100.000 200.000 300.000 300.000 500.000 1.400.000

УКУПНО (у KM) 1.800.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 10.500.000

(Извор: Одјељење за привреду и финансије – Одсјек за финансије)
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IV 2 Стратешко фокусирање

SWOT анализа општине Мркоњић Град
SWOT анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено анализом, и
жељеног будућег стања које се дефинише стратешким планом развоја. Овај концепт нам
даје систематску анализу пријетњи и прилика као и њихово усаглашавање са јаким и
слабим странама општине. SWOT анализа обезбјеђује информације корисне за
усклађивање општинских капацитета и способности са окружењем у којем општина
дјелује.

Најважније снаге које општини Мркоњић Град пружају конкурентне предности, чинећи
ово подручје атрактивним мјестом за живот и пословање, су креирано повољно пословно
окружење за инвестирање у привреду општине као и природни, културни и
инфраструктурни потенцијали  руралних подручја општине. Ове снаге општина треба да
искористи и да усмјери своје снаге и капацитеите на њихово економско ефектуирање.

С друге стране, најважније слабости, препреке или ограничења за развој општине
Мркоњић Град, су демографско пражњење села и депопулација општине, неповољна
привредна структура као и неусклађеност понуде и тражње радне снаге. Ове слабости би
требало минимизовати или, ако је могуће, потпуно елиминисати, како би се конкурентске
предности искористиле на најбољи могући начин.

Најважније прилике, која омогућавају и олакшавају реализацију развоја конкурентских
предности општине Мркоњић Град, су могућности пресељења индустрије из Хрватске,
расположивност ЕУ фондова и раст важности производње хране, воде и туризма у
глобалној економији и укључивање у постојеће ланце вриједности у земљи регији и
иностранству. Ове као и друге прилике би требало максимално искористити како би се
конкурентске предности реализовале на најбољи могући начин.

Најважније пријетње за развој општине Мркоњић Град: политичка нестабилност и
наставак рецесије у окружењу и БиХ и одлазак младих и високообразованих људи, могу
довести до губитка или опадања конкурентности, те привредног и друштвеног развоја
уопште и угрозити остварење могућности које стоје пред овом општином. Слично као и
слабости, ове пријетње би требало минимизовати или, ако је могуће, потпуно
елиминисати.
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СНАГЕ СЛАБОСТИ
1. Крeирaн aмбиjeнт зa brown и green-

field инвeстициje,
2. Знaчajaн прирoдни пoтeнциjaл  зa

приврeду   (шумe, пoљoпр.
зeмљиштe, питкa вoдa и рудно-
минерална налазишта), тe
прoфилисaни прoизвoђaчи сa
трeндoм пoвeћaњa финaлизaциjе,

3. Значајно природно и културно-
историјско наслијеђе као основ за
туризам,

4. Прoaктивaн приступ oпштинe
приврeди, лoкaлнoм рaзвojу и
зaштити живoтнe срeдинe,

5. Знaчajнo унaпрeђeнa путнa,
кoмунaлнa и друштвeнa
инфрaструктурa, пoгoтoвo у
рурaлнoм пoдручjу,

6. Унaпрeђeни културнo-спoртски
сaдржajи, пoгoтoвo зaинтeрeсoвaнoст
зa спoртскe aктивнoсти.

1. Нeпoвoљнa приврeднa структурa и
структурa зaпoслeнoсти,

2. Нeдoстaтaк приврeдних инвeстициja,
3. Некомплетирана просторно-планска

документација,
4. Нeусклaђeнoст oбрaзoвних прoфилa

измeђу тржиштa рaдa и пoтрeбa
приврeдe,

5. Низaк живoтни стaндaрд –
“исцрпљеност”,

6. Недостатак капацитета у туризму
(организациони и технички),

7. Нeдoвoљнo рaзвиjeнa eкoлoшкa свиjeст,
8. Нeдoвoљaн кaпaцитeт зa крeирaњe

прojeкaтa, aплицирaњe нa фoндoвe, и
упрaвљaњe прojeктимa.

ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ
1. Tрeнд врaћaњa прoизводне

индустриje сa Дaлeкoг истoкa у
Eврoпу,

2. Прeсeљeњe индустриjа из Хрвaтскe у
БиХ (збoг уласка у EУ),

3. Глoбaлни трeндови: рaст циjeнa
eнeргиje, хрaнe,  вoдe  и туризма као
гране привреде,

4. Гeoпрoмeтни пoлoжaj нa рaскршћу
путeвa Сaрajeвo - Бихaћ и Бaњaлукa -
Сплит  (нajaвљeнa изгрaдњa  aутo-
путa/брзe цeстe (Срeдњa Eврoпa –
Jaдрaн) прeкo Mркoњић Грaдa),

5. Moгућнoсти рaзличитих видoвa
сaрaдњe сa људимa из MГ кojи живe
у инoстрaнству,

6. Рaспoлoживoст EУ фoндoвa.

7. Дeпoпулaциja oпштинe збoг
мигрaциoних крeтaњa (пoгoтoвo из
рурaлнoг пoдручja) и нeгaтивнoг
прирoднoг прирaштaja,

8. Нaстaвaк рeцeсиje у EУ и БиХ,
9. Нeстaбилнe пoлитичкe приликe у БиХ,
10. Административно-правне баријере и

фискална и парафискална оптерећења  у
РС и БиХ – дестимулишу пословање и
инвестиције.
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Социо-економска и SWОТ анализа општине Мркоњић Град су поставиле основ за
дефинисање стратешких праваца развоја општине који су фокусирани у слиједеће четири
области:
1. Рeиндустриjaлизaциja (интeрвeнциje нa тржишту рaдa, пoдстицajнe мjeрe,

прoмoциja),
2. Eкoнoмскo и сoциjaлнo jaчaњe рурaлнoг зaлeђa општине (дрвoпрeрaдa,

пoљoприврeдa, туризaм),
3. Зaштита природног и културно-историјског насљеђа општине и њихово стављање

у функцију развоја,
4. Квалитет живота грађана.

Образложење стратешких фокуса општине Мркоњић Град

1. Како извршити рeиндустриjaлизaциjу привредних капацитета (интeрвeнциje нa
тржишту рaдa, пoдстицajнe мjeрe, прoмoциja)

Општина Мркоњић Град располаже значајним привредним потенцијалима погодним за
различите облике инвестирања. Овдје је битно напоменути неке неискориштене „green-
field“ i „brown-field“ капацитете, који у ранијем периоду из различитих разлога нису били
доступни за нове инвестиције. Међутим, либерализацијом ранијих законских рјешења,
активностима републичких и општинских органа власти, постојећи капацитети бивших
привредних колектива су „одблокирани“ и кроз процесе стечаја и приватизације, стављени
на располагање потенцијалним инвеститорима. Овдје се прије свега мисли на значајне
површине пољопривредног земљишта, просторне капацитете бивших државних предузећа
(„Мањача“ а.д., „Фабрика вијака“ а.д., „Ударник“ а.д., „Младост“ а.д. „Алкон“) и
пословних зона „Подбрдо“ и „Кула-Рудићи“.
Али, и поред њихове потпуне расположивости и доступности инвеститорима,  ови
капацитети још увијек нису у значајнијој мјери искориштени.
Да би исти били значајније искориштени потребно је предузети низ подстицајних мјера, те
њиховим комбиновањем са кључним развојним потенцијалима и квалитетним
промотивним активностима, привући пажњу потенцијалних инвеститора. Овдје се посебно
мисли на различите подстицајне мјере у области запошљавања (директни подстицаји,
преквалификација и доквалификација радне снаге), подстицајне мјере привредним
субјектима кроз подршку новим инвестицијама, нарочито оним из области нових
технологија, маркетинга, промоције, подршка увођењу система квалитета, заштите
животне средине, gender, подршка социјално маргинализованим групама у њиховим
привредним активностима и др.

2. Како обезбиједити екoнoмскo и сoциjaлнo jaчaњe рурaлнoг зaлeђa општине
Један од кључних изазова са којим се сусреће општина Мркоњић Град је, поред
неповољних миграционих кретања у односу на друга подручја, присутан и негативан
миграциони салдо унутар подручја општине, односно одлив становништва из руралних
дијелова општине у урбани дио. Међутим, најзначајнији привредни потенцијал општине је
управо у руралном подручју општине. У том подручју су смјештени сви кључни развојни
ресурси општине: шуме, пољопривредно земљиште, рудно-минерална налазишта,
туристички потенцијали и др. такође, у овом подручју је смјештен значајан дио
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привредних капацитета општине, а нарочито оних из области дрвопрераде и
грађевинарства, који запошљавају значајан број радно ангажованих лица.
Међутим, и поред свега тога и даље је присутан тренд одласка становништва са ових
подручја у урбани дио града. Да би се овај негативан процес зауставио потребно је
различитим подстицајним мјерама подстаћи постојеће, али и покретање нових пословних
субјеката који би обезбиједили нова радна мјеста, као основну подлогу за егзистенцију
становништва у руралном, сеоском подручју. Такође, потребно је и даље радити на
социјалном јачању руралних подручја кроз даљу модернизацију локалне комуналне
инфраструктуре, али и оне из области укупног друштвеног живота сеоских заједница, као
и на другим стимулативним мјерама, посебно оним усмјереним према млађим
категоријама у овим подручјима.

3. Како зaштитити природно и културно-историјско насљеђе општине и њихово стављање у
функцију развоја

Подручје општине Мркоњић Град располаже са разноликим природним (шуме, воде, руде)
и културно-историјским насљеђем (културни-историјски објекти, вјерски споменици). Ови
потенцијали нису довољни да би било који од њих појединачно у квантитативном смислу
био квалитетна развојна основа индустрија које су базиране на њима.
Стога, потребно је комбиновањем више развојних фактора ове ресурсе ставити у развојну
функцију, али на принципу њихове одрживости.
Прије свега, неопходно је извршити инвентурузацију природног и културно-историсјког
наслијеђа, те њихову валоризацију. Ово ће бити квалитетна основа њиховог одрживог
кориштења и експлоатације. Рационално кориштење ових ресурса ће се обезбједити кроз
израду различитих анализа, студија и просторно планске документације, којим ће се
прецизно дефинисати намјена и кориштење потенцијала.
Након тога, на бази дефинисаних резултата квалитетном промоцијом, неки од ових
ресурса ће бити промовисани потенцијалним инвеститорима за реализацију одређених
инвестиционих пројеката, а они који то захтијевају биће заштићени или евентуално
експлоатисани у строго одређене намјене (туризам, научно-истраживачки рад и др).

4. Квалитет живота грађана
Основни индикатори квалитета живота грађана су: запосленост, квалитет комуналних
услуга и инфраструктуре, здравствена и социјална заштита, квалитет животне средине,
образовање, култура, спорт, туризам, социјална укљученост, улога  цивилног друштва у
друштвеним процесима и др. Већина од наведених индикатора је у директној корелацији
са активностима дефинисаним у предходним стратешким фокусима. Поред њих на
унапређењу укупног квалитета живота грађана потребно је и даље радити на развоју свих
видова локалне инфраструктуре (комунална, друштвена, привредна и др.), даљем развоју
образовања, спорта и културе. Посебну пажњу посветити директним мјерама које ће
резултирати побољшањем положаја свих маргинализованих група (особе са
инвалидитетом), равноправности полова и тако даље.
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IV 3 Визија и стратешки циљеви развоја

Визијом и стратешким циљевима се обликују намјеравана конкурентска позиција, у којој
је уграђено начело стварања и одржавања конкурентске предности, као и заједничка
перспектива, у којој је уграђено начело одрживости.

Стратешки циљеви представљају прву трансформацију визије развоја.

С друге стране, стратешки циљеви имају упориште у дефинисаним стратешким фокусима
као финалном резултату спроведене социо-економске и SWОТ анализе. Тако заснованим и
дефинисаним стратешким циљевима оцртавају се главни правци и очекивани домети
трансформације општине Мркоњић Град као цјелине.

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

Кратка верзија визије
Mркoњић Грaд - мjeстo гдje сe стaлнo и кoриснo улaжe у oбнoву и рaзвoj приврeдe, у људe
и у нoви квaлитeт живoтa у грaду и нa сeлу. Tимe ће се створити дoбрe приврeднe и
живoтнe мoгућнoсти збoг кojих ћe свe вишe људи живjeти и рaдити нa пoдручjу oпштинe.

Oбјашњење визије
Mркoњић Грaд у 2025. гoдини ћe бити мjeстo мнoгих успjeшних инвeстициja у приврeду,
људe, oбрaзoвaњe, кoмунaлну и друштвeну инфрaструктуру и, уoпштe, у пoбoљшaњe
квaлитeтa живoтa. Инфрaструктурa и oбрaзoвaњe ћe сe прилaгoђaвaти пoтрeбaмa
инвeститoрa, jaвни сeктoр ћe oдржaвaти и jaчaти пaртнeрски oднoс сa приврeдoм и
eфикaснo рeaгoвaти нa свaку пoтeнциjaлну инвeстициjу.
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Пoрeд приливa инвeстициja кao кључнe пoлугe, динaмичaн рaзвoj Mркoњић Грaдa ћe бити
зaснoвaн нa пoдршци дoмaћим прeдузeтницимa и прeдузeћимa,  пoдршци рaзвojу сeлa,
рaзвojу туризмa и стaлнoм пoбoљшaвaњу друштвeнe и културнo-спoрсткe пoнудe.
Нa oвaj нaчин у Mркoњић Грaду ћe бити креиране нoвe инвeстициoнe, приврeднe,
oбрaзoвнe и живoтнe мoгућнoсти и обезбијеђен нoви, бoљи квaлитeт живoтa у грaду и нa
сeлу. Нoви, бoљи квaлитeт живoтa ћe oмoгућити дeмoгрaфску oбнoву, пa ћe Mркoњић Грaд
зaдржaвaти и привлaчити свe, a пoсeбнo млaдe, oбрaзoвaнe и успjeшнe људe.

• Стратешки циљ (СЦ) 1: Рaспoлoживи рeсурси у функциjи нoвих приврeдних
инвeстициja уз увaжaвaњe eврoпских стaндaрдa, eнeргeтскe eфикaснoсти и
зaштитe живoтнe срeдинe.

Општина Мркоњић Град располаже са значајним и разноликим природним и техничким
ресурсима на којима ће базирати свој будући развој. Нарочито је битно напоменути
слободне просторне капацитете бивших приведних колектива, као и новоформиране
пословне зоне. Просторни капацитети бивших државних предузећа, у досадашњем
периоду, због одређених административно-правних баријера нису били доступни за нове
инвестиционе циклусе. Овдје се прије свега ради о пословним капацитеттима ДИ
„Мањача“ а.д., „Фабрика вијака“ а.д., „Алкон“а.д., АТП „Ударник“ а.д., „Младост“а.д. и
др. Уклањањем тих баријера, односно успостављањем стварног власништва над њима,
креиран је амбијент за њихово привредно активирање. Такође, посљедњих неколико
година активно је рађено на успостављању пословних зона на подручју општине Мркоњић
Град, односно зона у подручју насељених мјеста Подбрдо и Кула. Циљ је да се постојећи
капацитети и расположиви ресурси уз низ подстицајних мјера и активности понуде
потенцијалним инвеститорима који би их рационално користили, при томе уважавајући
европске станарде у заштити животне средине.
Кораци у релализацији овог стратешког циља укључују:

1. Истраживачки и студијско-аналитички приступ природним ресурсима,
2. Подршку новим и постојећим инвестицијама кроз пакете подстицајних мјера,
3. Активна промоција постојећих „green-field“ i „brown-field“ капацитета,
4. Досљедну примјену законских регулатива у погледу заштите животне средине.

