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1 УВОД 
 

1.1 Приступ изради стратегије 
 
Стратегија развоја општине Козарска Дубица 2022.-2028. године је кључни стратешко-
плански документ општине Козарска Дубица, који треба да подстиче њен будући раст 
и развој. Стратегија обухвата економски и друштвени аспект, али и аспекте заштите и 
унапређења животне средине и простора. Израђена је као оквир за дефинисање 
заједничких циљева, подстицање локалних снага, као одговор на изазове будућег 
развоја општине и свеукупног живота у њој. Као таква, Стратегија развоја општине 
Козарска Дубица је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти и 
то прије свега са стратешким и просторно-планским документима Републике Српске, 
али и са другим секторским стратегијама у Босни и Херцеговини. Такође, Стратегија је 
усклађена са процесом европских интеграција и глобалним циљевима одрживог 
развоја1 (SDG). 
Стратегија је израђена у оквиру самосталне иницијативе Општинске управе Козарска 
Дубица, која је препознала значај стартешког планирања у будећем развоју локалне 
заједнице. Процес израде овог планског документа усклађен је са Законом о 
стратешком планирању у управљању развојем у Републици Српској (”Службени 
Гласник РС” бр. 63/21) и Уредбом о стратешким документима у Републици Српској 
(”Службени Гласник РС” бр. 94/21). 
 
 
 
 

2 СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА 
 

2.1 Ситуациона анализа 
 
2.1.1 Географски положај и природне карактеристике 
 
Општина Козарска Дубица се налази на крајњем сјеверозападу Републике Српске и 
БиХ  у граничном подручју са Републиком Хрватском, на трасама и у близини 
најзначајнијих саобраћајница. Подручје општине Козарска Дубица се налази на 45°10' 
сјеверне географске ширине и 16°50’ источне географске  дужине. Укупна површина 
износи 499,35 км². Географски, општина припада области рубног дијела Панонске 
низије, с просјечном надморском висином од 200 м. Козарска Дубица има релативно 
добру саобраћајну повезаност са осталим центрима Бањалучке регије. Путну мрежу 
којом је општина повезана са осталим центрима регије чине магистрални пут 
Костајница-Козарска Дубица-Градишка, те пут Козарска Дубица-Приједор. Важан 
сегмент саобраћајне повезаности са даљим простором јесте близина ауто‐пута 
Београд-Загреб, који представља главни путни правац који спаја западну са источном и 

                                                 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23345VNR_BiH_ENG_Final.pdf 
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југоисточном Европом. На подручју Козарске Дубице постоје два геоморфолошка типа 
која формирају рељеф: 

- акумулативна низија (долина Уне) и 
- флувијално‐денудационо нискогорје (Грабовац, Козарице). 

Биљни и животињски свијет на подручју општине може се посматрати кроз 
карактеристике агроекосистема, водених, жбунастих и зељастих екосистема и доста 
присутних шумских и ливадских екосистема. Од култивисаних биљних врста на 
пољопривредним површинама, заступљене су углавном житарице. У појединим 
реонима пољопривредних површина сусрећу се површине под воћњацима. Жбунаста 
и зељаста вегетација, као и груписана стабла тополе, врбе, јове јављају се углавном уз 
ријеку Уну у ширем појасу. Шумски екосистеми су велике површине врста као што су 
храст, буква, јасен, јавор, бор, смрча.  

 
Слика 1. Географски и административни положај општине Козарска Дубица у контексту 

административне подјеле у Републици Српској и БиХ 
(Извор: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Kozarska_Dubica_municipality.svg) 

 
Вегетацију у градском простору чине дрвореди, зелене површине уз саобраћајнице, 
стамбене зграде, индустријске зоне, блоковско зеленило и паркови, од којих највећу 
вриједност има градски парк. Што се тиче животињског свијета, углавном су 
заступљене следеће врсте: рибе, жабе, корњаче, змије, гуштери, дивље патке и 
голубови. Потребно их је сачувати као природна станишта дивље флоре и фауне. 
 
 
2.1.2 Рељеф, хидрологија, клима  и минерални ресурси 
 
Већи дио општине је претежно равничарско2 земљиште, које се протеже дуж ријеке 
Уне и мањим дијелом Саве, код ушћа Уне у Саву. Источни дио општине обухвата тзв. 
Дубичку Раван, док се општина према осталим дијеловима пружа на брдовите 
пропланке планина Козаре и Просаре. За Дубичку регију је карактеристично обиље 
обрадивог плодног земљишта, које је настало алувијалним наносима ријеке Уне и Саве 
(на истоку општине). Сам град налази се на 104m надморске висине, у котлини, 
окружен благим брежуљцима. Доминантни терени око града су Хаџибаир (186m) 

                                                 
2 Социо-економска анализа општине Козарска Дубица, 2010. 
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према југу, Грабовац (193m) и Кривдића Брдо (178m) према западу. Сјеверну страну 
града ограничава ријека Уна, иза које се такође налазе благи брежуљци Каурског брда 
(148m), у Р  Хрватској. Кроз Козарску  Дубицу, ток ријеке Уне успорава из бржег тока у 
равничарску ријеку. Управо зато, за ток ријеке Уне кроз  Козарску  Дубицу су 
карактеристичне двије аде у њеном доњем току. Уна је једна од најочуванијих ријека у  
Републици Српској и Босни и Херцеговини. 
 
Најплоднији дијелови Дубичке регије су тзв. Дубичка равница, Кнешпоље и дијелови 
ријечних долина. Општина је богата бјелогоричном и црногоричном шумом. Под 
шумом се налази око 33% површине, углавном на обронцима Козаре и Просаре, а 
најчешће су букове и храстове шуме. Највиши врх општине, коса Велико Раскршће, 
налази се на планини Козара на надморској висини од 672м. Клима је умјерена 
континентална. 
 
Акумулативна низија је алувијална терасна раван, апсолутне висине 98-101м н.в., са 
десне стране ријеке Уне, а њена ширина од Шпиље на западу се проширује ка истоку 
до ријечице Моштанице гдје достиже нешто преко 2км. Флувиоденудационо 
нискогорје јужно од алувијалне терасне равни које у основи изграђују неогени 
пјесковити и кречњачки лапори, кречњаци и лапоровити пјешчари и пијесци је 
генералног нагиба ка сјеверу, али локално нагиби терена имају различит правац. Овај 
рељеф формиран је ендогеним и егзогеним процесима на терену који у основи 
углавном изграђују неогени језерски седименти. Дренирање површинских и 
подземних вода врши се отицањем површином падина и поточним јаругама и 
коритима у правцу ријеке Уне. Генерални смјер ових токова је југ-сјевер са бујичним 
карактером (већи поточни токови: Бињачка, Моштаница). Основни водоток на овом 
подручју је ријека Уна са смјером тока запад-исток, дубина корита је 3-5 m, подужни 
нагиб 2-2,5%. Ка истоку смјер тока Уне постаје конвексан према Дубичком пољу, па је 
обала угрожена вертикалном ерозијом. Због релативно плитког корита поточних 
токова и изливања њихових вода извршена је регулација њихових доњих токова 
(Бињачка, Моштаница), а изграђени су и дренажни канали у Дубичком пољу: Козарице 
- Моштаница и Кланица - Моштаница. Још увијек је терен на подручју Ражљева 
повремено водоплаван. 
 