Секторски циљеви који ће допринијети реализацији овог стратешког циља:
ОЦ 1. 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.
ОЦ 3.  Унаприједити и прилагодити стручност и знање расположивих људских
потенцијала према потребама тржишта рада до 2017. године
ОЦ 8. Досљедна примјена стандарда о заштити животне средине у пословању привредних
субјеката до 2017. године

• Стратешки циљ (СЦ) 2: Уjeднaчeн рaзвoj и oснaжeни рурaлни диjeлoви oпштине

SWOT анализом је утврђено да је значајно унапређена путна, комунална и друштвена
инфраструктура општине, а поготово у руралном подручју.
Међутим, и даље је присутан тренд депопулације становништва у руралним подручјима
кроз миграције и негативан природни прираштај. Треба напоменути да су постојећи
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капацитети наручито из области дрвопрераде највише лоцирани управо у руралном залеђу
општине.
Циљ је да се кроз посебне програме  подршке и мјере, ојачају постојећи привредни
капацитети у руралним подручјима општине (физички обим производње, степен
финализације производње и др.), али да се и подстакну и нове инвестиције засноване на
рационалном  кориштењу постојећих  ресурса, што ће довести до отварања нових радних
мјеста и нових запошљавања становништа. На овај начин обезбиједио би се опстанак и
останак становништва у сеоским подручјима општине.
Кораци у релализацији овог стратешког циља ће укљутити:

1. На бази истражених потенцијала, рационалан приступ кориштењу ресурса
(земљиште, шумска богатства, туристички потенцијали) и њихово стављање у
функцију постојећих, али и нових инвестиција.

2. Подстицајним мјерама стимулисати поктретање нових и раст и развој постојећих
пословних активности, а нарочито оних из области дрвопрераде, пољопривреде и
туризма.

3. Даљи развој свих облика инфраструктуре у сеоским подручјима (комуналне,
друштвене и др.).

Секторски циљеви који ће допринијети реализацији овог стратешког циља:
ОЦ 2. Стимулисати погодне пословне активности сеоског предузетништва и активирати
туристичке потенцијале, уз повећање прихода за најмање 10% од нових пословних
активности, до 2017. године
ОЦ 4. Побољшати психо-физички развој дјеце и младих у области школских и
ваншколских активности (спортске, рекреативне, културне, образовне и информативне
активности)
ОЦ 5. Унаприједити систем социјално-здравствене заштите за кориснике услуга из
руралних крајева и лица са посебним потребама
ОЦ 6. Обезбиједити одрживост система управљања отпадом у руралним срединама уз
активно провођење кампања и мјера о заштити животне средине до 2017. године
ОЦ 7. Унаприједити заштиту токова ријеке Врбас и Црне ријеке до 2017. године

• Стратешки циљ (СЦ) 3: Унапријеђена укупна инфрaструктурa у функциjи
приврeдe и грaђaнa

Општина Мркоњић Град већ дужи низ година континуирано улаже у  инфраструктуру
цијелокупне заједнице, што је видљиво кроз сва три сектора Социо-економске анализе
(друштвени, економски и заштиту животне средине). Кроз Програм Капиталних
Инвестиција - ПКИ реализовани су многобројни пројекти који су доринијели укупном
развоју општине Мркоњић Град и подизању квалитета живљења у њој.
У наредном периоду циљ је наставити са даљњим активностима на развоју свих облика
инфратсруктуре које имају директан или индирекат утицај на квалитет живљења грађана,
али и обогаћивању културних, спортских, рекреативних образовних и других садржаја за
подизање квалитета живота грађана на још виши ниво.
Овај циљ ће бити реализован кроз сљедеће активности:

1. Реконструкција и ревитализација постојеће свеукупне локалне инфраструктуре,
2. Анализа културних, спортских, рекреативних и других садржаја и давање

приоритета онима које имају стварни развојни потенцијал,
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Секторски циљеви који ће допринијети реализацији овог стратешког циља:
ОЦ 3.  Унаприједити и прилагодити стручност и знање расположивих људских
потенцијала према потребама тржишта рада до 2017. године
ОЦ 4. Побољшати психо-физички развој дјеце и младих у области школских и
ваншколских активности (спортске, рекреативне, културне, образовне и информативне
активности)
ОЦ 5. Унаприједити систем социјално-здравствене заштите за кориснике услуга из
руралних крајева и лица са посебним потребама
ОЦ 6. Обезбиједити одрживост система управљања отпадом у руралним срединама до
2017. године
ОЦ 7. Унаприједити заштиту токова ријеке Врбас и Црне ријеке до 2017. године
ОЦ 9. Унаприједити свеукупну комуналну инфраструктуру и систем управљања
општинском имовином
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V Секторски развојни планови
V.1. План локалног економског развоја
V.1.1. Фокусирање
Претходни стратешки период у значајном мјери је искориштен за санацију и побољшање
инфраструктуре, техничке, комуналне, путне и друштвене, с једне стране, те за рјешавање
имовинско-правних проблема и припрему локација за привредне инвестиције. Уз знатне
природне ресурсе, првенствено у погледу шумског богатства и природног амбијента, те
проактиван приступ општинског вођства и администрације у стварању повољног
пословног окружења и услова за привредни развој, тиме су створене врло солидне
претпоставке за привредни раст и пораст запослености, као глава тежишта локалног
економског развоја у наредном стратешком периоду.

Притом се полази од сљедећих снага, на које треба ослонити развојне подухвате, прилика,
које треба искористити у што је могуће већој мјери, те слабости, које треба неутрализовати
и побољшати, и пријетњи, које треба избјећи и ублажити њихово негативно дејство.

SWOT анализа - економски развој
СНАГЕ СЛАБОСТИ

 Креиран амбијент за brownfield и greenfield
инвестиције

 Значајан природни потенцијал за привреду,
нарочито шуме

 Профилисани прерађивачи и тренд
финализације у области дрвопрераде

 Проактиван приступ Општине привреди и
локалном развоју

 Значајан природни и културни потенцијал
као основ за туризам

 Унапријеђена путна, комунална и
друштвена инфраструктура, поготово у
руралном подручју

 Неповољна привредна структура и
структура запослености

 Недостатак привредних инвестиција
 Некомплетирана просторно-планска

документација
 Неадекватно квалификована радна

снага
 Недостатак капацитета у туризму
 Буџет – ограничене буџетске

могућности за значајније инвестиције
 Уситњене парцеле/посједи за

значајанији развој у пољопривреди
(недостатак прерађивачких
капацитета)

МОГУЋНОСТИ/ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ
 Тренд враћања производних индустрија са

Далеког истока у Европу
 Пресељење индустрија из Хрватске у БиХ

због уласка у ЕУ
 Глобални трендови: раст цијена енергије,

хране, воде и туризма као грана привреде
 Најава једне велике инвестиције која ће

бити добар основ за развој пратеће
дјелатности

 Доступност ЕУ фондова

 Наставак рецесије у ЕУ и БиХ
 Нестабилне политичке прилике у БиХ
 Административно-правне баријере и

фискална и парафискална оптерећења
у РС и БиХ дестимулишу пословање
и инвестицијее



25

Кључни фокуси и изазови економског развоја Мркоњић Града у сљедећем петогодишњем
периоду могу се изразити јасно и сажето на сљедећи начин:

 реиндустријализација и нови талас индустријског развоја, чиме треба да се
обезбиједи запосленост и стандард становника, посебно у урбаном дијелу;

 јачање руралног залеђа на главним осама руралног развоја, чиме треба да се
обезбиједите солидни економски услови за живот сеоског становништва.

V.1.2. Развојни циљеви економског развоја

Циљеви економског
развоја

Веза са стратешким
циљевима

Веза са развојним циљевима у
другим секторима

OЦ1.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

Директно доприносе 1.
стратешком циљу:
Расположиви ресурси у
функцији нових
привредних инвестиција
уз уважавање европских
стандарда, енергетске
ефикасности и заштите
животне средине

У складу са 8. циљем унапређења
животне средине: Обезбиједити
досљедну примјену стандарда о
заштити животне средине у
пословању привредних субјеката
до 2017. године
Олакшавају остваривање циљева
друштвеног развоја (3. и 5.)

ОЦ 2. Стимулисати
погодне пословне
активности сеоског
предузетништва и
активирати
туристичке
потенцијале, уз
повећање прихода за
најмање 10% од нових
пословних активности,
до 2017. године

Директно доприноси 2.
стратешком циљу:
Уједначен развој и
оснажени рурални
дијелови општине

Олакшава остваривање циља
друштвеног развоја 5
Унаприједити систем социјално-
здравствене заштите за
кориснике услуга из руралних
крајева и лица са посебним
потребама

Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Прва два циља економског развоја усклађени су са другим стратешким циљем
постављеним у нацрту Стратегије развоја Републике Српске 2012-2016. - повећати
конкурентност економије - односно другим опертивним циљем у оквиру тог стратешког
циља - побољшати структуру економије, првенствено подстицањем прерађивачке
индустрије.
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Такође, прва два циља економског развоја Мркоњић Града потпуно су у складу са визијом
и стратешким циљевима садржаним у нацрту Стратегије и политике развоја индустрије у
Републици Српској за период 2014-2018., посебно са сљедећим стратешким циљевима:

1. Побољшати пословно окружење и повећати инвестиције у индустрију,
3. Ревитализација индустрије, и
4. Повећати запосленост у индустрији.

Трећи циљ економског развоја Мркоњић Града у складу је са трећим дугорочним циљем
аграрног развоја Стратегије развоја пољопривреде Републике Српске до 2015. године:
уравнотежен интегрални развој, аграрни, рурални и регионални, јачање производности и
економске заштите тржишно орјентисаних произвођача, заустављање депопулације и
економско-социјална ревитализација сеоских, посебно брдско-планинских подручја.
Такође, у потпуности је у складу са првим стратешким циљем Стратешког плана руралног
развоја Републике Српске до 2015. године - побољшање конкурентности пољопривреде и
шумарства - и свим оперативним циљевима у скплопу овог стратешког циља (1.1.
Инвестиције на пољопривредним газдинствима; 1.2. Инвестиције у прераду и маркетинг
пољопривредних производа; 1.3. Подршка организацијам пољопривредних произвођача и
приватних шумовласника; 1.4. Унапређење људских ресурса у руралном подручју;  1.5.
Подршка руралном финансирању).
Овај циљ је у складу и са четвртим стратешким циљем Стратегије развоја туризма РС до
2020. године - унапређење туристичког производа базираног на одрживом развоју - и
програмима у оквиру тог циља.

V.1.3. Програми, пројекти и мјере

За реализацију плана економског развоја општине Мркоњић Град дефинисано је 21
пројеката и мјера груписаних у 5 програма:
 Програм 1.1.: Промоција потенцијала општине  и привлачење нових домаћих и страних

инвестиција;
 Програм 1.2: Унапређење  конкурентности  постојећих пословних активности;
 Програм 2.1: Јачање стручних и организационих капацитета   у области пољопривреде
 Програм 2.2.: Креирање нових радних мјеста у области пољопривреде и

производње хране
 Програм 2.3.: Одрживо кориштење туристичких потенцијала.

Програм 1.1.:
Привлачење
нових
инвестиција

1. Изградња инфраструктуре у пословној зони Подбрдо– Прва фаза
2. Креирање  и промовисање развојних инвестиционих пројеката

базираних на расположивим  природним ресурсима:
 Прерада метал-силицијума,
 Топлификациони систем града,
 Фабрика за производњу камене вуне,
 Фабрика за производњу пигментних пунила,
 Енергетски објекти из обновљивих извора
 Фабрика за пречишћавање трафо и других уља
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3. Успостављање пакета подстицајних мјера за нове инвестиције
4. Израда и ажурирање база података  посебно важних за ЛЕР:

ЛЕДИС, ГИС .
5. Анализа природних потенцијала
6. Израда ШПО за приватне шуме

Програм 1.2:
Унапређење
конкурентнос
ти  постојећих
пословних
активности;

7. Подршка истраживачким пројектима и увођењу нових
побољшаних технологија из области  дрвопрераде и других
растућих индустрија

8. Унапређење људских ресурса у области предузетништва

Програм 2.1.:
Јачање
стручних и
организацион
их капацитета
у области
пољопривреде

9. Унапређење стручних и практичних знања у области
пољопривреде

10. Подршка развоју пословних активности унутар задруга,
удружења и пољопривредних газдинстава

Програм 2.2.:
Креирање
нових радних
мјеста у
области
пољопривреде
и
производње
хране

11. Подршка пројектима производње, прераде и складиштења
пољопривредних производа

12. Стављање  у функцију расположивих површина пољопривредног
земљишта

13. Подршка покретању нових сточних фарми
14. Подршка подизању нових воћних засада
15. Подршка повртларској производњи на отвореном и затвореном

простору.
16. Подршка развоју женског предузетништва у руралним срединама

Програм 2.3.:
Одрживо
кориштење
туристичких
потенцијала

17. Јачање институционалних и техничких капацитета у туризму
Aктивирање културно-историјских и природних потенцијала у
сврху развоја туризма.

18. Развој сеоског туризма,
19. Подршка успостављању  Парка природе Лисина
20. Подршка успостављању Спортско-рекреативни комплекс

Расадник Рогољи
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Као иницијативе међуопштинске сарадње могу се реализовати сљедећи програми и
пројекти:
Програм 1.2:
Унапређење
конкурентности
постојећих
пословних
активности;

7. Подршка истраживачким пројектима и увођењу нових
побољшаних технологија из области дрвопрераде и других растућих
индустрија
8. Унапређење људских ресурса у области предузетништва

Програм 2.1.:
Јачање стручних
и организационих
капацитета   у
области
пољпривреде

9. Унапређење стручних и практичних знања у области
пољопривреде
10. Подршка развоју пословних активности унутар задруга,
удружења и пољопривредних газдинстава

Програм 2.3:
Одрживо
кориштење
туристичких
потенцијала

18. Aктивирање културно-историјских и природних потенцијала у
сврху развоја туризма
19. Развој сеоског туризма
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V.1.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима

Секторски циљ Процјена очекиваних исхода са индикаторима

1.1.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

 Најмање 400 запослених у бившим погонима
Фабрике вијака, Мањаче, Младости и
Ударника

 Најмање 5 инвестиција заснованих на
brownfield инвестицијама до 2017. године

 100 % пословних субјеката који користе
постојеће индустријске капацитете
имплементирало стандарде заштите животне
средине у пословању до 2017. године

 Најмање 5 локација у ПЗ у Подбрду стављено
у пословну функцију

 Најмање 100 нових радних мјеста у ПЗ у
Подбрду до 2019. године

ОЦ 2. Стимулисати погодне
пословне активности сеоског
предузетништва и активирати
туристичке потенцијале, уз
повећање прихода за најмање
10% од нових пословних
активности, до 2017. године

 Најмање 10 нових пословних субјеката
регистровано до 2017. године у руралним
подручјима Мркоњић Града

 Најмање 100 нових радних мјеста у руралним
подручју  општине Мркоњић Град до 2017.
године

 Приходи од нових пословних активности у
руралним подручјима Мркоњић Град повећани
до 2017. године за 10%

 У туристичку понуду града  до 2016.године
укључено најмање 5 „активираних“
туристичких потенцијала

 Повећање посјећености и ноћења туриста за
20% на годишњем нивоу
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V.2. План друштвеног развоја

V.2.1. Фокусирање

У општини Мркоњић Град је, посљедњих година, доста урађено по питању изградње
задовољавајуће друштвене инфраструктуре. Успостављена је добра сарадња институција и
организација друштвене инфраструктуре са локалном управом и локалном заједницом и
унапријеђена је сигурност грађана и брига о осјетљивим и рањивим категоријама.
Проблеми који су присутни у већини општина Републике Српске нису заобишли ни
Мркоњић Град. Неусклађеност понуде и тражње на тржишту рада, депопулација - посебно
руралних крајева  и низак животни стандард су изазови са којима се општина суочава у
наредном стратешком периоду.
У вези са напријед наведеним, дефинисане су слиједеће снаге, на које треба ослонити
иницијативе у области друштвеног развоја, прилике, које треба искористити у што је
могуће већој мјери, те слабости, које треба неутрализовати и побољшати, али и пријетње,
које треба избјећи и ублажити њихово негативно дејство.

SWОТ анализа - друштвени развој
СНАГЕ СЛАБОСТИ

 Задовољавајућа инфраструктура (култура,
спорт, образовање, здравство)

 Добра сарадња локалне заједнице и јавних
установа из друштвеног сектора (Центар за
социјални рад, Дом здравља, Центар за
културу)

 Афирмација спортских клубова (фудбал,
кошарка, џудо)

 Сигурност грађана
 Брига о осјетљивим и рањивим групама

(дјеца и омладина са потешкоћама у
развоју, социјално угрожени)

 Проактиван НВО сектор (пројекти...)

 Неусклађеност средњошколског
образовног програма са потребама
тржишта рада

 Непостојање програма неформалног
образовања (курсеви, обуке и сл;)

 Низак животни стандард
 Недовољно развијени људски ресурси

у одређеним областима (пројектне
активности, предузетништво...)

 Слаба укљученост дјеце и младих из
руралних средина у спортске и
културне активности

 Недостатак средстава за социјално
угрожена лица (лица у стању
социјалне потребе)

 Депопулација
МОГУЋНОСТИ/ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ

 Расположивост извора финансирања
пројеката из области друштвеног сектора
(ЕУ и остали фондови, те усмјеравање
донација на програме социјалне инклузије,
социјалне заштите, културе, спорта, рада
удружења)

 Позитивни трендови према
маргинализованим групама (млади, жене,
дјеца с посебним потребама, инвалиди,
осјетљиве-рањиве групе...)

 Хиперпродукција високообразованог
кадра упитног квалитета

 Лоша економска ситуација у
окружењу

 Доступност медија свих врста и
њихов лош утицај на дјецу и младе

 Миграције и депопулација
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Кључни фокуси и изазови друштвеног развоја Мркоњић Града који су дефинисани за
наредни петогодишњи стратешки период су слиједећи:

 Како унаприједити стручност и знање расположивих потенцијала, усклађених са
потребама шире друштвене заједнице,

 Како обезбиједити правилан психо-физички развој дјеце и младих у локалној
заједници,

 Како успоставити одржив систем финансирања друштвеног сектора (спортски
клубови, културна удружења, НВО),

 Како унаприједити систем здравствене заштите са акцентом на рурална подручја
(стара и изнемогла лица).
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V.2.2. Развојни циљеви друштвеног развоја

Циљеви друштвеног
развоја

Веза са стратешким
циљевима

Веза са развојним
циљевима у другим

секторима

3. Унаприједити и
прилагодити стручност
и знање расположивих
људских потенцијала
према потребама
тржишта рада до 2017.
године

Доприноси реализацији сва три
стратешка циља а директно
доприноси стратешком циљу 1:
Расположиви ресурси у
функцији нових привредних
инвестиција уз уважавање
европских стандарда,
енергетске ефикасности и
заштите животне средине;
И стратешком циљу 3.

Унапријеђена укупна
инфраструктура у функцији
привреде и грађана .

У директној вези са
реализацијом циљева
економског развоја

4. Побољшати психо-
физички развој дјеце и
младих у области
школских и
ваншколских
активности (спортске,
рекреативне, културне,
образовне и
информативне
активности)

Директно доприноси
реализацији стратешких циљева
2. Уједначен развој и оснажени
рурални дијелови општине; и 3.
Унапријеђена укупна
инфраструктура у функцији
привреде и грађана

Олакшава остваривање
циљева економског развоја
У вези са реализацијом
циљева унапређења
животне средине 6.
Обезбиједити одржив
система управљања
отпадом у руралним
срединама до 2017. године

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

Директно доприноси
реализацији стратешког циља 2.
Уједначен развој и оснажени
рурални дијелови општине; и
стратешког циља 3.
Унапријеђена укупна
инфраструктура у функцији
привреде и грађана

Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Посматрајући дефинисане циљеве сектора друштвеног развоја, видљиво је да се они
наслањају на неколико стратегија које су усвојене од стране надлежних институција вишег
нивоу. Првенствено се то односи на Стратегију развоја образовања Републике Српске за
период 2010 – 2014 у којој је стратешким циљевима дефинисано:

1. Подићи ниво квалитета образовања и побољшати исходе учења код ученика и
студената, у првом реду кључне компетенције (способности читања, математичке и
природне науке);
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2. Повећати учешће у образовању кроз обезбјеђење потпуног обухвата популације
основним образовањем, повећавањем процента средњошколског образовања и
учешћа у цјеложивотном учењу;

3. Повећати проценат високообразованог становништва, уз повећавање броја
дипломираних студената у математици и природним наукама;

4. Повећати број инжењера и истраживача;
5. Стално повећавати улагање у образовање.

Наведени стратешки циљеви су у складу са првим и другим Секторским циљем у оквиру
сектора друштвеног развоја општине Мркоњић Град. Истовремено, први Секторски циљ -
3. Унаприједити и прилагодити стручност и знање расположивих људских потенцијала
кроз образовне профиле према потребама тржишта рада до 2017. године - је у складу са
Стратешким циљем 2 - Повећана продуктивност рада и квалитет кроз развој људских
потенцијала те Стратешким циљем 3 - Равнотежа између понуде и потражње запослења
- у оквиру Стратегије запошљавања Републике Српске 2010.-2014. Такође, други
Секторски циљ - 4. Побољшати психо-физички развој дјеце и младих кроз школске и
ваншколске активности  (спортске, рекреативне, културне, образовне и  информативне
активности) - је наслоњен и на Стратегију развоја менталног здравља у Републици
Српској (2009–2015. године), те на Стратегију за развој породице у Републици Српској
2009 -2014.

Стратегија развоја културе Републике Српске 2010-2015. у стратешким циљевима 3 и 4
предвиђа фокус на децентрализацију када је у питању културни развој Републике Српске
(подстицање грађана по општинама на веће учествовање у умјетности и култури
стварањем нове публике или стварањем активних учесника у креирању и промоцији
културних садржаја), те фокус на одрживост културних организација (културних јавних
установа удружења, умјетника), што је у потпуности у складу са са трећим Секторским
циљем друштвеног развоја – 2.3. Побољшати систем финансирања спортско-
рекреативних и културних активности кроз програмско-планска документа, јачање
капацитета (план буџета, одлуке СО...).

На крају треба истаћи да је четврти Секторски циљ – 5. Унаприједити систем социјално-
здравствене заштите за кориснике услуга из руралних крајева, и лица са посебним
потребама - наслоњен на основе Стратегије примарне здравствене заштите у Републици
Српској те основе дефинисане Стратегијом унапређења друштвеног положаја лица са
инвалидитетом у Републици Српској 2010–2015.

V.2.3. Програми, пројекти и мјере

За реализацију плана друштвеног развоја општине Мркоњић Град дефинисана су 18
пројекта и мјере груписаних у 5 програма:
 Програм 3.1: Успостављање програма подршке за преквалификацију – доквалификацију

и едукацију;
 Програм 4.1: Подршка НВО и организацијама младих;
 Програм 4.2: Унапређење културних, образовних и информативних садржаја и

активности;
 Програм 4.3: Унапређење спортско-рекреативних активности;
 Програм 5.1: Унапређење система здравствене и социјалне заштите;
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Програми и пројекти друштвеног развоја

Програм 3.1.:
Успостављање
програма
подршке за
преквалификациј
у-
доквалификацију
и едукацију

22. Успостављање програма подршке за преквалификацију,
доквалификацију и едукацију

23. Унапређење људских и техничких капацитета за извођење
практичне наставе у средњошколском образовању

24. Омладинско предузетништво

Програм 4.1.:
Подршка НВО и
организацијама
младих

25. Подршка пројектима неформалног образовања младих
26. Пројекат Омладинска банка
27. Унапређење капацитета дневног центра за младе и дјецу са

посебним потребама  у раду и развоју „Бубамара“
28. Подршка успостављању хостела за потребе ОО Центар

Програм 4.2.:
Унапређење
културних,
образовних и
информативних
садржаја и
активности;

29. Унапређење инфраструктуре у области културе
30. Унапређење  понуде града кроз туризам, спорт и културу "Љето у

Мркоњићу"
31. Унапређење техничких капацитета у области образовања
32. Укључивање дјеце и младих у културно-спортске активности

општине
33. Унапређење система информисања грађана

Програм 4.3.:
Унапређење
спортско-
рекреативних
активности;

34. Изградња спортско-рекреативних објеката
• Реконструкција фудбалског терена са вјештачком травом,
• Изградња спортског балона,
• Изградња спортско-рекреативног центра Репетитор
• Изградња стазе за санкање за дјецу
• Изградња затвореног базена

35. Суфинансирање спортских клубова
Програм 5.1.:
Унапређење
система
здравствене и
социјалне
заштите

36. Унапређење капацитета Дома здравља
37. Унапређење људских ресурса у области социјалне заштите и кућна

њега старим и изнемоглим лицима
38. Подршка отварању геријатријског центра у Бараћима
39. Подршка пронаталној политици
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Као иницијативе међуопштинске сарадње могу се реализовати сљедећи програми и
пројекти:
Програм 3.1.:
Успостављање
програма подршке
за
преквалификацију-
доквалификацију и
едукацију

22. Успостављање програма подршке  за преквалификацију,
доквалификацију и едукацију
24. Омладинско предузетништво

Програм 4.1.:
Подршка НВО и
организацијама младих

25. Подршка пројектима неформалног образовања младих

Програм 4.2.:
Унапређење
културних,
образовних и
информативних
садржаја и
активности

32. Укључивање дјеце и младих у културно – спортске
активности општине
33. Унапређење система информисања грађана

Програм 6:
Унапређење система
здравствене и
социјалне заштите

37. Унапређење људских ресурса у области социјалне заштите и
кућна њега старим и изнемоглим лицима
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V.2.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима

Циљеви друштвеног развоја Процјена очекиваних исхода са
индикаторима

ОЦ 3. Унаприједити и прилагодити
стручност и знање расположивих
људских потенцијала према
потребама тржишта рада до 2017.
године

 Програм доквалификације и
преквалификације за сваку најављену
инвестицију похађало најмање 50% од
укупно потребне радне снаге за ту
инвестицију

 Број незапослених лица смањен за 15 % у
периоду 2014-2017.

ОЦ 4. Побољшати психо-физичког
развоја дјеце и младих у области
школских и ваншколских
активности (спортске, рекреативне,
културне, образовне и информативне
активности)

 Повећан број дјеце која су укључена у спорт
и културне активности (клубове, школске
секције...) за 15% до краја 2017. 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

ОЦ 5. Унаприједити систем
социјално-здравствене заштите за
кориснике услуга из руралних
крајева и лица са посебним
потребама

 До 2017. године Центар за социјални рад
пружа услуге за најмање 70% случајева код
којих је идентификована потреба / који су
тражили помоћ

 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

 Дом Здравља увео најмање 5 нових услуга
као резултат технолошких и кадровских
побољшања до 2017. године

 Број корисника који су задовољни услугама
расте 10% годишње од 2015. године, према
уведеним механизмима мјерења
задовољства здравственим услугама до краја
2014. године
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V.3. План заштите животне средине и инфраструктура

V.3.1. Фокусирање

Највеће снаге у области животне средине у Мркоњић Граду представљају незагађени
природни ресурси јер се на подручју Општине још увијек не налазе велики индустријски
загађивачи. Међутим, усљед неадекватног управљања отпадом, што је дефинисано као
слабост, и усљед загађења из нових индустрија које планирају да започну рад на подручју
Општине, постоји озбиљна пријетња да се природни ресурси наруше.
Циљеви у области животне средине дефинисани су на у складу са стратешким
опредјељењем да се искористе снаге и прилике, минимизирају слабости и превазиђу
пријетње.

SWОТ анализа – животна средина
СНАГЕ СЛАБОСТИ

 Природни ресурси *(велике
површине под шумом 56% општине,
чиста изворишта питке воде)

 Непостојање „великих загађивача“ из
индустрије

 ЛЕАП
 Активан НВО сектор

 Неадекватно управљање отпадом
(комунални отпад, воде, дивље
депоније)

 Недовољно развијена свијест људи о
животној средини

 Мониторинг, контрола, инспекција ...
 Непостојање централног

топлификационог система
(индивидуално по домаћинствима)

 Пројекти енергетске ефикасности
нису довољно заступљени

 Непостојање адекватне планске
документације

 Запуштање обрадивих површина
МОГУЋНОСТИ/ПРИЛИКЕ ПРИЈЕТЊЕ

 Доступност ЕУ фондова у области
заштите животне средине

 Тренду у окружењу о здравом
животу и животној средини

 Органска производња – зелена
екологија

 Позитиван став јавности о животној
средини и едукативне (образовне)
установе

 Глобалне климатске промјене
 Надлежност у издавању еколошких

дозвола за велика постројења
 Неријешен проблем збрињавања

отпада и других утицаја из других
општина

 Загађење природних ресурса уколико
представници великих индустрија
започну производњу на подручју
Општине, без поштивања стандарда
у области животне средине
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Кључни фокуси и изазови овог сектора су дефинисани за наредни петогодишњи стратешки
период су слиједећи: Кaкo унaприjeдити свиjeст o знaчajу oчувaњa живoтнe срeдинe

1. Кaкo успoстaвити aдeквaтaн систeм упрaвљaњa oтпaдoм у урбaнoм и рурaлнoм
диjeлу oпштинe

2. Кaкo усклaдити пoтрeбe зaштитe живoтнe срeдинe и привлaчeњa нoвих инвeстициja
3. Кaкo успoстaвити мeђуoпштинску сaрaдњу o питaњу рjeшaвaњa зajeдничких

прoблeмa из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe

V.3.2. Циљеви заштите животне средине

Циљеви заштите животне
средине

Веза са стратешким
циљевима

Веза са развојним
циљевима у другим

секторима

ОЦ 6. Обезбиједити
одрживост система
управљања отпадом у
руралним срединама до
2017. године

Стратешки циљ 2:
Уједначен развој и
оснажени рурални дијелови
општине
Стратешки циљ 3:
Унапријеђена укупна
инфраструктура у функцији
привреде и грађана ОЦ 1. 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

ОЦ 7. Унаприједити
заштиту токова (ријека
Врбас и Црне ријеке до
2017. године)

Стратешки циљ 2:
Уједначен развој и
оснажени рурални дијелови
општине
Стратешки циљ 3:
Унапријеђена укупна
инфраструктура у функцији
привреде и грађана

ОЦ 8. Досљедна примјена
стандарда заштите
животне средине у
пословању привредних
субјеката до 2017. године

Стратешки циљ 1:
Расположиви ресурси у
функцији нових
привредних инвестиција уз
уважавање европских
стандарда, енергетске
ефикасности и заштите
животне средине.