Подручје Козарске Дубице налази у појасу умјерено-континенталне климе. Релативна 
влажност ваздуха је висока, и у просјеку годишње у Козарској Дубици износи око 82%. 
Од септембра до фебруара мјесеца релативна влажност ваздуха износи преко 80%, а 
највеће вриједности се јављају у новембру, децембру и јануару месецу и у просјеку 
износе 88%, док се најмање вриједности јављају у периоду од маја до августа и у 
просјеку износе око 77%. Наведени подаци о релативној влажности ваздуха указују да 
је ваздух у току године на ширем подручју Козарске Дубице у класи умерене 
влажности. 
Просторна расподјела годишњих количина падавина указује да се на анализираном 
ширем подручју Козарске Дубице у приобаљу Уне и Саве у току године у просеку 
излучује 823-940мм воденог талога док се у околним планинским областима у току 
године излучује од 1000-1300мм воденог талога.  У погледу режима вјетра, уочава се 
доминантан утицај локалних орографских препрека како на правац тако и на 
интензитет  вјетра. Преовлађујући вјетрови у току године у Козарској Дубици су 
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сјеверни вјетрови, западни и источни вјетрови.  На континенталност климе Козарске 
Дубице и шире околине указују и подаци о стварном стању трајања сијања сунца са 
просечним годишњим сумама незнатно испод 2000 часова, као и висок степен 
облачности. На подручју Козарске Дубице средња годишња облачност се креће око 
61% покривености неба. У периоду од маја до септембра мјесечна количина 
облачности је мања од годишњег просјека и у јулу и августу се креће испод 50%. У току 
зимског периода (новембар, децембар, јануар и фебруар) средња мјесечна облачност 
се креће у опсегу од 70-80%, па је и број тмурних дана у овом периоду велики (у 
просјеку сваки други дан), а у току године њихов број у Козарској Дубици достиже 
вриједност од 138 дана. Физичко-географске карактеристике ширег подручја Козарске 
Дубице, а нарочито ријечне површине, уз преовлађујуће атмосферске услове изнад 
Балканског полуострва, доприносе релативно великом броју дана са маглом, који се у 
Козарској Дубици креће у просеку годишње око 41 дан. 
 
Територија општине је богата здравом изворском водом. На територији општине 
извире неколико ријечица и потока (Мљечаница, Грачаница, Кнежица, Јабланица, 
Моштаница, Раковица, итд.), све оне припадају сливу Уне. Богате су водом и ријетко 
пресушују. Ријека Уна доњим током протиче кроз подручје дубичке општине у дужини 
од 34км (од села Бабинац, гдје се подручје општине граничи са општином Костајница 
до Јасеновца гдје се улива у Саву). У овом дијелу Уна је разуђена и знатно кривудава, а 
долина јој је широка око 1 км. Земљиште је подводно и тешко приступачно. Корито 
Уне није регулисано и препуштено је утицајима природних сила. Обале су високе око 
2м, земљане су, ломљиве и обрасле жбуњем. Ширина корита износи између 80 и 
175м. При нормалном водостају дубина воде износи 2-4м. Изузетно при високом 
водостају долази до плављења али без већих посљедица. 
 
На подручју општине Козарска Дубица не постоји активно експлоатационо поље у 
којем се врши експлоатација минералних сировина. На подручју општине постоји 
појава дијабаза као грађевинског камена. У оквиру ове појаве евидентирана су два 
лежишта са утврђеним резервама (Маглајци и Чапљак). На локалитету Маглајци 
постоји активан каменолом са утврђеним експлоатационим пољем, а локалитет 
Чапљак који се налази недалеко од манастира Моштаница је у процесу утврђивања 
експлоатационог поља. Од осталих минералних сировина издвајамо потенцијална 
налазишта глине која је по генези делувијална и гради ободне дијелове нискогорја 
(југоисточни дио обухвата). На локацији постојеће бетонаре постојала је циглана која 
се снабдјевала глином из поменутих наслага. Иста није у функцији више од 30 година. 
Поред глине потенцијална минерална сировина су и питке воде акумулиране у 
кречњацима западно од обухвата Урбанистичког плана. 
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Закључак 
 
Када се сагледају природне и географске одлике, општина Козарска Дубица налази се 
на регионалној раскрсници путева који сјеверo-западне дијелове Републике Српске и 
БиХ повезују са сусједним, ширим окружењем, при чему се општина налази у 
релативној близини значајних привредних и друштвених центара који у контексту 
Републике Српске (Бања Лука) и сусједне Републике Хрватске као најближе чланице 
Европске Уније. Дакле, географски и комуникацијски положај општине Козарска 
Дубица је веома повољан и пружа могућности за унапређење привредног и укупног 
развоја, уз планску изградњу саобраћајне инфрструктуре и унапређење процедура 
транспорта људи и робе.  
Климатске карактеристике општине Козарска Дубица указују да се при планирању, 
пројектовању и изградњи будућих инфраструктурних објеката мора узети у обзир 
да је ово подручје у зони значајне флуктуације количине падавина и постоји значајна 
могућност плављења.  
У циљу очувања природних ресурса (нарочито водотока, земљишта и шумских еко-
система, заштите од водне ерозије) и обезбјеђења повољнијих услова за живот 
неопходно је узети у обзир не само опште климатске елементе, већ и наведене 
микроклиматске карактеристике одређених микролокација, како и са њима везане 
опасности (полаве, клизишта, пожаре и др.), тј. све елементе смањења ризика од 
елементарних непогода и других несрећа. 
 
Општина Козарска Дубица у будућности свакако треба искористити свој 
географски положај пограничног подручја ка Републици Хрватској и ЕУ, те 
искористити нове инвестиције у погледу унапређења путних комуникација ка 
другим локалним заједницама (Приједор, Градишка и Костајница).  
 
У конктексту интензивног кориштења природних ресурса (нарочито 
пољопривредног земљишта), те у циљу обезбјеђења повољнијих услова за живот 
грађана општине Козарска Дубица неопходно је узети у обзир све аспекте одрживог 
развоја ове локалне заједнице, посебно у погледу заштите животне средине, што 
укључује али не лимитира, заштиту ваздуха, вода и тла. 
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2.1.3 Демографске карактеристике и просторни распоред насеља 
 
Неки показатељи говоре да је овај крај доживљавао велики успон још далеке 930. 
године и да је на овим просторима изграђен град Дубица. Назив града долази од 
старословенске3 ријечи „дуб“ што значи храст, јер су ови предјели у прошлости били 
обрасли богатом храстовом шумом. Спомиње се први пут као насеље 1197. године 
Бабонићи-Водички су држали Дубицу од XII вијека и даље. Више пута овај град се 
спомиње у разним повељама XIII вијека, 1402. године Дубица је припала Славонији, а 
падом Босне под Османлијско царство постала је важна гранична тврђава. Прво 
помињање града веже се за 1528. годину, када се данашња Козарска Дубица, први пут 
спомиње под називом Каструм. 
 
На основу резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици 
Српској и БиХ 2013. године, које је провела Агенција за статистику БиХ, а које је објавио 
Републички завод за статистику Републике Српске у општини Козарска Дубица живело 
је 21.524 становника.4  Ови подаци су уједно и једини релевантни, с обзиром да након 
овог пописа постоји само процјена о броју становника Општине и преме процјени5 
Републичког завода за статистику (РЗС РС) за 2019. годину број становника износи 
19.220. Након 90-тих година у општини Козарска Дубица, дешавају се значајне 
демографске промјене. О каквим се демографским промјенама ради, довољно је 
сагледати да је према попису становништва из 1991. године на подручју општине 
Козарска Дубица живјело 31.606 становника. Подручје општине захвата простор 
површине 499 км2 и обухвата 61 насељено мјесто, која чине територију 22 мјесне 
заједнице и то четири које су формиране на градском подручју општине и 18 мјесних 
заједница формираних на сеоском подручју, са просјечном густином насељености од 
око 43 становника по км2. Мјесне заједнице општине Козарска Дубица формиране су 
на начин да чине територијалну и функционалну цјелину на којима постоји интерес 
становника за остваривање заједничких интереса и потреба, као и међусобна 
повезаност грађана. Будући да бројност становништва није био критеријум њиховог 
формирања, број становника и густина насељености у мјесним заједницама варира од 
неколико стотина до више хиљада насељених, а мјесне заједнице (МЗ) у којима 
гравитира велики број становника изражавају потребу за што бржим рјешавањем 
инфраструктурних проблема (изградња путне комуникације, објеката, водоводне 
мреже и др.) што се у наредном периоду поставља као обавеза локалне заједнице. 
 

 
Табела 1. Старосна структура становништва општине Козарска Дубица за 2019.годину 

Укупно Групе старости Просјечна 
старост 

Индекс 
старења 0-14 15-64 65+ 

број % број % број % 

19220 2114 11,00 12767 66,43 4339 22,58 45,74 205,47 

(Извор: РЗС РС) 

 

                                                 
3 Стратешки развојни план за воде и околинску санитацију за општину Козарска Дубица, 2007. 
4Завод за статистику БиХ. 
5Градови и општине Републике Српске, РЗС, 2020. 



 12 

Са аспекта старосне структуре становништва општине, према подацима РЗС за 2019. 
годину и процјене укупног броја становника, од 19220 становника, 2114 становника 
или 11% становништва општине Козарска Дубица је испод 15 година, 12.767 
становника или 66,43% је радно способног становништва (15-64), те 4339 становника 
или 22,58 % припада категорији старих (65+).6  

 
Слика 2. Полна структура становништва општине Козарска Дубица (2019) 

(Извор: РЗС РС) 

 
Такође, оно што је за похвалу су подаци да је у 2019. години 112 бракова закључено и 
двадесет (20) бракова разведено, али је дјелимично повољније у односу на 2015. 
годину када је закључено 108 бракова и 29 бракова разведено. 
 

 
Слика 3. Закључени и разведни бракови у општини Козарска Дубица за 2019.годину 

(Извор: РЗС РС) 
 

Очигледно је да се дио сеоског становништва преселио у насеље Козарска Дубица, али 
је већи дио миграција био усмјерен у друге веће градове Крајине, околине и у 
иностранство. То потврђује констатацију да ни умјерен привредни развој није могао 
задржати становништво да остане на овом подручју, те је потребно интензивирати све 
сегменте друштвеног напретка у циљу задржавања становништва. 
 

 

                                                 
6 Републички завод за статистику (РЗС РС). 
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Слика 4. Структура становништва општине Козарска Дубица (Процјена за 2020.годину) 

(Извор: РЗС РС) 
 

Значајан број становника општине живи у урбаном дијелу општине тј. МЗ Центар преко 
50%, док  готово исти дио становништва живи у руралним  дијеловима општине.  
 
У просторној организацији насеља Козарске Дубице уочавају се основне цјелине 
центра града, радне зоне и стамбених зона те значајне површине пољопривредног 
земљишта на ободу територије обухвата Плана. У урбаној матрици могу се уочити 
двије основне структуре, прва је континуално изграђено урбано ткиво омеђено 
транзитним магистралним путем Приједор -Доња Градина са југоисточне стране и 
каналом Бињачка са југозападне стране. 
Другу урбану структуру чине периферна насеља изграђена уз улице Краља Милутина, 
Првомајска, Душана Силног, Устаничку, Војводе Степе Степановића, Уроша Предића и 
Цара Лазара које се радијално у свим правцима пружају од транзита и канала Бињачка 
у дубину територије општине. Центар насеља формирао се непосредно уз ријеку Уну и 
у њему су сконцентрисане све јавне функције, трговина, пијаца и други централни 
садржаји. Историјска амбијентална цјелина Светосавске улице која је обликована у 
виду пјешачке зоне са тргом представља основно средиште урбане матрице. На њу се 
непосредно наслањају стамбени блокови, цјелина образовних и спортских објеката, 
цјелина Дома здравља, те цјелина зелене пијаце са концентрисаним јавним 
садржајима. Светосавска улица завршава се на сјеверу тргом и пословним објектом „ 
„Zepter International“. Од хотела и моста изграђен је дио кеја који уз описану 
Светосавску улицу представља један од најквалитетнијих јавних урбаних простора. Са 
парком релативно мале површине и обалским појасом Уне, описане цјелине чине 
основно урбано језгро града и суштину његовог духа и урбанитета. Стамбено пословни 
садржаји већег коефицијента изграђености сконцентрисани су уз Светосавску и улицу 
Војводе Путника односно на потезу од Зелене пијаце до аутобуске станице. Становање 
је у највећем дијелу заступљено као једнопородично у виду стамбених индивидуалних 
објеката просјечне спратности П (приземље) и П+1 (приземље и спрат), а мањим 
дијелом као вишепородично у виду стамбених зграда просјечне спратности П+2 до 
П+4. У ужем урбаном подручју заступљене су значајне неизграђене површине од којих 
је највећа на подручју локалитета Брдашце те уз комплекс ДИП ”Козара” и у насељу 
Пухало. Насеља која се непосредно наслањају на пјешачку зону и која припадају 
најужем центру насеља одликују се врло ниским коефицијентом изграђености као и 
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ниским степеном искоришћености парцеле. Радне зоне формиране су у простору уз 
магистралне путеве на релацији Бањалука-Градишка-Приједор на улазу и излазу из 
града те уз магистрални пут за Костајницу на излазу из града. Све ове зоне су 
представљале градску периферију. Изградњом нових насеља на ободу градске 
територије индустријске и складишне зоне постале су саставни дио урбаног подручја. У 
простору око центра града формирана су стамбена насеља претежно једнопородичних 
објеката спратности П (приземље) до П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље). Ова 
стамбена насеља формирана су у два прстена око центра града. Први прстен изграђене 
структуре је на удаљености од 750 до 1200 m од Давидовог трга и главног парка и 
омеђен је транзитним магистралним путем Приједор-Доња Градина са југоисточне 
стране и каналом Бињачка са југозападне стране. У ову цјелину спадају насеља 
„Морава“, „Јабушље 1, 2 и 3“, „Папирница“, „Пухало“, и „Пелтовац“. У широј урбаној 
зони, на удаљености од 1.2 до 2. 5 км егзистирају насеља „Ђолови 1“, „Алибашића 
брдо“, „Кривдића брдо“ и дио насеља „Хаџибаир“. У периоду након 1996. године 
изграђена су нова насеља једнопородичних објеката (насеље „Петра Пеције“ и насеље 
„Шпиља“). Сва ова насеља су већ у постојећем стању на таквој удаљености од центра 
града да се јавља потреба за увођењем садржаја друштвене инфраструктуре и дневних 
снабдјевачких центара. На периферији урбаног подручја у оквиру претежно 
пољопривредних површина мјестимично су изграђени једнопородични стамбени 
објекти и сеоска газдинства. 
 