ОЦ 9. Унаприједити
свеукупну комуналну
инфраструктуру и систем
управљања општинском
имовином.

Стратешки циљ 3:
Унапријеђена укупна
инфраструктура у функцији
привреде и грађана

Овај циљ је повезан са
свим циљевима у сектору
локалног економског
развоја и доприноси
реализацији циљева
друштвеног развоја.
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Интеграција са стратешким документима виших нивоа
Најзначајнији стратешки документ из области животне средине на нивоу БиХ, Акциони
план заштите животне средине Босне и Херцеговине (НЕАП), има осам приоритетних
области које су са секторским циљевима усклађене на сљедећи начин: секторски циљ 1
(ОЦ 6.) повезан са приоритетном облашћу 5 – Отпад / управљање отпадом; секторски циљ
2 (ОЦ 7.) је повезан са приоритетном облашћу 1 – Водни ресурси/отпадне воде; секторски
циљ 3 (ОЦ 8.) је повезан са приоритетном облашћу 7 – Одржив развој привреде. «Законско
и институционално јачање» и «Израда документационе основе за планирање и управљање
животном средином» су препознате као услов за имплементацију свих предвиђених
пројеката у секторском плану.

Секторски план је усклађен са принципима, мјерама и смјерницама Просторног плана РС
до 2015, нарочито у вези заштите тла, ваздуха и воде (ОЦ 7.) и управљања отпадом (ОЦ
6.).

У секторском циљу 3 (ОЦ 8.) пројекти су усклађени са важећом Стратегијом заштите
природе РС, гдје је посебно релевантан Стратешки циљ 2: Одрживо коришћење
природних ресурса.
Интеграција проблематике квалитете ваздуха је урађена у складу са Стратегијом
заштите ваздуха РС.

Секторски план општине Мркоњић Град усклађен је са еколошким мјерама и принципима
одрживог развоја прописују: Развојна стратегија РС, Стратегија управљања чврстим
отпадом БиХ, Националне акциони план за енергетску ефикасност, Стратешки план
руралног развоја РС 2010-2015, Стратегија развоја пољопривреде РС 2009-2015,
Стратегија развоја енергетике РС до 2030 и важећа легислатива.

Интеграција са другим општинским стратегијама и плановима
Сви пројекти и мјере у секторском плану заштите животне средине су усклађени са
Стратегијом развоја Општине за претходни плански период и Локалним еколошким
акционим планом (ЛЕАП). Секторски циљ 1 (ОЦ 6.) је дефинисан у складу са анализом
дивљих депонија, а секторски циљ 2 (ОЦ 7.) у складу са Студијом о хидрографији и
Студијом пречистача отпадних вода. Цјелокупан секторски план се ослања на важеће
општинске одлуке у области животне средине.

V.3.3. Програми, пројекти и мјере
За реализацију плана заштите животне средине дефинисана су 30 пројекта и мјера, и
груписани су у 6 програма:
Програм 6.1.: Унапређење система управљања отпадом
Програм 7.1.: Заштита водотокова
Програм 8.1.: Примјена  стандарда заштите животне средине
Програм 8.2.: Израда просторно-планске документације
Програм 9.1.: Унапређење инфраструктуре
Програм 9.2.: Ефикасно управљање општинском имовином и унапређење сигурности
грађана
Програми и пројекти заштите животне средине
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Програм 6.1.:
Унапређење
система
управљања
отпадом

40. Унапређење постојећег система управљања отпадом у градском и
руралном подручју

41. Идентификација и чишћење постојећих дивљих депонија

Програм 7.1.:
Заштита
водотокова

42. Чишћење Црне Ријеке
43. Регулација градских водотокова
44. Уградња пречистача за отпадне воде – израда главног пројекта
45. Студија о квалитету воде у језеру Балкана и притокама
46. Заштита изворишта питке воде

Програм 8.1.:
Примјена
стандарда
заштите
животне
средине

47. Едукација и кампања подизања свијести о заштити жив.средине
48. Успостављање програма за праћење квалитета воде, земљишта и

ваздуха -мјерна станица

Програм 8.2.:
Израда
просторно-
планске
документације

49. Израда просторног плана општине
50. Израда урбанистичког плана
51. Израда регулационих планова
52. Израда Просторног плана подручја посебне намјене туристичко-

рекреационог центра Балкана
53. Израда пројектне документације за изградњу јавне

инфраструктуре за подручје Балкана
54. Израда планске документације за Еко зону Зеленковац
55. Снимање и евидентирање свих подземних инсталација –

успостављање катастра подземних инсталација
56. Снимање и евидентирање свих објеката путем ГИС-а

Програм 9.1.:
Унапређење
инфраструктуре

57. Побољшање постојећег система водоснабдјевања кроз
проширење постојећих каптажа питке воде,изградњу додатних
резервоара и др.

58. Рјешавање система водоснабдјевања у безводним подручјима
општине

59. Реконструкција канализационе мреже
60. Модернизација и реконструкција  градских улица и локалних

путева
61. Саобраћајно отварање унутар општине и према другим

дијеловима РС
62. Побољшање електро-енергетског система у градским и сеоским

подручјима
63. Припреме техничке документације за реализацију

Топлификационог система града
64. Проширење градског гробља

Програм 9.2.:
Ефикасно
управљање
општинском

65. Успостављање система регистра и управљања општинском
имовином,

66. Уградња система видеонадзора на подручју општине
67. Унапређење техничких капацитета Ватрогасног дома
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имовином и
унапређење
сигурности
грађана

68. Реконструкција и санација објекта Ватрогасног дома
69. Побољшање безбједности грађана кроз изградњу пјешачке стазе

Иницијативе међуопштинске сарадње
Пројекти који чија реализација је могућа и пожељна кроз успостављање иницијатива
међуопштинске сарадње су слиједећи:
Програм 7.1.:
Заштита водотокова 42. Чишћење Црне Ријеке

Програм 8.1.:
Примјена  стандарда
заштите животне
средине

48. Успостављање програма за праћење квалитета воде, земљишта
и ваздуха
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V.3.4. Процјена очекиваних исхода са индикаторима
Оперативни циљеви Процјена очекиваних исхода са индикаторима

ОЦ 6. Обезбиједити
одрживост система
управљања отпадом у
руралним срединама до 2017.
године

 Донешена Одлука о управљању отпадом и
дефинисани механизми спровођења Одлуке до
краја 2015. године;

 До 2015. године идентификоване (мапиране) све
дивље депоније на подручју општине;

 До краја 2017. године очишћено и санирано 50%
идентификованих дивљих депоније;

 Повећан број корисника укључених у систем
прикупљања отпада у руралним подручјима за 50
%.

ОЦ 7. Унаприједити заштиту
токова ријека Врбас и Црне
ријеке до 2017. године

 Успостављене мјере заштите на свим
извориштима, у складу са важећим Правилником;

 Реконструисано 30% канализационе мреже до
2017.године.

 Урађен главни пројекат пречистача за отпадне
воде до 2017.године.

 Уграђен главни пречистач за отпадне воде до
2024.године.

ОЦ 8. Досљедна примјена
стандарда заштите животне
средине у пословању
привредних субјеката до 2017.
године

 Урађен правилник о праћењу основних параметара
живoтнe средине (ваздух, вода и земљиштe).

 Параметри квалитета ваздуха се редовно мјере и у
дозвољеним су границама.

 Сваке године спроведена по једна вишемјесечна
кампања у руралним и градским дијеловима
општине са циљем подизања свијести грађана о
з.ж.с.

ОЦ 9. Унаприједити
свеукупну комуналну
инфраструктуру и систем
управљања општинском
имовином.

 До краја 2017.г. асфалтирани категорисани путеви
у дужини 7.400 м, што износи 20% од укупно
неасвалтираних локалних путева (стање 2012.);

 До краја 2015. год. асфалтирано 500 метара и
реконструисано 300 метара градских улица;

 75% домаћинстава општине покривено
водоснабдјевањем (тренутно је прикључено 4.250
домаћинства што чини 69% укупног броја од 6.169
домаћинстава до 2017.г.)

 Донесен просторни план до краја 2016. год.
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VI Оперативни дио

VI.1. План имплементације

VI. 1.1. Орјентациони преглед приоритетних пројеката и мјера за период од 3 године

Плaн имплeмeнтaциje 2014 – 2016.

Сeктoр 1: Eкoнoмски рaзвoj

Прojeкти / мjeрe Прoгрaм
Oриjeнтaциони

пeриoд рeaлизaциje Нoсиоци
имплeмeнтaциje

Циљнe групe
(кoрисници)

2014. 2015. 2016.

1. Изградња инфраструктуре у
пословној зони Подбрдо – Прва фаза

1.1. Промоција
потенцијала општине
и привлачење нових
домаћих и страних
инвестиција

х х х

Одјељење за привреду и
финансије

Одј. за изгр. града и
управљање имовином

ЈУР-а

Незапослени,

МСП,

1. Креирање  и промовисање развојних
инвестиционих пројеката базираних
на расположивим ресурсима:

1.1. Промоција
потенцијала општине
и привлачење нових
домаћих и страних
инвестиција

х х х

Oдјељење за привреду и
финансије,

ЈУР-а Инвеститори

2. Успостављање пакета подстицајних
мјера за нове инвестиције

1.1. Промоција
потенцијала општине
и привлачење нових
домаћих и страних
инвестиција

х х х

ДАМ,

Oдјељење за привреду и
финансије,

ЈУР-а
Инвеститори

4. Израда и ажурирање база података
посебно важних за ЛЕР:  ЛЕДИС, ГИС

1.1. Промоција
потенцијала општине
и привлачење нових
домаћих и страних

х х х

ЈУР-а

ЗПСиНО

КН

Општинска
управа, ЈП,

грађани
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инвестиција Oдјељење за привреду и
финансије,

5. Анализа природних потенцијала

1.1. Промоција
потенцијала општине
и привлачење нових
домаћих и страних

х х х
ЈУР-а,

Oдјељење за привреду и
финансије,

6. Израда ШПО за приватне шуме

1.1. Промоција
потенцијала општине
и привлачење нових
домаћих и страних

х
Одјељење за привреду и

финансије,

ШГ „Лисина“
Грађани

7. Подршка истраживачким пројектима и
увођењу нових побољшаних технологија
из области  дрвопрераде и других
растућих индустрија

1.2.Унапређење
конкурентности
постојећих пословних
активности

х

ДАМ,

Oдјељење за привреду и
финансије,

ЈУР-а

Предузећа из
области

дрвопрераде

8. Унапређење људских ресурса у
области предузетништва

1.2.Унапређење
конкурентности
постојећих пословних
активности х х

ДАМ, Oдјељење за
привреду и финансије

ЈУР-а
Предузетници

9. Унапређење стручних и практичних
знања у области пољопривреде

2.1.Јачање стручних и
организационих
капацитета у области
агробизниса

х
х х

ДАМ, Oдјељење за
привреду и финансије

Незапослени из
области

агробизниса

10. Подршка развоју пословних
активности унутар задруга, удружења и
пољопривредних газдинстава

2.1.Јачање стручних и
организационих
капацитета у области
агробизниса

х х х
ЈУР-А, ДАМ, Oдјељење
за привреду и финансије

Задруге,
Пољопривредни

произвођачи

11. Подршка пројектима производње,
прераде и складиштења
пољопривредних производа

2.1.Јачање стручних и
организационих
капацитета у области
агробизниса

х
х х

ЈУР-А, ДАМ, Oдјељење
за привреду и финансије

12.  Стављање у функцију расположивих
површина пољопривредног  земљишта.

2.2. Kреирање нових
радних мјеста у
области пољопривреде х

Oдјељење за привреду и
финансије

Пољопривредни
произвођачи
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и производње хране х х Комисија

13. Подршка покретању нових сточних
фарми.

2.2. Kреирање нових
радних мјеста у
области пољопривреде
и производње хране

х х х

ЈУР-а
Oдјељење за привреду и

финансије, ДАМ
Пољопривредни

произвођачи

14. Подршка покретању нових воћних
засада

2.2. Kреирање нових
радних мјеста у
области пољопривреде
и производње хране

х х х

ЈУР-а
Oдјељење за привреду и

финансије, ДАМ

Пољопривредни
произвођачи

15. Подршка повртларској производњи на
отвореном и затвореном простору.

2.2. Kреирање нових
радних мјеста у
области пољопривреде
и производње хране х х х

ЈУР-а
Oдјељење за привреду и

финансије, ДАМ

Пољопривредни
произвођачи

16. Подршка развоју женског
предузетништва у руралним срединама

2.2. Kреирање нових
радних мјеста у
области пољопривреде
и производње хране х х х

ЈУР-а

Oдјељење за привреду и
финансије, ДАМ

Незапослене жене
из руралних

средина

17. Јачање институционалних и
техничких капацитета у туризму

2.3. Одрживо
кориштење
туристичких
потенцијала

Општинска управа-

СО

18. Aктивирање културно-историјских и
природних потенцијала у сврху развоја
туризма

2.3. Одрживо
кориштење
туристичких
потенцијала х х х

ДАМ, КСЦ
Институције КСЦ

19. Развој сеоског туризма 2.3. Одрживо
кориштење
туристичких
потенцијала

х х х

ДАМ Сеоска
домаћинства,
Регистровани
пољ.произвођачи

20. Подршка Успостављању

Парка природе Лисина

2.3. Одрживо
кориштење
туристичких

х
ЈУР-а

Институт
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потенцијала

21. Подршка успостављању Спортско-
рекреативни комплекс Расадник Рогољи

2.3. Одрживо
кориштење
туристичких
потенцијала

х х
ШГ „Лисина“

Сeктoр 2: Друштвeни рaзвoj

22. Успостављање програма подршке  за
преквалификацију, доквалификацију и
едукацију према захтјевима тржишта
рада

3.1 Успостављање
програма подршке за
преквалификацију –
доквалификацију и
едукацију

х х х

-ЈУР-а

-ДАМ,

-Машинска школа

-инвеститори

-незапослена лица

23. Унапређење људских и техничких
капацитета за извођење  практичне
наставе у средњешколском образовању

3.1 Успостављање
програма подршке за
преквалификацију –
доквалификацију и
едукацију

х х х

ЈУР-а,

-ДАМ,

Млади -
незапослени

високо -
образовани кадар

24. Омладинско предузетништво

3.1.Успостављање
програма подршке за
преквалификацију –
доквалификацију и
едукацију

х х х

ДАМ, Одјељење за
друштвене дјелатности

ЈУР-а, -млади

25. Подршка пројектима неформалног
образовања младих

4.1.Подршка НВО и
организацијама
младих

х х х
Одјељење за друштвене

дјелатности -млади

26. Пројекат Омладинска банка
4.1.Подршка НВО и
организацијама
младих

х х

/Одјељење за друштвене
дјелатности...