Табела 2. Преглед мјесних заједница (МЗ) општине Козарска Дубица, (2019) 
Р.бр. 

Назив мјесне заједнице 
Број 

становника 
Број 

домаћинстава 

1.  Кнежица 2263 835 

2.  Демировац 359 130 

3.  Драксенић 641 215 

4.  Хаџибаир 140 57 

5.  Доља Градина 164 71 

6.  Јошик 451 150 

7.  Клековци 320 117 

8.  Срефлије 626 226 

9.  Моштаница 185 84 

10.  Бјелајци 502 181 

11.  Међуводе 1390 512 

12.  Међеђа 566 201 

13.  Слабиња 334 122 

14.  Поуње 467 159 

15.  Комленац 816 304 

16.  Агинци 724 275 

17.  Пуцари 325 147 

18.  Центар 2956 1034 

19.  Петар Пеција 1480 518 

20.  Петриња 3150 1103 

21.  Урије 2561 896 

22.  Раковица 261 122 
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 (Извор: Општинска управа Козарска Дубица) 

 
У општини Козарска Дубица укупно је територијално орагнизовано двадесетдвије (22) 
мјесне заједнице (МЗ), док је популационо најбројнија урбана МЗ Центар у којој живи 
више од 1/2 укупног броја становника општине, највећа рурална МЗ је Кнежица са 
2263 становника, а најмања МЗ Хаџибаир са свега 140 становника и 57 домаћинстава. 

 

 
Слика 5. Природно кретање становништва општине Козарска Дубица, 2015.-2019. 

(Извор: РЗС РС) 

 
Из приложених података (Таб. 1) видљиво је да општина Козарска Дубица константно 
биљежи опадање броја становника, те негативан природни прираштај7. Миграције у 
општини Козарска Дубица имају, такође, велики утицај на стварање демографске 
слике и оне су приказене у таб. 3.  
 

Табела 3. Унутрашње миграције у општини Козарска Дубица (2015-2019) 
 Број досељених у општину Козарска 

дубица 
Број одсељених из општине Козарска 

Дубица 
Миграц. 

салдо  

Укупно ФБиХ БД БиХ друге 
општ. 

РС  

Укупно  ФБиХ   БД БиХ друге 
општ. 

РС 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =1-5 

2015 79 22 1 56 126 22 - 104 -47 

2016 73 15 - 58 124 23 - 101 -51 

2017 65 15 - 50 108 23 1 84 -43 

2018 79 19 - 60 116 20 1 95 -37 

2019 83 19 - 64 107 34 - 73 -24 

(Извор: РЗС РС Демографска статистика 2019) 

 
Допринос демографским показатељима општине Козарска Дубица и смањењу броја 
становника дају унутрашње миграције, док подаци о вањским миграцијама нису 
доступни и имају значајно неповољнији утицај на укупну демографску слику Општине. 
У 2019. години из општине је одселило 107 лица, а евидентирано досељених 83 лица, 
што је наставак негативног миграционог салда од 2015. године. И овај податак нам 

                                                 
7Природни прираштај је разлика између броја рођених (наталитет) и умрлих (морталитет), у једној 

години на 1000 становника. Изражен је у ‰ (промилима). 
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свједочи о губитку и смањењу броја становника општине у протеклом и садашњем 
периоду, међутим, такав тренд је очекивати и у будућности уколико се не предузму 
значајне мјере како би се задржало младо и радноспособно становништво. 
 
Закључак 
 
Општина Козарска Дубица у демографском али и сваком другом контексту, близину 
Европске уније, треба претворити у предност, никако у пријетњу. Наиме, 
демографска кретања у општини Козарска Дубица имају негативан тренд, број 
становника је мањи у односу на 1991. годину за више од 30%, мада је општина 
Козарска Дубица прихватила значајан број расељених лица која су Козарска Дубица 
трајно изабрала за мјесто рада и становања. 
 
Негативни демографски трендови, по свим критеријумима, се настављају у 
континуитету и дугорочно пријете будућем динамичном развоју Општине. 
Природни прираштај је негативан, миграциони салдо такође, али оно најопасније је 
управо оно о чему не постоји званична евиденција, а то су економске миграције 
становништва ван граница земље, које су карактеристичне за све локалне 
заједнице у Српској и БиХ па и ширем окружењу. Ово је посебно опасност за општину 
Козарска Дубица услед близине Европске уније и либерализације тржишта рада. 
 
Одлазак становништва може се категорисати у двије категорије миграција: 
сезонске миграције становништва у потрази за сезонским пословима у ЕУ и трајне 
миграције становништва у друге средине у оквиру БиХ (посебно Бања Лука) или у 
иностранство. Ове друге, трајне миграције, су посебно изражено код образованих 
грађана који не могу наћи адекватан посао у општини и код квалификоване радне 
снаге која одлази на већа тржишта рада. 
 
Популациону политику генерално креира Република, а локалне заједнице у складу са 
процјенама и потребама. Република  до сада правом на дјечији додатак није 
испунила очекивања, прво дијете нема дјечији додатак, друго, треће и четврто 
имају али симболичан. Из овог разлога, планским развојним мјерама и на локалном 
нивоу потребно је зауставити овај негативан тренд и Општину учинити 
атрактивном заједницом за живот и рад, образовање и стварање нових породица. 
Дакле, сви будући приоритети морају бити усмјерени на заустављање негативних 
демографских тренодова и стварање одрживих услова за рад и живот у Козарској 
Дубици. Ово се прије свега се односи на обезбјеђење нових и одгрживих радних 
мјеста посебно кроз ангажовање постојећих производних капацитета, отварање 
нових, узимајућу у обзир могућност релативно значајних површина замљишта које 
се може ставити у функцију развоја и близине тржишта ЕУ. 
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2.1.4 Преглед стања и кретања у локалној економији  
 
Структура и динамичност развоја привреде у Koзарској Дубици имала је значајан 
утицај на економски, социјални и еколошки развој општине. Извјештај о годишњем 
пословању за 2020. годину поднијело је 155 предузећа, задруга и установа, са 
сједиштем регистрације у Козарској Дубици. Највећи број предузећа регистрован је 
(према претежној дјелатности регистрованој у статистици) у области трговинске 
дјелатности. Поред трговине постоје индустријска предузећа која су носиоци  или били 
носиоци привредног развоја општине, из области откупа и прераде сировог млијека, 
пољопривредне производње, прераде сировог памука, производње одјевних 
предмета и производња производа од папира.  
 