-К О Омладинске банке
–мозаик

-млади од 15-30

27. Унапређење капацитета дневног
центра за младе и дјецу са  посебним
потребама  у раду и развоју „Бубамара“.

4.1.Подршка НВО и
организацијама
младих

х х

Одјељење за друштвене
дјелатности,

-Дом здравља –дневни
центар

-дјеца са
потешкоћама у
физичким и
психофизичким
сметњама,
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-родитељи дјеце

-Особље Дневног
центра

28. Подршка успостављању

хостела за потребе ОО Центар
4.1.Подршка НВО и
организацијама
младих

х

Одјељење за друштвене
дјелатности,

-КСЦ

ОО Центар

ОО Центар,

-млади,

-истакнути
радници у области
културе (глумци,
пјесници, групе,
кудови….

29. Унапређење инфраструктуре у
области

4.2. Унапређење
културних, образовних
и информативних
садржаја и активности

х

Одјељење за изградњу и
града-0ЗиГиУИ

-КСЦ

-грађани

-истакнути
радници у области

културе

30. Унапређење  понуде града кроз
туризам спорт и културу "Љето у
Мркоњићу"

4.2. Унапређење
културних, образовних
и информативних
садржаја и активности

х х х

Одјељење  за
друштвене дјелатности

--КСЦ
-истакнути

радници у области
културе и спорта

31. Унапређење техничких капацитета у
области образовања

4.2. Унапређење
културних, образовних
и информативних
садржаја и активности

х х х
Одје. За друштвене

дјелатности,

0ЗиГиУИ

-млади, ученици,
наставници

32. Укључивање дјеце и младих у
културно-спортске активности општине

4.2. Унапређење
културних, образовних
и информативних
садржаја и активности

х х х
Одјељење за друштвене

дјелатности. -дјеца, млади,
спортски радници

33. Унапређење система информисања
грађана

4.2.Унапређење
културних, образовних
и информативних
садржаја и активности

х х х / КН

СЗП
-грађани

34. Изградња спортско-рекреативних 4.3. Унапређење х х х 0ЗиГиУИ -грађани
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објеката спортско-
рекреативних
активности

-КСЦ -спортски радници

35. Суфинансирање спортских клубова

4.3. Унапређење
спортско-
рекреативних
активности

х х х
Одјељење за друштвене

дјелатности

Спортски клубови

36.  Унапређење капацитета Дома
здравља

5.1. Унапријеђење
система здравствене и
социјалне заштите

х х х

Одјељење за друштвене
дјелатности,

0ЗиГиУИ

Дом здравља

Грађани

37. Унапређење људских ресурса у
области социјалне заштите-кућна њега
старим и изнемоглим лицима

5.1. Унапријеђење
система здравствене и
социјалне заштите

х х х

Одјељење за друштвене
дјелатности

-Центар за соц рад.

-стара и изнемогла
лица,

-тешко обољела
лица

-лица која нису у
стању да се  брину

о себи

38.Подршка отварању геријатријском
центару у Бараћима

5.1.Унапријеђење
система здравствене и
социјалне заштите

х
Одјељење за друштвене

дјелатности

-

-грађани

-лица социјалне
потребе

39. Подршка пронаталној политици-мјера
5.1.Унапријеђење
система здравствене и
социјалне заштите

х х х
Одјељење за друштвене

дјелатности -грађани

Сeктoр 3: Заштита животне средине и инфраструктура

40. Унапређење постојећег система
управљања отпадом у градском и
руралном подручју

6.1. Унапређење
система управљања
отпадом

х
х х

ОзППиКП КП Парк, ДЗ Др Ј.
Рашковић

41. Идентификација и чишћење
постојећих дивљих депонија

6.1. Унапређење
система управљања
отпадом х х х

Општина, Јавно
предузеће Грађани
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42 Чишћење Црне Ријеке   Регионални
пројекат УНДП-а

7.1 Заштита
водотокова х УНДП Грађани

43. Регулација градских водотокова
Вилењак, Брешин поток, Црљеница

7.1. Заштита
водотокова х х

ОзППиКП Грађани

44. Уградња пречистача за отпадне воде –
израда главног пројекта

7.1 Заштита
водотокова х ОзППиКП

45. Студија о квалитету воде у језеру
Балкана и притокама

7.1. Заштита
водотокова х Општина- ОзППиКП Грађани

46. Заштита изворишта питке воде-
елаборат и техничка докуметација до
2016;;

7.1. Заштита
водотокова х х

ОзППиКП

КП „Парк“
Грађани

47. Едукација и кампања подизања
свијести о заштити жив.средине

8.1. Примјена
стандарда заштите
животне средине х х х -ОзППиКП Грађани

48. Успостављање програма за праћење
квалитета воде, земљишта и   ваздуха-
мјерна станица

8.1. Примјена
стандарда заштите
животне средине

х х - ОзППиКП Грађани

49. Израда просторног плана општине 8.2. Израда просторно-
планске документације х х

- ОзППиКП Грађани и
привредници

50. Израда урбанистичког плана 8.2. Израда просторно-
планске документације х - ОзППиКП Грађани и

привредници

51. Изрда регулационих планова 8.2. Израда просторно-
планске документације х ОзППиКП

52. Израда Просторног плана подручја
посебне намјене туристичко-
рекреационог центра Балкана

8.2. Израда просторно-
планске документације х - ОзППиКП Грађани,

инвеститиори

53. Израда пројектне докуметације за
изградњу јавне инфраструктуре за
подручје Балкана

8.2. Израда просторно-
планске документације х - ОзППиКП Грађани,

инвеститиори

54. Израда планске документације за Еко
зону Зеленковац

8.2. Израда просторно-
планске документације х - ОзППиКП Грађани,

инвеститиори
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55. Снимање и евидентирање свих
подземних инсталација- успостављање
катастра подземних инсталација

8.2. Израда просторно-
планске документације х х ОзИГиУИ Грађани и

привредници

56. Снимање и евидентирање свих
објеката путем ГИС- а

8.2. Израда просторно-
планске документације х х - ОзППиКП Грађани и

привредници
57. Побољшање постојећег система
водоснабдјевања кроз проширење
постојећих каптажа питке воде,изградњу
додатних резервоара и др.

9.1. Унапређење
инфраструктуре х х х - ОзИГиУИ Грађани

58. Рјешавање система водоснабдјевања у
безводним подручјима општине 9.1. Унапређење

инфраструктуре х х х ОзИГиУИ Грађани

59. Реконструкција канализационе мреже 9.1. Унапређење
инфраструктуре х х х - ОзИГиУИ Грађани

60. Модернизација и реконструкција
градских улица и локалних путева

9.1. Унапређење
инфраструктуре х х х - ОзИГиУИ Грађани

61. Саобраћајно отварање унутар
општине и према другим дијеловима РС

9.1. Унапређење
инфраструктуре х х ОзИГиУИ Грађани

62. Побољшање електро-енергетског
система на подручју општине

9.1. Унапређење
инфраструктуре х х х

Јавно предузеће

Електродистрибуција
Грађани

63. Припрема техничке документације за
реализацију Топлификационог система
града

9.1. Унапређење
инфраструктуре х ОзИГиУИ Грађани

64. Проширење градског гробља 9.1. Унапређење
инфраструктуре х

ОзИГиУИ

ОзППи КП
Грађани

65. Успостављање система регистра и
управљања општинском имовином

9.2. Ефикасно
управљање
општинском
имовином и
унапређење
сигурности грађана

х ОзИГиУИ Грађани

66. Уградња система видеонадзора на
подручју општине 9.2 Ефикасно х ОзИГиУИ Грађани
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управљање
општинском
имовином и
унапређење
сигурности грађана

67. Унапређење техничких капацитета
Ватрогасног дома

9.2 Ефикасно
управљање
општинском
имовином и
унапређење
сигурности грађана

х ОзДД Грађани

68. Реконструкција и санација објекта
Ватрогасног дома

9.2 Ефикасно
управљање
општинском
имовином и
унапређење
сигурности грађана

х ОзДД Грађани

69. Побољшање безбједности грађана
кроз изградњу пјешачке стазе

9.2 Ефикасно
управљање
општинском
имовином и
унапређење
сигурности грађана

х х ОзДД  и ОзИГиУИ и
јавно предузеће Грађани

Легенда:
ЈУР-а Јединица за управљање развојем
ОзППиКП- Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
ОзИГиУИ- Одјељење за изградњу града и управљање имовином
ОзДД- Одјељење за друштвене дјелатности
КН- Кабинет Начелника



52

VI.1.2. Индикативни план финансирања пројеката и мјера за наредне три године

Веза
са

стра
теш
ким
циљ
ем/ц
иље
вим

а

Р. бр. Пројекат/ мјера Индикатори

У
ку

пн
и 

ор
је

нт
.

из
да

ци

Финансирање из
општинског буџета Финансирање из осталих извора

Носиоци
имплементац

ије

В
ез

а 
са

 б
уџ

ет
ом

(в
рс

та
 р

ас
хо

да
) Општинско

одјељење
одговорно

за
имплемента

цију

го
д.

 I

го
д.

 II

го
д.

 II
I

У
ку

пн
ио

(I
+I

I+
II

I)

К
ре

ди
т

РС Би
Х

Ја
вн

а 
по

ду
зе

ћа

П
ри

ва
тн

и
из

во
ри

IP
A

Д
он

ат
ор

и

О
ст

ал
о

СЦ
1.

1

Изградња
инфраструктуре у
пословној зони Подбрдо
– Прва фаза

Број упослених
локација - најмање 3

инвеститора   до
2017. године

Број запослених лица
- најмање 100  до

2019. године

53
0.

00
0

10
0.

00
0

10
0.

00
0

20
0.

00
0

23
0.

00
0 ЈУР-а

ОЗИГУИ
ОзПиФ

511 100 ОЗИГУИ
ОзПиФ

2

Креирање
и промовисање
развојних
инвестиционих
потенцијала општине и
развојних
инвестиционих
пројеката базираних
на расположивим
ресурсима

Најамање
промовисано 5

развојних
инвестиција;

Остварен контакт са
15 инвеститора;

40
.0

00

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

15
.0

00

20
.0

00

50
00 ЈУР-а ОзПиФ 414 100 ОзПиФ

3
Успостављање пакета
подстицајних мјера за
нове инвестиције

Најмање 10
пословних субјеката

стимулисано у
руралном подручју

Мркоњић Град 1.
27

5.
00

0

47
5.

00
0

40
0.

00
0

40
0.

00
0

1.
27

5.
00

0

ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ

414 100
411 400 ОзПиФ

СЦ
1.
СЦ
2. и
СЦ
3.

4

Израда и ажурирање база
података  посебно
важних за ЛЕР:  ЛЕДИС,
ГИС

Наведене базе
попуњене са

минимално 60%
података

15
.0

00

50
00

50
00

50
00

15
.0

00

ЈУР-а ОзПиФ 412 700 ЗПСиНО
КН
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СЦ
2. 5 Анализа природних

потенцијала
До 2015.год. урађена

Студија 60
.0

00

20
.0

00

20
.0

00

20
.0

00

60
.0

00

ЈУР-а ОзПиФ ОзПиФ

СЦ
2. 6 Израда ШПО за

приватне шуме
Урађен ШПО до

краја 2014. године 60
.0

00

60
.0

00

60
.0

00 ОзПиФ
ШГ"Лисина" 511 700 ОзПиФ

СЦ
1.,
СЦ
2.

7

Подршка истраживачким
пројектима и увођењу
нових побољшаних
технологија из области
дрвопрераде и других
растућих индустрија

Повећана нето добит
корисника за 15%,
Повећане извозне

активности
корисника за 15%

20
0.

00
0

20
.0

00

20
.0

00

90
00

0

90
00

0 ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ 414 100 ОзПиФ

СЦ
1.,
СЦ
2.

8
Унапређење људских
ресурса у области
предузетништва

50 предузетника
годишње прошло

обуку 25
.0

00

5.
00

0

5.
00

0

10
.0

00

15
.0

00 ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ ОзПиФ

СЦ
2.

9
Унапређење стручних и
практичних знања у
области пољопривреде

10 пољ. стручњака
оспособљено за

савјетодавни рад, 200
пољ. Произвођача

усвојило практична
знања

45
.0

00 0

45
.0

00 ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ ОзПиФ

10

Подршка развоју
пословних активности
унутар задруга,
удружења и
пољопривредних
газдинстава

Реализовано најмање
5 пројеката у области

унапређења
пољопривреде

90
.0

00

20
.0

00

20
.0

00

20
.0

00

60
.0

00

15
.0

00

15
.0

00 ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ 414 100 ОзПиФ
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11

Подршка пројектима
производње, прераде и
складиштења
пољопривредних
производа

Урађен маркетинг
план и промотивни

материјал
представљен на

најмање 3 сајамске
манифестације

46
0.

00
0

20
.0

00

60
.0

00

60
.0

00

14
0.

00
0

13
0.

00
0

30
00

0

16
0.

00
0

ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ 414 100 ОзПиФ

СЦ
2.,
СЦ
1.

12

Стављање у функцију
расположивих
површина
пољопривредног
земљишта.

100 ха/год.
пољопривредног
земљишта дато у

закуп

30
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

30
.0

00 Комисија
ОзПиФ

412 700
412 700 ОзПиФ

СЦ
2.,С
Ц1.

13 Подршка покретању
нових сточних фарми.

покренута једна
сточна фарма

годишње 21
0.

00
0

30
.0

00

30
.0

00

30
.0

00

90
.0

00

50
00

0

70
00

0 ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ 414 100 ОзПиФ

СЦ
2.,С
Ц 1.

14 Подршка подизању
нових воћних засада

Подигнуто 5 нових
воћних засада

мин.0,5ха 50
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

30
.0

00

10
00

0

10
00

0 ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ 414 100 ОзПиФ

СЦ
2.,

СЦ1.
15

Подршка повртларској
производњи на
отвореном и затвореном
простору.

Подигнуто 3 ха
засада поврћа (у

отвореном и
затвореном простору)

50
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

30
.0

00

10
00

0

10
00

0 ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ 414 100 ОзПиФ

СЦ
2. 16

Подршка развоју
женског предузетништва
у руралним срединама

Покренута једна
пословна дјелатност

у једној години 45
.0

00

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

15
.0

00

18
.0

00
,0

0

12
00

0 ЈУР-а ОзПиФ
ДАМ 414 100 ОзПиФ
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СЦ
3. 17

Јачање
институционалних  и
техничких капацитета у
туризму

Основана ТО до
2017. године 30

.0
00

30
.0

00

30
.0

00 ЈУР-а         СО-
е ОзПиФ

СЦ 2
СЦ
1.