 
Слика 6. Структура правних лица према власништву капитала која су поднијела завршни 

извјештај са бројем запослених, (2020) 
(Извор: АПИФ) 

 
Поред ових предузећа, на подручју општине послују и правна лица, како из области 
привреде тако и непривреде, преко пословних јединица, филијала и других облика 
организовања, а сједиште регистрације им је ван општине Козарска Дубица и њихово 
пословање исказује се у укупном пословању друштва у сједишту.  
 
 

Табела 4. Број и структура правних лица у општини Козарска Дубица 2020. година 

Назив дјелатности 

Б
р

о
ј 

п
р

е
д

зе
ћ

а
 

% од 
укуп. 
броја 

Власништво капитала 

а.д. задр. држ. 
д.о.о./ 

установе 

Индустрија-укупно 42 27,10 1  1 40 

Рударство 1 0,65 - - - 1 

Пољопривреда и шумарство 8 5,16 - 1 - 7 

Трговина на велико и мало 44 28,39 - - - 44 

Угоститељство 2 1,28  - - 2 

Грађевинарство 12 7,74 1 - - 11 

Саобраћај и складиштење 12 7,74  - - 12 
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Комунална дјелатност, производња и 
снабдјевање електричном енергијом 3 1,93 2 - - 1 

Информације и комуникације 
пословање некретнинама 7 4,52 1 - 1 5 

Здравство и социјални рад 12 7,74 - - 2 10 

Стручне, научне и техничке дјелатности 
11 7,10 - - - 11 

Умјетност забава и рекреација 1 0,65 - - - 1 

Укупно 155 100,00 5 1 4 145 

(Извор: АПИФ) 

 
Позитиван је тренд да је број предузећа већи у односу на претхонде године: 143 
(2016), 143 (2017), 151 (2018). Од овог броја у 2020. годиние 108 предузећа је микро од 
којих су сва приватна, 41 мало (38 приватно, 3 државно), 4 средња (1 приватно, 3 
државна), 2 велика у приватном власништву. 
 

 
Слика 7. Тренд регистрованих и одјављених предузећа  

(Извор: Општинска управа) 

 
Позитиван је и тренд регистровних и одјављених предузећа, посебно у периоду 2017-
2019. година, а изненађујући је и тренд који се односи на 2020. годину с обзиром на 
утицај пандемије КОВИД-а. 
 
Према подацима из годишњих извјештаја8, предузећа и задруге са сједиштем 
регистрације у Козарској Дубици, у 2020. години остварили су приходе у укупном 
износу  274.153.397 КМ, што је за 9% мање у односу на упоредни период 2019. године, 
када је укупан приход износио 301.271.268 КМ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Извјешта о стању привреде општине Козарска Дубица. 
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Табела 5. Структура прихода по дјелатностима у у општини Козарска Дубица (2020) 

ДЈЕЛАТНОСТ 
ОСТВАРЕНИ ПРИХОД, 

KM 
У укупном 
приходу, % 

Индустрија-укупно 168.491.573,00 61,47 

Пољопривреда и шумарство 7.708.948,00 2,81 

Рударство 146.345,00 0,05 

Трговина на велико и мало 59.460.877,00 21,69 

Угоститељство 250.616,00 0,09 

Грађевинарство 19.175.057,00 6,99 

Саобраћај и складиштење 6.380.335,00 2,33 

Информације и комуникације 720.434,00 0,26 

Пословање некретнинама 199.719,00 0,07 

Комунална дјелатност и снабдјевање електричном 
енергијом 4.017.321,00 1,47 

Здравство и социјални рад 6.780.514,00 2,47 

Стручне, научне и техничке дјелатности 732.342,00 0,27 

Умјетност забава и рекреација 89.316,00 0,03 

Укупно 274.153.397,00 100,00 

(Извор: АПИФ) 

 
Укупни расходи остварени у предузећима са сједиштем регистрације на подручју 
општине, према подацима из годишњег обрачуна за 2020. годину остварени су у 
износу од 258.592.507,00 КМ и мањи су у односу на  расходе у 2019. години за 8,6%, 
када су укупни расходи износили 282.788.144,00 КМ. 
 

Табела 6. Структура расхода по дјелатностима у општини Козарска Дубица (2020) 

ДЈЕЛАТНОСТ ОСТВАРЕН РАСХОДИ, KM 
Удио у укупно 
оствареним 
расходима, % 

Индустрија-укупно 161.038.560,00 62,29 

Пољопривреда и шумарство 7.288.074,00 2,82 

Рударство 90.614,00 0,04 

Трговина на велико и мало 55.214.216,00 21,35 

Угоститељство 154.103,00 0,06 

Грађевинарство 16.724.833,00 6,47 

Саобраћај и складиштење 5.981.938,00 2,31 

Информације и комуникације   702.890,00 0,27 

Пословање некретнинама 202.914,00 0,08 

Комунална дјелатност и снабдјевање 
електричном енергијом 3.853.559,00 1,49 

Здравство и социјални рад 6.847.790,00 2,65 

Стручне, научне и техничке дјелатности 374.796,00 0,14 

Умјетност забава и рекреација 88.128,00 0,03 

Укупно 258.592.507,00 100,00 

(Извор: АПИФ) 

 
Према подацима из годишњег обрачуна за 2020. годину од укупно 155 предузећа, која 
су поднијела извјештај, добитак је остварило 87  предузећа или 56,13 % од укупног 
броја,  у износу од 16.782.932,00 КМ. Губитак је у 2020. години остварило 68 предузећа 
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или 43,87 %, у износу од 2.149.301,00 КМ. На основу ових показатеља, привреда 
општине у 2020. години пословала је са нето  добитком у износу од 14.633.631,00 КМ. 
 
Укупан капитал предузећа и задруга обухваћених овом информацијом, на дан 
31.12.2020. године, износио је 171.099.575,00 КМ и већи је за 12,8% у односу на 
упоредни период 2019. године, када је износио 151.655.532,00 КМ. Стална имовина 
наведених предузећа износила је 207.781.077,00 КМ и већа  је за 17,2% у односу на 
2019, годину, док је текућа имовина исказана у износу од 136.221.920,00 КМ, већа је  
за 3,2%, у односу на упоредни период.  
 