18

Aктивирање културно-
историјских и природних
потенцијала у сврху
развоја туризма

Обновљено пет
култ.ист. спом до

2016. год. Остварена
посјећеност од 200
туриста годишње

25
0.

00
0

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

30
.0

00

40
.0

00

30
.0

00

15
0.

00
0 ДАМ

Културно
спортски
центар

415 200 ОзПиФ

СЦ
2. 19 Развој сеоског туризма

Подржано једно
сеоско домаћинство

годишње 30
.0

00

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

15
.0

00

15
00

0

ДАМ 414 100 ОзПиФ

СЦ
1.СЦ
2.  и
СЦ3.

20

Подршка Успостављању
Парка природе Лисина

Успостављен парк
природе до 2016.г.

18
0.

00
0

30
.0

00

30
.0

00

12
0.

00
0

30
.0

00 ЈУР-а
Институт ОзПиФ

СЦ
3.

СЦ
1. и
СЦ
2.

21

Подршка успостављању
Спортско-рекреативни
комплекс Расадник
Рогољи

Покренуте
активности до
2015.године 1.

50
0.

00
0

50
.0

00

50
.0

00

10
0.

00
0

10
00

00

60
00

00

70
0.

00
0

ШГ Лисина ОзПиФ

СЦ1.
СЦ
2. и
СЦ3.

22

Успостављање програма
подршке  за
преквалификацију,
доквалификацију и
едукацију према
захтјевима тржишта рада

Програме
преквалификације и

доквалификације
радника прошло 100

лица годишње10 лица
годишње који су
прошли обуку за

РСМ,
3 број канд. прој.

приједлога

19
5.

00
0

50
.0

00

50
.0

00

50
.0

00

15
0.

00
0

15
00

0

30
.0

00

ЈУР-а,
ДАМ

Машинска
школа

415 200 ОзПиФ
ОзДД
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СЦ
3.

СЦ
1.

23

Унапређење људских и
техничких капацитета за
извођење  практичне
наставе у
средњешколском
образовању

Опремљен кабинет за
практичну наставу до

2015, едукован
наставни кадар за

трансфер знања 2015
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Машинска

школа
415 200 ОзДД

СЦ
3.

СЦ
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24 Омладинско
предузетништво

Реализована три
програма

самозапошљавања
младих годишње
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СЦ
3. 25

Подршка пројектима
неформалног образовања
младих

100 младих прошло
програме обуке 45
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СЦ
3. 26 Пројекат Омладинска

банка

Одобрено и
реализовано 10

пројеката младих 40
.0
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00
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.0

00

20
.0

00

20
.0

00 ОзДД  Кред.
Одбор ОБ 415 200 ОзДД

СЦ
3. 27

Унапређење капацитета
дневног центра за младе
и дјецу са  посебним
потребама  у раду и
развоју „Бубамара“.

набављен дидактички
материјал до 2015. и
запослени • Повећан

квалитет живота
родитеља и дјеце са
сметњама у психо-
физичком развоју
која су укључена у
програме дневног

центра.
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415 200 ОзДД

СЦ
3. 28

Подршка успостављању
хостела за потребе ОО

Центар

Уређен и опремљен
простор за потребе

хостела до 2016.
године 15
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00

25
.0

00
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00 ОзДД
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ОО Центар
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СЦ
3. 29

Унапређење
инфраструктуре у
области културе

Реконструк.  гријања
и крова у Дому

културе до краја
2016., реконст.кино

сала до 2017.г.,
реконструкција
музеја до 2018.г.
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КСЦ 511 100 ОзИГиУИ

СЦ
3. 30

Унапређење  понуде
града кроз туризам,спорт
и културу "Љето у
Мркоњићу"

Најмање 1000
туриста посјетило

град у периоду
одржавања "Љета у

Мркоњићу",
Најмање 80 дана
манифестација
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Удружења 415 200 ОзДД

СЦ
3. 31

Унапређење техничких
капацитета у области
образовања

Технички  опремљене
(кабинет

информатика,
енглеског,
игралишта,

столарија) школе
ИГК, ПК и БЋ до В.К

до 2017.
23
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00
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00
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ОзДД
ОзИГиУИ

СЦ
3. 32

Укључивање дјеце и
младих у културно-
спортске активности
општине

Најмање 500  дјеце  и
младих укључено у
културно -спортске

активности
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СЦ
3. 33 Унапређење система

информисања грађана

Најмање 50%
становништва

информисано о
дешавањима у

локалној заједници
до 2015.
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00

20
.0

00

20
.0

00

60
.0

00
СЗПСиН 412 700 КН

СЦ
3. 34 Изградња сопртско-

рекреативних објеката

Урађена стаза за
санкање до краја

2014.
-Репетитор-спортски

комплекс до 2015.
године,

-Балон сала -2016,
Пројектна

документација за
базен урађена до

2017.год
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СЦ
3. 35 Суфинансирање

спортских клубова

Задржан  савезни
ранг такмичења и

формиране све
такмичарске
категорије у
клубовима

1.
55
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27
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81
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00
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00
0 ОзДД и

Спортски
клубови

415 200 ОзДД

СЦ
3. 36 Унапређење капацитета

Дома здравља

Дом Здравља увео
најмање 5 нових
услуга до2017.

године • Бр.
задовољних

корисника услугама
расте 10% годишње

од 2015. године,
према уведеним

Урађен ентеријер
дома здравља до

2017. године,
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37

Унапређење људских
ресурса у области
социјалне заштите-
кућна њега старим и
изнемоглим лицима

200 обављених
кућних посјета, 5

оспособљених
његоватеља за стара

изнемогла лица
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00

ОзДД и ЦСР 416 300 ОзДД

СЦ
2. 38

Подршка отварању
геријатријском  центару
у Бараћима

До 2017. године
успостављен центар
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45
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00
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ОзДД

СЦ
2. 39 Подршка пронаталној

политици-мјера

Сви захтјеви у складу
са критеријума СО-е

Одлуке за
вантјелесну оплодњу

одобрени и свако
новорођено дјете

стимулисано

12
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00
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27
.0

00

50
.0

00
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00

12
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00
0

ОзДД 416 100 ОзДД

СЦ
3. 40

Унапређење постојећег
система управљања
отпадом у градском и
руралном подручју

Повећан број
корисника

укључених у систем
прикупљања отпада у
руралним подручјима

за 50% , Ријешен
одлагање  и трансп.
медицинског отпада

до 2015. год.
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СЦ
3. 41

Идентификација и
чишћење постојећих
дивљих депонија

До 2015. године
идентификоване

(мапиране) све дивље
депоније на подручју

општине;
- До краја 2017.

године очишћене и
саниране 50%

идентификованих
дивљих депонија;
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ОзППиКП 412 800 ОзППиКП

СЦ
3. 42 Чишћење Црне Ријеке

побољшан квалитет
воде у Црној Ријеци
са класе 3  у класу 2 20

.0
00 0

20
.0

00

UNDP ОзППиКП

СЦ
3. 43

Регулација градских
водотокова Вилењак,
Брешин поток,
Црљеница

Регулисано водотока
Вилењак 220 метара,
Брешиног потока 500
м и Црљенице 250м 20
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ОзППиКП 412 800 ОзППиКП

СЦ
3. 44

Уградња пречистача за
отпадне воде – израда
главног пројекта

Урађен главни
пројекат пречистача
за отпадне воде до

2017.године. 20
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50
.0

00

50
.0

00

15
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00
0

0 ОзППиКП ОзППиКП

СЦ
3. 45

Студија о квалитету воде
у језеру Балкана и
притокама

Урађена Студија о
квалитету воде у
језеру Балкана и
притокама до
2015.год.
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00 0 0

10
.0

00

ОзППиКП 412 800 ОзППиКП

СЦ
3. 46

Заштита изворишта
питке воде- елаборат и
техничка документација

Урађен елаборат и
техничка

документација до
2016.године
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00 0
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СЦ
3. 47

Едукација и кампања
подизања свијести о
заштити жив.средине

Спроведене кампање
подизања нивоа

сијести у руралним и
градским дијеловима

општине до 2015.,
На мјестима

очишћених депонија
не настају нове

15
.0

00

2.
50

0

2.
50

0

5.
00
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ОзППиКП 412 800 ОзППиКП

СЦ
1.,
СЦ
3.

48

Успостављање програма
за праћење квалитета
воде, земљишта и
ваздуха

Урађен правилник о
праћењу основних

параметара живoтнe
средине (ваздух, вода

и земљиштe).
- Параметри

квалитета ваздуха се
редовно мјере и у

дозвољеним су
границама.
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СЦ
3. 49 Израда просторног плана

општине

До 2015. године,
усвојен просторни

план општине 15
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00
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00
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00
0

ОзППиКП 511 700 ОзППиКП

СЦ
3. 50 Израда урбанистичког

плана

До краја 2016. године
урађен урбанистички

план 13
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0

ОзППиКП 511 700 ОзППиКП

СЦ
3. 51 Израда регулационих

планова

Урађен и
приоритетни

регилациони планови
до краја 2014. године 15
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ОзППиКП 511 700 ОзППиКП

СЦ
3. 52

Израда  Просторног
плана подручја посебне
намјене туристичко-
рекреационог центра
Балкана

До 2014. године,
израђен Просторни

план подручја
посебних намјена

Балкана
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80
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00
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СЦ
3. 53

Израда пројектне
докуметације за
изградњу јавне
инфраструктуре за
подручје Балкана

Урађен главни
пројекат до краја

2015. 30
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00

15
.0

00

15
.0

00

15
.0

00

ОзППиКП

СЦ
3. 54

Израда планске
документације за Еко
зону Зеленковац

Урађена планска
документација до

краја 2015.год. 10
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10
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00

10
.0

00

ОзППиКП

СЦ
3. 55

Снимање и
евидентирање свих
подземних инсталација -
успостављање катастра
подземних инсталација

За све подземне
инсталације од 2014.
године успостављен

Катастар
непокретности, а за

раније урађене
успостављен

Катастар до 2017.
год.
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ОзИГиУИ 412 700 ОзИГиУИ

СЦ
3. 56

Снимање и
евидентирање свих
објеката путем ГИС-а

До 2016. године
снимљени сви

објекти путем ГИС-а 15
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00

5.
00
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00

ОзППиКП 412 700 ОзППиКП

СЦ
3. 57 Побољшање постојећег

система водоснабдјевања

75% домаћинстава
општине покривено
водоснабдјевањем

(тренутно приључено
4250 домаћинстава

или 69%)
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СЦ
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58

Рјешавање система
водоснабдјевања у
безводним подручјима
општине.

Урађена пројектна
документација  за
Оћуне до 2015. за,
Баљвине , Дабрац,
Дубица, Подгорја,
Сурјан до 2016.До

2019. године урађени
системи

водосабдијевања у
најмање два села
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СЦ
3. 59 Реконструкција

канализационе мреже

Реконструисано 30%
канализационе мреже

до 2017.године. 20
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СЦ
3. 60

Модернизација и
реконструкција
градских улица и
локалних путева

До 2015. год
асвалираће  се 500м
се градских улица и

300 метара ће
реконструисат

До краја 2017.г.
асфалтирани

категорисани путеви
у дужини 7.400 м,

што износи за 20% од
укупно

неасвалтираних
локалних путева и

1.
55
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СЦ
3. 61

Саобраћајно отварање
унутар општине и према
другим  дијеловима

До 2016. год
асфалтираће  се
1500м Ријека-

Ступари -Рогољи 89
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СЦ
3. 62

Побољшање електро-
енергетског система на
подручју општине

Смањени губитци у
преносу електричне

енергије за 4% 3.
00

0.
00

0

0

3.
00

0.
00

0

Ел.Дистрибуци
ја ОзИГиУИ

СЦ
3. 63

Припрема техничке
документације за
реализацију
Топлификационог
система града

Ревизија студије
урађена до 2015.
године, главни

пројект урађен до
краја 2016.године
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СЦ
3. 64 Проширење и изградња

гробаља
Проширено градско
гробље до 2016.год.
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СЦ
3. 65

Успостављање система
регистра и управљања
општинском имовином

У 2014. год.
евидентирано 60%

општинске имовине 10
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СЦ
3. 66

Уградња система
видеонадзора на
подручју општине

Уграђен систем
видеонадзора до

краја 2015. године 70
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СЦ
3. 67

Унапређење техничких
капацитета Ватрогасног
дома

До 2017. године
набављено једно

ватрогасно возило 90
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3. 68

Реконструкција и
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VI.2. План организационих и људских капацитета за спровођење
стратегије

Стратегија развоја општине од процеса израде (планирања) до
имплементације/спровођења је велики изазов за јединицу локалне самоуправе. Степен и
квалитет реализације стратегије, као збир свих појединачно реализованих пројеката и
мјера, јасно ће показати колико је јединица локалне самоуправе близу или далеко од
остварења дефинисаних стратешких циљева и визије општине. МиПРО предвиђа да у
имплементацију развојних планова буду укључене организације из јавног, пословног и
невладиног сектора, институције вишег нивоа власти и грађани. Ипак, општинска управа
има највећу обавезу, јер носи одговорност за имплементацију укупне стратегије, а за то је
потребно имати одговарајућу организациону структуру и квалитетне кадрове.

За успјешну реализацију развојних планова потребно је прилагодити постојеће или
успоставити нове организационе структуре и обезбиједити одговарајуће људске
капацитете. Кључни оперативни капацитет за управљање развојем (јединица за управљање
развојем) мора бити јасно дефинисан. Задатак тог капацитета је свакодневно старање о
реализацији стратегије као цјелине и сваког пројекта појединачно, координација свих
активности и актера од промоције, припреме и лансирања пројеката, извођења, праћења,
извјештавања до иницирања ажурирања стратегије.

Кључни актери у имплементацији стратегије развоја су:
 Скупштина општине,
 Начелник општине,
 Партнерска група
 Јединица за управљање развојем-ЈУР-а,
 Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
 Одјељење за привреду и финансије
 Одјељење за друштвене дјелатности
 Општинске институције и организације (Агенција за привредни развој општине ,

КСЦ „Петар Кочић“, школе, Центар за социјални рад, Дом здравља, задруге и
пословна удружења.),

 Специјализоване образовне, истраживачке и консултантске организације,
 Локалне невладине и спортске организације и удружења,
 Ресорна министарства и агенције.

Свако од њих треба да има прецизно дефинисане улоге у имплементацији, обезбјеђењу
финансијских средстава, те у праћењу и вредновању.