Укупне обавезе предузећа, обухваћених овом информацијом, у 2020. години, износе 
173.837.567,00 КМ за 9,6% су веће у односу на 2019. годину, када су износиле 
158.654.426,00 КМ. Потраживања у 2020. години износе 61.300.956,00 КМ, што је за 
1,2% мање у  односу на 2019. годину, када су износила 62.05742671,00 КМ. Из ових 
података видимо да су у 2020. години обавезе предузећа веће од потраживања за 
112.536.611,00 КМ или 2,8 пута, а у 2019. години обавезе су биле 2,56 пута веће од 
потраживања. У општини Козарска Дубица у 2020. години регистрован је 421 
предузетник. Што се тиче структуре предузетника према дјелатностима, стање је такво 
да преовладава занатске радње са 142, трговина на велико и мало (118), 
угоститељаких радњи са 97 регистрованих радњи, а значајно мањи у свим другим 
областима. Значајно је видјети да у неким областима власници ових радљи су особе 
женског пола, а укупном броју власника чине више од 37,5%, што је посебно значајно 
са аспекта јачања женског предузентиштва у потенцијала радне снаге особа женског 
пола. 
 

 
Слика 8. Структура предузетника у општини Козарска Дубица, (2020) 

(Извор: Општинска управа Козарска Дубица) 

 
Међутим у погледу квантитета занатско-предузетничких радњи, смањен је број истих 
са 464 (2016) на 421 у 2020. години, што је посљедица дугорочних прилика у 
пословном окружењу али и посљедица посљедње пандемије.  
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Слика 9. Остварене инвестиције у општини Козарска Дубица, 000КМ 

(Извор: РЗС РС) 

 
Остварене инвестиције у стална средства у 2017. и 2018. години су биле мање у односу 
на 2016. годину, али је дошло до значајних инвестиција у стална средства у 2019. 
години у износу од око 19,905 милиона КМ. Наведни податак се односи на набавке 
предузећа и других организација ради добијања нове имовине, повећања 
вриједности или замјене постојећих сталних средстава (зграде и грађевине, опрема и 
уређаји трајнијег карактера, пошумљавање и подизање дугогодишњих засада, 
дугорочна улагања у истраживање и развој, рударска и минерална истраживања, 
софтвери и базе података и сл.). 

Табела 7. Преглед највећих извозника у општини Козарска Дубица 
Назив Дјелатност Обим извоза (000 KM) 

2016 2017 2018 2019 2020 

”ХПК Драксенић” Хемијска прерада 
кукуруза 

28.039 15.624 9.291  - -  

”ДЕМПСОН БОСНА” 
д.о.о.  

Произв. пороизвода од 
папира 

9.397 7.582 7.570 6.782 5.456 

”НЕТМОНТ” д.о.о.  Грађевинарство 4.437 6.954 2.584 13.713 5.615 

”ДАБАР ХОЛЗ” д.о.о. Прерада дрвета 1.159 1.735 2.193 1.878 1.922 

”БИОПЛОД” д.о.о. Узгој воћа и поврћа 5.259 5.579 2.953 4.779 3.707 

”АГРОФЛОРА” д.о.о. Прерада дрвета 2.932 3.459 3.208 3.141 3.493 

”КОЗАРА ДРВО” д.о.о. Прерада дрвета 2.136 1.873 2.121 2.299 125 

”ГАВРИЛОВИЋ” д.о.о. Саобраћај и 
складиштење 

1.121 1.102 1.221 1.223 1.355 

”ТЕХНАТУРС” д.о.о. Прерада дрвета 1.454 1.415 1.642 1.247 1.369 

”ЛЕСТИЛИА” д.о.о. Прерада дрвета 1.728 1.976 421 992 2.093 

”АСИА” д.о.о. Производња   - -  -  536 1.195 

(Извор: Општинска управа) 

 
У погледу извоза из општине Козарска Дубица у укупном износу од око 26,33 мил. КМ 
издвајају се предузећа наведене у табели, док нажалост највећи извозник ХПК 
”Драксенић” у посљедње двије године није забиљежио извоз. 
 
У циљу интензивнијег привредног развоја општине Козарска Дубица значајно је 
поменути могућности привредних и индустријских зона или бивших индустријских 
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гиганата. Пословна зона Липова греда је површине 69ха, са бројем парцела 79. 
Пословна зона Липова Греда се састоји из два дијела: сјеверног од 48 ха и јужног од 21 
ха, које дијели магистрални пут Градишка-Дубица. Иста је оперативна и посједује сву 
неопходну инфраструктуру. Индустријска зона ”Транзит”, ова индустријска зона 
налази се у самом граду, поред транзитног пута Приједор-Градишка, заузима 
површину од 10 ха на локацији транзитни пут-магистрални пут Приједор-Градишка. 
Зона има прикључак на високонапонску електричну мрежу, водовод и канализацију и 
телефонску мрежу.  
 
2.1.4.1 Пољопривреда 

 

Пољопривредна земљиште представљају велики природни потенцијал општине 
Козарска Дубица коме се у наредном периоду мора посветити много више пажње у 
циљу обнове пољопривреде као гране привреде и заштите домаћег тржишта, опстанка 
руралних подручја, те очувања природне цјелине и амбијента. Оно што карактерише 
пољопривреду у општини Козарска Дубица је то да су носиоци пољопривредне 
производње углавном бивша државна и индивидуална пољопривредна газдинства. 
Иако се сва домаћинства на селу баве пољопривредом, она није увијек и доминантан 
извор остваривања њихових новчаних прихода јер значајан број пољопривредних 
домаћинстава комбинују своје приходе од пољопривреде и из других извора. У 
општини Козарска Дубица значајне су површине пољопривредног земљишта у 
државном власништву. Закључено9 је тридесет и шест (36) уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске. Направљен је Програм о 
начину коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 2020. 
годину и достављен Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. На 
захтјев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде урађено је 
мишљење са попратним актима за додјелу концесије предузећима: „Agrilogistica MWK 
R.E.B.“ д.о.о. из Новог Града, ПТД „Јелена“ д.о.о., „Carl Kühne“ д.о.о., „Сервис и 
Логистика“ д.о.о. и „Биоплод“ д.о.о. Урађено је четрнаест (14) обавјештења закупцима 
општинског пољопривредног земљишта о истеку уговора и начину обнове истих. 
Површина земљишта је подијељена на тзв. десну и лијеву страну, са десне стране 
површина износи 158,44 ха. Од наведене површине урађено је 18 блокова 
предвиђених за задругаре који су имали уговор о коришћењу истих. Урађен је 
приједлог одлуке  и приједлог јавног огласа на које је Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде дало сагласност. Површина лијеве стране износи 89,6681 
ха. Од наведене површине урађено је тринаест (13) блокова предвиђених за сточарску, 
ратарску, сјеменску и повртарску производњу. Урађен је блок у к.о. Драксенић у 
површини 22,09 ха предвиђен за сточарску производњу. Уврштена је и површина од 
20,12 ха која се односи на појединачне честице које су изван блокова а за које је било 
интересовање произвођача. Урађен је приједлог одлуке и приједлог јавног огласа на 
укупну површину од 131,88 ха на које је Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде дало сагласност. На наведеној површини 66. катастарских честица се 
води шума као катастарска култура које су обрадиве површине у укупној површини од 
17,29 ха.  
 

                                                 
9 Информација Одсјека за пољопривреду. 
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Табела 8. Структура земљишта општине Козарска Дубица (2020) 

Категорија Површина (ha) 

Приватно Јавно Укупно 

Оранице и вртови 19142 2932 22074 

Воћњаци 1396 281 1677 

Виногради 2 2 4 

Ливаде 3776 1230 5006 

Укупно обрадиво земљиште 24316 4445 28761 

Пашњаци 1621 851 2472 

Рибњаци 0 0 0 

Укупно пољопривредно земљиште 25937 5296 31233 

Шумско тло 6795 8923 15718 

Неплодно тло 717 2153 2870 

Укупно 33479 16421 49900 

(Извор: Општинска управа) 
 

У структури обрадивог земљишта преовлађују оранице, док је значајно мања 
површина под ливадама и воћњацима од чега је значајна површина приватних 
воћњака (1396 ха). Интересантна је чињеница, да и поред близине ријечних токова на 
територији општине нема површина под рибњацима.  

 
Слика 10. Структура земљишта по бонитетним класама у општини Козарска Дубица, % 

(Извор: Општинска управа) 

 
Значајно је напоменути да је квалитет земљишта за пољопривредну производњу 
изузетан и да чак 50% укупног земљишта припада првој, другој или трећој бонитетној 
класи. 
У погледу сточарске производње значајно је издвојити говедарство, свињарство, 
овчарство. 
Говедарство. Са подручја општине Козарска Дубица откупљено је 5. 433.008,00 л 
млијека од шездесет и осам (68) произвођача. Министарству пољопривреде петнаест 
(15) фарми предало је захтјеве за исплату премије за квалитетно приплодне јунице, 
укупно за двије стотине (200) грла. Три (3) фарме су предале захтјеве за исплату 
премије за узгој говеда у систему крава-теле за укупно двадесет и једно (21) грло. У 
2020. години регистрован је један (1) приплодни бик у систему крава-теле. Четири (4) 
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фарме предале захтјев за исплату премије за узгој товних бикова за стотину и 
осамдесет (180) грла.  
Свињарство. На подручју општине седамнаест (17) свињарских фарми предало 
захтјеве за исплату премије за приплодне крмаче и назимице и то укупно за четири 
стотине осамдесет и четири (484) грла. Премију за тов свиња није предала ни једна 
фарма.  
Овчарство. Шест (6) фарми je предало захтјев за исплату премије за узгој приплодних 
оваца и овнова за укупно девет стотина деведесет и пет (955) грла. Осам (8) фарми 
није у могућности предати захтјеве због познатог проблема са ушним маркицама и 
вакцинације против бруцелозе. У 2020. години регистровано дванаест (12) приплодних 
овнова.  Комисија за штете у сточарству извршила увиђај код двије фарме, 
процијенила штете и предала захтјеве за исплату ресорног Министарства. Штете су 
начинили пси луталице којенелегално хране лица на отвореном простору, о чему је 
обавијештена Комунална полиција. Кад су у питању номадска стада оваца у прошлој 
години забиљежено више штета, али и насилног понашања власника оваца према 
домаћим пољопривреднцима.  Штете су процијењене и записнички констатоване. 
 

Табела 9. Структура сточарске производње општине Козарска Дубица 
Пољ. 

произ. 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 2020 

  т,  
мил. 
ком., 
000 л 

000 КМ т,  мил. 
ком., 
000 л 

000 КМ т,  ком., 
000 л 

000 КМ т,  ком., 
000 л 

000 КМ т, ком., 
000 л 

000 КМ 

Говеђе 
месо 150 1800 160 1920 165 1980 160 1920 150 180 

Свињско 
месо 750 7500 770 7700 748 7480 730 7300 760 7600 

Пилићи 
80 400 75 395 80 400 80 400 78 395,7 

Јаја 
2  297 2  300 2  300 2  300 2  300 

Млијеко              
4934.8 1973,92 

          
5196.8 2078,75 

          
5164.5 2065,8 

          
5207.3 2082,95 

      
5324.9 2129,96 

(Извор: Општинска управа) 

 
У производњи и откупу млијека значајно је навести капациете ”Млијекопродукт” д.о.о. 
Козарска Дубица (сада дио ”Имлек” групације). Млијекопродукт је највећа мљекара у 
Босни и Херцеговини са основном мисијом да обезбједи квалитетне, укусне и здраве 
млијечне производе у складу са највишим свјетским стандардима. Млијеко се 
откупљује  са више од 1500 великих и малих породичних фарми широм БиХ  те се 
дневно  прикупи око 200.000 л  свјежег, домаћег млијека. 
Пчеларство. Шездесет и четири (64) пчелара са подручја општине Козарска Дубица 
остварило је премију за шест хиљада седам стотина и дванаест (6712) кошница. У 2020. 
години регистровано 8 нових пчелињака. Примјетан је већи број угинућа пчелињих 
легла у мањим пчелињацима. Није пријављен ни један случај америчке куге пчелињег 
легла. 
 
У структури ратарске производње, најзаступљеније су културе: пшеница, јечам и 
кукуруз. 
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Табела 10. Структура ратарске производње општине Козарска Дубица  
Врста пољ. 
произ. 

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 2020 

  т КМ, 000 т КМ, 
000 

т КМ, 000 т КМ,000 т КМ,000 

Пшеница 4900 1568 4800 1680 5000 1250 51000 15300 51000 15.300 

Јечам 1850 674,5 1700 578 1900 703 1600 608 1550 589 

Кукуруз 52000 20.800 51360 20.544 52000 20.800 53600 21.440 65000 26.000 

(Извор: Општинска управа) 

 
На основу тренутног стања (посебно са ХПК Драксенић) не може се очекивати 
интензивирање ове гране пољопривредне производње. Основни проблеми огледају 
се у још увијек застарјелој механизацији, временским неприликама, уситњеном 
посједу, високим улазним трошковима (првенствено високе цијене репроматеријала и 
нафте) и малим приходима по јединици површине. Развој ратарства је првенствено 
везан за развој сточарства, као комплементарна грана пољопривреде, која има улогу у 
обезбијеђивању сточне хране. Што се тиче повртларских култура највише су 
заступљени: парадајз и паприка. Све ове културе се углавном узгајају за тржиште и за 
властите потребе.  
 

Табела 11. Структура повртларске производње општине Козарска Дубица 
Врста 
пољ. 

произ. 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 2020 

  т КМ т КМ т КМ т КМ т КМ 

Пластеничка производња 

Парадајз 
300 750000 320 770000 295 740000 310 755000 300 750000 

Паприка 
600 1200000 650 1280000 630 1250000 660 1700000 685 2000000 

Производња на отвореним површинама 

Парадајз 
300 750000 320 770000 295 740000 310 755000 300 750000 

Паприка 
600 1200000 650 1280000 630 1250000 660 1700000 685 2000000 

(Извор: Општинска управа) 

Ова грана производње се може значајно интензивирати и постоји интерес за њен 
развој, јер производња поврћа представља високо-интензивну производњу.  Основни 
проблем у овој производњи је проблематика организованог откупа са стабилном и 
континуираном цијеном производа што је и основни предуслов за плански развој ове 
врсте пољопривредних производа. 
 