Кораци у успостављању организационих и људских капацитета за ефикасно и ефективно
управљање имплементацијом стратегије су:

 Анализа кључних организационих и људских капацитета потребних за успјешну
реализацију општинске развојне стратегије, укључујући:
a) Преглед минималних функција управљања локалним развојем и
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b) Преглед процеса, актера и улога у планирању, спровођењу, праћењу и
вредновању локалних развојних стратегија,

 Анализа постојећег стања и организационих претпоставки за имплементацију
стратегије (на бази постојећих функција (органиграма) и капацитета општинске
управе, капацитета сваког организационог дијела, капацитета појединаних радних
мјеста и запослених, са посебним нагласком на број и капацитете запослених
релевантних за управљање пројектима и свеобухватну координацију и праћење
имплементације стратегије, вредновање и ажурирање стратегије. Анализа треба
укључити и оне капацитете, организације и институције на подручју општине које
могу бити значајни актери имплеменатције стратегије (развојне агенције, НВО и
други),

 Поређењем потребних са тренутно расположивим организационим и људским
капацитетима за имплементацију стратегије, дефинишу се кључни недостаци и
приоритетни кораци, неопходни у организационом смислу (уобличавње и
позиционирање јединице за управљање развојем, координација и интеракција са
свим релевантним актерима управљања развојем/стратегијом) и у смислу развоја
људских ресурса, за стварање претпоставки квалитетног управљања пројектима
/програмима из стратегије и стратегијом као цјелином.

 Одлучивање о управљању развојем/стратегијом, укључујући:
a) План унапређења функције управљања локалним развојем, дефинише се на

основу резултата наведених анализа,
b) Одабрати модалитет организовања капацитета за имплементацију стратегије,

гдје је једно од могућих рјешења јединица за управљање развојем
(позиционирана као одсјек у кабинету; одсјек унутар одјељења; посебно
одјељење),

c) Припремити и усвојити измјене и допуне правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у општинској административној
служби према одабраном модалитету организовања капацитета за
имплементацију стратегије, укључујући дефинисање међусобних односа свих
актера унутар локалне управе,

 Фаза избора кадрова и обучавања
a) Кадровско попуњавање јединице адекватним профилом и бројем извршилаца уз

дефинисање осталих актера који директно или индиректно учествују у процесу
локалног развоја,

b) Спровођење одговарајућих обука за кадрове који ће бити актери процеса
управљања развојем на дефинисани начин,

 Спровођење стратегије
a) Задужени кадрови за спровођење стратегије и управљање развојем се ангажују

на реализацији, у складу са усаглашеном подјелом задатака и одговорности,
b) кадрови врше праћење реализације, анализу резултата и ажурирање планова.
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Основне улоге и одговорности у процесу имплементације и координације
стратегије

Улога Надлежност
Дефинисање одговорности у погледу
координације имплементације стратегије
развоја

Начелник општине

Дефинисање надлежности појединачних
одјељења/служби за припрему пројектних
приједлога и имплементацију пројеката из
Плана имплементације

Начелник општине
Начелници одјељења
ЈУРА

Разрада пројектних приједлога и
осигуравање извора финансирања

ЈУРА
Надлежна општинска одјељења

Провођење процедура јавних набавки Сарадник за јавне набавке
ЈУРА

Праћење имплементације стратегије и
редовно извјештавање

ЈУРА
Надлежна општинска одјељења

Успостављање и редовно ажурирање базе
података релевантних за развој

ЈУРА
Надлежна општинска одјељења

Разрада и усвајање оперативних и
финансијских планова за наредне године
имплементације стратегије (годишње и
индикативно трогодишње)

ЈУРА
Одјељење за привреду и финансије и
друга надлежна одјељења

Ажурирање и ревизија секторских
планова и стратегије

ЈУРА
ОРТ
Скупштина општине
Начелник општине
Надлежна одјељења

Дефинисање кључних потреба за
изградњом капацитета извршилаца
укључених у имплементацију стратегије
(Припрема плана и системска изградња
капацитета за дјелотворну
имплементацију стратегије развоја)

ЈУРА
Начелник општине
Начелници одјељења
Реферат за управљање људским
ресурсима

Свеукупна комуникација у погледу
имплементације стратегије развоја са
актерима ван општинске управе (грађани,
медији, пословни сектор, невладин сектор,
потенцијални финансијери, виши нивои
власти, итд.)

Начелник општине
ЈУРА
Начелници одјељења по овлашћењу
Реферат за информисање/односе са
јавношћу

Континуирана изградња људских
капацитета потребних у општинској
администрацији

Реферат за управљање људским
ресурсима
Начелник општине
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VI.3. Праћење, вредновање и ажурирање стратегије развоја

Праћење и вредновање (мониторинг и евалуација) остваривања стратегије омогућавају
мјерење степена остварења постављених циљева, дајући такође могућност за предузимање
правовремених мјера у циљу евентуалних корекција, те оцјењивање свеукупне
успјешности реализације стратегије.

Праћење подразумјева систем прикупљања и обраде података у сврху упоређивања
постигнутих резултата са планираним. Праћење се дакле врши на основу дефинисаних
пројектних и програмских индикатора и плана имплементације. Успостављени механизми
за праћење реализације стратегије развоја ће праћењем дефинисаних индикатора
контролисати остварење циљева, тако што ће прикупљати и анализирати податке потребне
за њихово доказивање. Праћење треба бити усклађено са циклусом припреме
полугодишњих и годишњих извјештаја од стране одговарајући статистичких и других
институција (Статистички завод, АПИФ, итд.), док се директни подаци о реализацији
програма/пројеката прикупљају и анализирају крајем године. Налазе праћења разматра
начелник општине са ресорним руководиоцима, те партнерска група, који даје сугестије за
предузимање евентуалних мјера начелнику и његовим сарадницима.

Вредновање је засновано на налазима праћења и даје свеукупну оцјену остварења
постављених циљева. Подлоге за вредновање припрема јединица за управљање развојем
или други задужена организациона јединица, на основу налаза годишњег праћења. Другу
основу представљају индикатори који су дефинисани у току процеса планирања. Налазе и
препоруке вредновања разматрају начелник са ресорним руководиоцима, партнерска група
и скупштина општине.

Важно је да се од почетка посао на прикупљању, обради и анализи података не третира као
једнократан, већ да се системски заснује. То значи да се постави тако да се:

 креирају одговарајуће базе секундарних података, које ће се релативно лако
годишње ажурирати;

 редовно годишње изводе одговарајућа директна испитивања група
актера/корисника услуга, према стандардизованој методологији и инструментима,
како би се могле пратити промјене и напредак;

 користи за праћење (годишње) и вредновање (након 3 године) остваривања
стратегије и развојних планова.

Препоручљиво је формирање сљедећих база секундарних података:
 База демографских података;
 База података о тржишту рада;
 База података за социјалне јавне услуге;
 База података за инфраструктуру и комуналне јавне услуге;
 База података локалне привреде;
 База података о стању животне средине.

Неопходно је обезбиједити да су сви подаци разврстани према полу, гдје је год то
примјењиво, како би се осигурало праћење и вредновање утицаја стратегије на оба пола.
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Према МиПРО методологији активности праћења, вредновања и ажурирања појединих
дијелова стратегије се врше у одређеним временским периодима, датим у наредној табели.

Активност праћења и вредновања Временски оквир
Праћење реализације програма (пројеката,
мјера)

Годишње

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

Ажурирање секторских планова Дјелимично након 3 године, а комплетно
након 5 година

Ажурирање стратегије Дјелимично након 5 година, а комплетно
након 10 година

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

Стратегија је флексибилан инструмент који треба редовно ажурирати ради прилагођавања
промјенама у окружењу. Преиспитивање и ажурирање компоненти стратегије изводи се
селективно, тако да се обично визија развоја и стратешки циљеви не мијењају током
одабраног стратешког периода, секторски планови се преиспитују и по потреби
ревидирају, као и остале компоненте.
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У сљедећој табели дата је оквирни подсјетник са календаром за годишње ажурирање
стратегије развоја:
Компонента Опис и подлоге за годишње ажурирање Када се ажурира Напомена

Социо-
економска
анализа
(ради се у битно
скраћеној
верзији)

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

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

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

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

Ревизија
секторских
циљева

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

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

Јуни-јули

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

Ревизија
пројеката

Вршимо на основу:
 Искуства стеченог кроз реализацију

пројеката
 Резултата и препорука реализованих

пројеката
 Уочених промјена и нових потреба
 Ревидираних оперативних циљева.

Август-септембар

Годишњи
оперативни план
имплементације,
са пројектним
формуларима

 Утврђујемо приоритете за наредну
годину

 Ревидирамо/комплетирамо пројектне
формуларе / пројектне задатке за
приоритетне пројекте

 Правимо и усаглашавамо
финансијски план

 Комплетирамо план имплементације.

Септембар-октобар Ажуриран план од
друге половине
октобра иде на јавну
расправу, заједно са
буџетом.

Праћење и
вредновање
реализованих и
текућих
пројеката

Изводимо на основу:
 Плана имплементације
 Разрађених пројектних формулара /

пројектних задатака (очекиваних
резултата)

 Извјештаја о реализацији пројеката
(пројектне документације)

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

Пратимо према
динамици
реализације
пројеката и
извјештавања.
Вреднујемо (дајемо
оцјену остварења и
анализирамо
разлоге) у првој
половини марта.

О резултатима
праћења и вредновања
извјештавамо
Партнерску групу,
начелника и
скупштину, у склопу
годишњег извјештаја о
раду.
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Прилози:

Прилог 1. Матрица развоја

Стратешки план развоја општине Мркоњић Град 2014. – 2024. година
Дугорочна визија развоја

Мркоњић Град – мјесто нових улагања, развијеније привреде и квалитетнијег живота људи

Стратешки циљ 1:
Расположиви ресурси у

функцији нових привредних
инвестиција уз уважавање

европских стандарда,
енергетске ефикасности и
заштите животне средине.

Стратешки циљ 2: Уједначен
развој и оснажени рурални

дијелови општине

Стратешки циљ 3:
Унапријеђена укупна

инфраструктура у функцији
привреде и грађана

Циљеви локалног економског развоја

ОЦ 1. Упослити постојеће
индустријске капацитете (броwнфиелд
локације) до 2017. и успјешна
реализација прве трећине инвестиција
у Пословној зони Подбрдо, до 2019.год,
уз уважавање стандарда заштите
животне средине)

Програм 1.1. Промоција потенцијала општине  и привлачење нових
домаћих и страних инвестиција
1. Изградња инфраструктуре у пословној зони Подбрдо – Прва фаза
2. Креирање  и промовисање развојних инвестиционих пројеката

базираних на расположивим ресурсима:
1. Фабрика за прераду метал-силицијума,
2. Топлификациони систем града,
3. Фабрика за производњу камене вуне,
4. Фабрика за производњу пигментних пунила,
5. Енергетски објакти из обновљивих извора (МХЕ Бочац 2 и

других МХЕ, Соларна енергија, вјетро енергија),
6. Фабрика за пречишћавање трафо и других уља

3. Успостављање пакета подстицајних мјера за нове инвестиције
4. Израда и ажурирање база података  посебно важних за ЛЕР

ЛЕДИС, ГИС
5. Анализа природних потенцијала
6. Израда ШПО за приватне шуме

Програм 1.2. Унапређење  конкурентности  постојећих пословних
активности
7. Подршка истраживачким пројектима и увођењу нових

побољшаних технологија из области  дрвопрераде и других растућих
индустрија

8. Унапређење људских ресурса у области предузетништва

Програм 2.1. Јачање стручних и организационих капацитета   у
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ОЦ. 2. Стимулисати погодне пословне
активности сеоског предузетништва и
активирати туристичке потенцијале,
уз повећање прихода за најмање 10%
од нових пословних активности, до
2017. године

области пољопривреде
9. Унапређење стручних и практичних знања у области пољопривреде
10. Подршка развоју пословних активности унутар задруга, удружења   и

пољопривредних газдинстава

Програм 2.2. Креирање нових радних мјеста у области пољопривреде
и производње хране
11. Подршка пројектима производње, прераде и складиштења

пољопривредних производа
12. Стављање у функцију расположивих површина пољопривредног

земљишта
13. Подршка покретању нових сточних фарми
14. Подршка подизању нових воћних засада
15. Подршка повртларској производњи на отвореном и затвореном

простору
16. Подршка развоју женског предузетништва у руралним срединама.

Програм 2.3. Одрживо кориштење туристичких потенцијала
17. Јачање институционалних и техничких капацитета у туризму
18. Aктивирање културно-историјских и природних потенцијала у сврху

развоја туризма
19. Развој сеоског туризма
20. Подршка Успостављање Парка природе Лисина
21. Подршка успостављању Спортско-рекреативном комплексу Расадник

Рогољи

Циљеви друштвеног развоја
ОЦ 3.  Унаприједити и прилагодити
стручност и знање расположивих
људских потенцијала према потребама
тржишта рада до 2017. године

-Број преквалификоване радне снаге
повећан за 5% до 2017.године
-Смањен број незапослених лица  на
евиденцији Бироа  за 5% до 2017.године

Програм 3.1. Успостављање програма подршке за преквалификацију
– доквалификацију и едукацију
22. Успостављање програма подршке  за преквалификацију

доквалификацију и едукацију
23. Унапређење људских и техничких капацитета за извођење
практичне  наставе у средњошколском образовању
24. Омладинско предузетништво

Програм 4.1. Подршка НВО и организацијама младих
25. Подршка пројектима неформалног образовања младих
26. Пројекат Омладинска банка
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ОЦ 4. Побољшати психо-физички развој
дјеце и младих у области школских и
ваншколских активности (спортске,
рекреативне, културне, образовне и
информативне активности)

Повећан број дјеце укључене у спортске,
рекреативне, културне, активности

ОЦ 5. Унаприједити систем социјално-
здравствене заштите за кориснике
услуга из руралних крајева и лица са
посебним потребама)

27. Унапређење капацитета дневног центра за младе и дјецу са посебним
потребама  у раду и развоју „Бубамара“.

28. Подршка успостављању хостела за потребе ОО Центар

Програм 4.2. Унапређење културних, образовних  и информативних
садржаја и активности
29. Унапређење инфраструктуре у области културе
30. Унапређење  понуде града кроз туризам,спорт и културу "Љето у

Мркоњићу"
31. Унапређење техничких капацитета у области  образовања
32. Укључивање дјеце и младих у културно-спортске активности

општине
33. Унапређење система информисања
Програм 4.3. Унапређење спортско-рекреативних активности
34. Изградња сопртско-рекреативних објеката

• Реконструкција фудбалског терена са вјештачком травом,
• Изградња спортског балона,
• Изградња спортско-рекреативног центра Репетитор
• Изградња стазе за санкање за дјецу
• Изградња затвореног базена.

35. Суфинансирање спортских клубова

Програм 5.1. Унапређење система здравствене  и социјалне заштите
36. Унапређење капацитета Дома здравља
37. Унапређење људских ресурса у области социјалне заштите и кућна

њега старим и изнемоглим лицима
38. Подршка отварању геријатријског центра у Бараћима
39. Подршка пронаталној политици
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Циљеви унапређење животне средине
и инфраструктуре

ОЦ 6. Обезбиједити одрживост
система управљања отпадом у
руралним  срединама до 2017. године

ОЦ 7. Унаприједити заштиту токова
ријека Врбас и Црне ријеке до 2017.
године

ОЦ 8. Досљедна примјена стандарда о
заштити животне средине у пословању
привредних субјеката до 2017. године

ОЦ 9. Унаприједити свеукупну
комуналну инфраструктуру и систем
управљања општинском имовином

Програм 6.1. Унапређење система управљања отпадом
40. Унапређење постојећег система управљања отпадом у градском и

руралном подручју,
41. Идентификација и чишћење постојећих дивљих депонија

Програм 7.1. Заштита водотокова
42. Чишћење Црне Ријеке
43. Регулација градских водотокова
44. Уградња пречистача за отпадне воде – израда главног пројекта
45. Студија о квалитету воде у језеру Балкана и притокама
46. Заштита изворишта питке воде, елаборат и техничка документација

Програм 8.1. Примјена стандарда заштите животне средине
47. Едукација и кампања подизања свијести о заштити жив.средине
48. Успостављање програма за праћење квалитета воде, земљишта и

ваздуха -мјерна станица

Програм 8.2. Израда просторно-планске документације
49. Израда просторног плана општине
50. Израда урбанистичког плана
51. Израда регулационих планова
52. Израда Просторног плана подручја посебне намјене туристичко-

рекреационог центра Балкана
53. Израда пројектне документације за изградњу јавне инфраструктуре за

подручје Балкана
54. Израда планске документације за Еко зону Зеленковац
55. Снимање и евидентирање свих подземних инсталација  успостављање

катастра подземних инсталација
56. Снимање и евидентирање свих објеката путем ГИС-а

Програм 9.1. Унапређење инфраструктуре
57. Побољшање постојећег система водоснабдјевања кроз проширење

постојећих каптажа питке воде, изградњу додатних  резервоара и др.
58. Рјешавање система водоснабдјевања у безводним подручјимаа

општине.
59. Реконструкција канализационе мреже
60. Модернизација и реконструкција градских улица и локалних путева
61. Саобраћајно отварање унутар општине и према другим  дијеловима

РС.
62. Побољшање електро-енергетског система у градским и сеоским
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подручјима
63. Припреме техничке документације за реализацију Топлификационог

система града
64. Проширење  градског гробља

Програм 9.2. Ефикасно управљање општинском имовином и
унапређење сигурности грађана
65. Успостављање система регистра и управљања општинском имовином,
66. Уградња система видеонадзора на подручју општине
67. Унапређење техничких капацитета Ватрогасног дома
68. Реконструкција и санација објекта Ватрогасног дома
69. Побољшање безбједности грађана кроз изградњу пјешачке стазе
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Прилог 2. Финансијске пројекције

Образац за прогнозу могућности финансирање приоритета локалне развојне стратегије из интерних и екстерних извора
Јединица локалне самоуправе: Мрконић Град

Извори финансирања локалне
развојне стратегије

Оквирна процјена по годинама УКУПНО
(у КМ)2014 2015 2016 2017 2018

Буџет јединице локалне самоуправе (у КМ) 5 1.200.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.500.000 5.900.000
Екстерни извори (кредити6, ентитети,
кантони, држава, јавна предузећа и
приватни извори) (у КМ)7

500.000 800.000 600.000 800.000 500.000 3.200.000

Екстерни извори (ИПА, донатори и остало)
(у КМ) 100.000 200.000 300.000 300.000 500.000 1.400.000

УКУПНО (у КМ) 1.800.000 2.000.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000 10.500.000

Информације о очекиваним отплатама по кредитима, стању обавеза и кредитној задуженост ЈЛС

2014 2015 2016 2017 2018 УКУПНО
(у КМ)

Предвиђене отплате по раније уговореним
кредитима (уколико постоје) 962.691 678.917 1.031.151 530.882 299 .77 0 3.503.411

Стање кредитне задужености ЈЛС ( на дан
30.11.13) (у КМ) 4.255.001

5 Код прогнозе буџетских средстава ЈЛС узети у обзир евентуални утицај резултата пописа становништва на учешће ЈЛС у расподјели прихода из
индиректних пореза.
6 Код прогнозе будућих кредита потребно је размотрити да буде у складу са финансијским капацитетом ЈЛС а намјењен за стратеске пројекте.
7 Код прогнозе екстерних извора преиспитати тренд прикупљених средстава у задњих неколико година као и утицај опће економске ситуације на
могућности финансирања те рационализирати очекивања (нпр. на око 70 - 80% у односу на просјек прикупљених средстава током задњих 3-5 година).
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Процјена јавних прихода у општини Мркоњић Град

Када посматрамо јавне финансије на свим нивоима власти, видљиво је да је економска
криза имала велики утицај на ниво јавних прихода а тиме и ниво јавних расхода. Смањена
економска активност која је утицала на смањење потрошње и запослености је у великој
мјери утицала на смањење пореских прихода, без обзира да ли се ради о индиректним или
директним порезима. Истовремено, дошло је и до значајног смањења непореских прихода
као рефлексије смањења инвестиција домаћих и страних правних субјеката и грађана, те
консеквентно смањења захтјева за разним дозволама и одобрењима.
Да би дошли до реалних показатеља који могу да помогну дефинисање будућих јавних
прихода (а тиме и расхода) на локалном нивоу, осврнућемо се на прошле трендове у
оквиру локалне самоуправе, те генерални фискални оквир који је пројектован на вишим
нивоима у документима оквирног буџета.

2008 2009 2010 2011 2012

Приходи и примици 8.950.135,00 7.971.612,00 9.562.962,00 7.359.016,00 10.319.000,00

Порески приходи 4.742.790,00 4.052.549,00 4.359.164,00 5.104.255,00 5.490.000,00

Порез на лична примања и приходе 511.592,00 434.757,00 429.394,00 748.694,00 820.000,00

Порез на имовину 239.820,00 179.666,00 180.234,00 188.095,00 430.000,00

Индиректни порези дозначени од УИО 3.973.787,00 3.438.123,00 3.746.582,00 4.158.904,00 4.200.000,00

Остали порези 17.591,00 3,00 2.954,00 8.562,00 40.000,00

Непорески приходи 2.481.784,00 2.493.382,00 2.789.279,00 2.073.891,00 3.034.000,00

Комуналне накнаде И таксе 348.212,00 335.753,00 333.372,00 347.995,00 477.000,00

Приходи од пружања јавних услуга 180.785,00 318.092,00 267.995,00 312.324,00 410.000,00

Остале накнаде И таксе 1.952.787,00 1.839.537,00 2.187.912,00 1.413.572,00 2.147.000,00

Грантови И трансфери 1.391.112,00 824.584,00 2.242.063,00 77.307,00 1.795.000,00
Приходи од нефинансијске имовине 334.449,00 601.097,00 172.456,00 103.563,00

Посматрајући период од 2008. до 2012. године, видљиво је да се ниво пореских прихода у
општини Мркоњић Град кретао између 4 и 5 милиона КМ. Како су у структури пореских
прихода најзаступљенији приходи од индиректних пореза (80-85%), видљиво је да је
стагнација укупне потрошње у Босни и Херцеговини проузроковала стагнацију раста
прихода по основу индиректних пореза. Од осталих пореза је најзначајнији порез на лична
примања у износу од 10-15% пореских прихода, колико се оквирно кретао у наведеном
периоду. Треба напоменути да порез на лична примања и приходе од самосталне
дјелатности зависи од броја запослених и предузетника на подручју општине, као и висине
плата запослених у појединим дјелатностима. Стога се тешко може очекивати нека
значајна промјена нивоа ових пореских прихода без значајнијег запошљавања на подручју
општине. На крају треба напоменути да се трећи најважнији порески приход односи на
приход од пореза на имовину. У период 2008 – 2012., видљиво је да се износ прихода од
овог пореза кретао око 5% пореских прихода. Иако је законом дефинисано да Пореска
управа РС администрира прикупљање и наплату овог пореза, треба рећи да општина има
доста могућности за повећање његовог износа путем дефинисање пореске стопе али и кроз
учешће у повећању пореске базе приликом регистровања и процјене дате имовине.
Истовремено, према наговјештајима Владе РС у оквиру Документа оквирног буџета,
реално је за очекивати да ће у наредном период доћи до пуног преноса пореза на имовину
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на јединице локалне самоуправе, што ће довести до значајније аутономије у дефинисању
пореске политике у овој области.
Када посматрамо период од 2008. до 2012. године, видљиво је да се ниво непореских
прихода у општини Мркоњић Град кретао на нивоу од 2,5-3 милиона КМ, осим у 2008.
години када су непорески приходи износили 2.073.891,00 КМ. У оквиру непореских
прихода, најзначајнији су комуналне накнаде и таксе (око 15%), те приходи од пружања
јавних услуга (од 10-15). Значајни су и приходи од накнаде за потопљено земљиште и
кориштење шума који у структури непореских прихода учествују са око 30-40%. Остали
непорески приходи су углавном нижи али не треба их занемарити као инструменте за
повећање укупних непореских прихода (казне, административне таксе и слично).
На крају треба напоменути да су период од 2008. до 2012. године у општини Мркоњић
Град обиљежили значајни износи средстава по основу грантова. Међутим, тешко је
очекивати да ће се овај тренд наставити с обзиром на неповољну финансијску ситуацију на
вишим нивоима власти који су уједно и највећи даваоци грантова у претходном периоду.
Грантови се могу са сигурношћу очекивати само када је у питању социјална заштита, с
обзиром на обавезе ентитета у складу са законом.
Да би употпунили слику у вези са будућим пројектованим приходима општине Мркоњић
Град, осврнућемо се на податке из Документа оквирног буџета за период 2014-2016
године, који је усвојен у јуну 2013. године. Према овом документу, у наредном периоду се
може очекивати доста ограничавајући оквир за јавне приходе на локалном нивоу.

2012
извршење 2013 2014 2015 2016

Укупни приходи 567,00 583,00 544,70 578,70 592,10

Порези 372,70 371,30 339,70 368,30 373,00

Директни порези 77,90 88,80 77,00 78,90 81,00

Индиректни порези (укљ. путарине) 293,10 281,60 261,90 288,50 291,10

Остали порези 1,60 1,00 0,80 0,90 0,90

Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Грантови од страних влада и међ. орг. 1,30 8,80 12,10 13,20 13,20

Непорески приходи 159,30 169,60 173,20 176,00 180,20

Трансфери од осталих буџетских јединица 33,70 33,10 19,70 21,20 25,70
Извор:Министарство финансија РС, Документ оквирног буџета за период 2014-2016
Наиме, општине и градови не могу очекивати значајнији раст прихода у период 2014-2016
године док се чак очекује њихов благи пад у односу на пројектоване јавне приходе из
2013. године. То се првенствено односи на пореске приходе (без обзира да ли се ради о
директним или индиректним порезима) те трансфере са виших нивоа владе. Истовремено,
у наведеном период се очекује се благи раст непореских прихода, те више средстава када
су у питању грантови страних влада и међународних организација.

Имајући у виду претходно наведено, те план буџета за 2013. годину, пројекција јавних
прихода у општини Мркоњић Град за период 2014-2016 би се могла представити на
сљедећи начин.

2013 2014 2015 2016
Укупни приходи 10.196.000 9.650.026,12 10.140.950,79 10.334.318,78
Порези 5.510.000 5.041.063,83 5.465.480,74 5.535.227,58

Директни порези 1.290.000,00 1.118.581,08 1.146.182,43 1.176.689,19
Индиректни порези (укљ. путарине) 4.200.000,00 3.906.178,98 4.302.911,93 4.341.690,34

Остали порези 20.000,00 16.000,00 18.000,00 18.000,00
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Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00 0,00 0,00
Грантови од страних влада и међ. орг. 0,00 0,00 0,00 0,00

Непорески приходи 3.065.000,00 3.130.058,96 3.180.660,38 3.256.562,50
Трансфери од осталих буџетских
јединица 351.000,00 208.903,32 224.809,67 272.528,70
Грантови из земље 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00

Претпоставке које су кориштене за ову пројекцију су:
1. Оквир јавних прихода општина Мркоњић Град не одступа значајно од цјелокупног оквира

за систем локалне самоуправе у Републици Српској
2. Нема додатног задуживања општине у наредне 3 године
3. Када говоримо о приходима од грантова из земље, кориштен је износ који је предвиђен

планом буџета за 2013. годину
4. Пропорције одређених прихода су у складу са генералним трендовима из период 2008. –

2012. година

Одређене корекције нивоа јавних расхода могу се очекивати услијед одређених локалних
специфичности, неповољне макроекономске ситуације услијед економске кризе, али и
најављених измјена у законском оквиру у вези са јавним расходима8. Првенствено, ово се
односи на:

 Када је у питању опорезивање имовине (непокретности), с обзиром на постојање потребе
додатног ангажовања на провођењу Закона о порезу на непокретности, могуће су
интервенције у Закону о порезу на непокретности у прописима који уређују опорезивање
некретнина, са циљем подршке одрживости буџета локалних заједница. Такође, потребно
је доградити и додатно уредити подзаконске акте којима се регулише утврђивање тржишне
вриједности непокретности.

 У периоду 2014-2016, анализом опорезивања дохотка потребно је размотрити могућност
увођења прогресивног опорезивања дохотка изнад одређеног износа, што је у складу с
уставним принципом опорезивања доходака према економској снази обвезника.

 У току 2013. године планирано је доношење новог Закона о концесијама чијом примјеном
је планирано боље газдовање природним ресурсима Републике Српске, као и другачија
расподјела прихода од концесионих накнада између Републике и јединица локалне
самоуправе, а што ће у извјесном степену допринијети одрживости Буџета Републике
Српске и локалних заједница.

 У оквиру реализације Акционог плана за спровођење реформе у области регистрације
пословања у Републици Српској, у току 2013. године ће бити донесен Закон о
административним таксама, чији је основни циљ садржан у смањењу трошкова
регистрације, као и смањењу трошкова отпочињања пословања, на начин да се смањују или
у потпуности укидају обавезе плаћања административних такси за регистрацију код
надлежног органа, односно у поступку издавања лиценци, одобрења, сагласности, дозвола
или другог акта за обављање дјелатности. Најбитније измјене Тарифе административних
такси односе се на то да су значајно умањене и таксе из области обављања трговинске и
угоститељске дјелатности, те таксе у вези са категоризацијом угоститељских објеката.
Предвиђено је да овај Закон ступи на снагу 1. септембра 2013. године, заједно са сетом
других закона, који су предвиђени Акционим планом реформе регистрације пословања.

 У домену индиректног опорезивања у периоду 2014-2016. године интензивираће се
провјера поврата ПДВ-а, као једног од изражених проблема у области индиректног
опорезивања, ради елиминисања неоправданих поврата и отклањања незаконитости у тој

8 Документ оквируног буџета Републике Српске за период 2014-2016
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области, а која директно утиче на расподјелу индиректних пореза корисницима прихода са
Јединственог рачуна.

 Даља имплементација Закона о пореском поступку Републике Српске, који је почео да се
примјењује 1. јануара 2012. године, у периоду 2014-2016. године допринијеће ажурнијем
извршавању пореских обавеза пореских обвезника, јачању фискалне и финансијске
дисциплине и извјеснијем задовољавању потреба које се финансирају из јавних средстава.

 У периоду 2014-2016, планирано је доношење Закона о пореском систему Републике
Српске којим ће се извршити инвентура свих пореских облика, а након његовог доношења
онемогућити републичким и локалним органима прописивање нових пореза изван оквира
тог закона што ће допринијети стварању препознатљивог и пожељног пореског амбијента.