Табела 12. Структура воћарске производње општине Козарска Дубица 
Врста 
пољ. 
произ. 

2016 
  

2017 
  

2018 
  

2019 2020 

  т КМ, 
000 

т КМ, 
000 

т КМ, 
000 

т КМ, 000 т КМ, 
000 

Јабуке 67000 40200 68000 47080 67000 47080 67500 48080 66000 40000 

Крушке 37732 26412,4 37732 26412,4 37732 26412,4 38834 27000 34000 23000 

Шљиве 15060 10542 15060 10542 15050 10535 15060 10542 15050 10572 

Малине 24 72 23 69 24 72 23 69 24 76,8 

(Извор: Општинска управа) 
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Повољан географски положај као и добри климатско-рељефни фактори били су један 
од најбитнијих услова за развој ове високo профитабилне пољопривредне гране.  
Њеном експанзијом, узрочно-посљедичном везом, настало је и предузеће а.д. 
”Унаплод” које је 2019. године купио ”Бинго”. 
Комисија за процјену штета на пољопривредним усјевима и воћарским засадима 
Општине Козарска Дубица је у априлу и мају мјесецу на захтјев дванаест (12) 
произвођача воћа-воћара обишла засаде воћа на којима је проузрокована штета од 
појаве мраза. Комисија је констатовала да је штета причињена на засадима јабуке, 
крушке и шљиве те на мањој површини повртларских култура. Констатовано је да је 
штета проузрокована мразом на укупној површини од 86,2 ха засада воћа износи  
1.350.805,00 КМ, а на засадима поврћа површине 0,5 ха износи 5100,00 КМ. Код једног 
произвођача воћа евидентирана је штета од леда на засаду јабуке и крушке  површине 
од 6,2 х, а која износи 54.424,00 КМ. 
 
ЈП ,,Противградна превентива Републике Српске,, а.д. Градишка, на подручју општине 
Козарска Дубица током 2020. године дејствовано је три (3) пута. 
 
2.1.4.2 Шумарство 
 

Шумама на подручју општине Козарска Дубица управља Шумско газдинство Приједор 
као дио предузећа ЈП „Шуме Републике Српске“ и радну јединицу Шумска управа 
Козарска Дубица. Шумска управа Козарска Дубица, која послује у оквиру Шумског 
газдинства Приједор, запошљава 44 радника, од тога 11 шумских инжињера и 24 
шумска техничара, а газдује са 8.650 хектара државних шума. О тога су 7.065 хектара 
високе шуме са природном обновом, изданачке шуме су под 1.141 хектаром, а под 
шумским културама је 385 хектара. Поред тога су задужени и за 7.500 хектара 
приватних шума на којима обављају стручне послове из дјелокруга шумарства. 
 

Табела 13. Производња, продаја и сјеча дрвних сортимената у општини Козарска Дубица, м3 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Површина општине под 
шумама, ха 

8701,84 8707,14 8712,70 8944,69 8948,66 

Производња, m3 

Трупци 10741,00 10593,94 11519,15 11137,43 10285,99 

Огревно дрво 30516,78 26266,87 28516,43 24523,74 25760,56 

Укупно 49959,62 45567,95 48748,28 44605,86 44995,21 

Продаја, m3 

Трупци 10446,21 10783,75 11547,88 10793,62 10208,44 

Огревно дрво 29445,90 27165,05 29268,3 23999,67 25240,81 

Укупно 39892,11 37948,8 40816,18 34793,29 35449,25 

Сјеча, m3 

Трупци 10741,00 10593,94 11519,15 11137,43 10285,99 

Огревно дрво 30516,78 26266,87 28516,43 24523,74 25760,56 

Укупно 41257,78 36860,81 40035,58 35661,17 36046,55 

(Извор: Општинска управа) 
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Производни асортиман Шумске управе Козарска Дубица обухвата производњу 
техничког дрвета, огревног и целулозног дрвета. Техничко дрво (трупци) углавном се 
пласира домаћим преређивачима у Републици Српској, огревно дрво пласира се 
индустријским прерађивачима и за потребе снабдијевања локалног становништва.  У 
току 2020. године није било већих проблема око пласмана дрвних шумских 
сортимената, већина производње је и реализована. Проблем је крађа, неконтролисана 
сјеча, немогућност да пријаве полицији директно пишу радници радних јединица 
„Шуме РС“, лугари и друго стручно особље шумских газдинстава. Шумарство је 
обзиром на велики број пилана значајна привредна грана на подручју оопштине. 
Потребно је радити на подстицајима за градњу и подизање погона за продуковање 
готових производа од дрвета, а не само на примарној преради дрвета и пласману 
полупроизвода јер тако ни локална ни шира друштвена заједница немају значајну 
корист а штете након сјече дрвета су опште познат проблем прије свега за локалну 
заједницу.  Проблеми у пословању  са  којима се сусрела ова привредна област  у 
предходној години су: 

- елементарне непогоде, нарочито циклонски вјетар, 
- бесправна сјеча у појединим дијеловима општине, 
- све већи број шумских пожара и  
- недовољан број техничког шумског кадра на пословима узгоја и заштите, као и 

производње. 
 
2.1.4.3 Туризам и пратеће дјелатности 
 
Природно и културно-историјско наслеђе у функцији развоја. С обзиром на географски 
положај (раскршће путева сјевер-југ, исток-запад), изузетно сачуване природне љепоте 
и културно-историјско насљеђе и историјске споменике посебно из НОБ-а, општина 
Козарска Дубица као регион може представљати занимљиву и дугорочно гледано 
атрактивну дестинацију.  
 
На сјеверозападним обронцима Козаре смјестило се мало село Мљечаница, са око 100 
домаћинстава. Кроз Мљечаницу протиче истоимена рјечица, која извире далеко у 
Козари, испод Мраковице у мјесту Шибовац. Специјална болница Мљечаница се 
налази са десне стране тока ријеке Мљечанице, гдје су и љековити извори на 
површини од 21 хектара. Удаљена је од Козарске Дубице 13,5 км, од Приједора 26 км 
и Бања Луке 80 км. Смјештена је у региону гдје влада умјереноконтинентална клима са 
благом зимом, топлим љетом и угодном јесени са “михољским љетом”. Бања 
Мљечаница је организована као савремена специјализована установа за физијатрију и 
рехабилитацију, која обезбјеђује све услове за успјешан опоравак и угодан одмор. 
Тренутно се у бањи планирају значајни инфраструктурни пројекти. 
 
Вјештачка језера "Липова Греда". У самом почетку рибљи фонд на насталим језерима 
оформио се природним путем, а касније је риболовна организација увела 
традиционално порибљавање са којим се сваке године проширивала струка рибљих 
врста на овом ревиру. 
 
Овдје се посебно издваја Доња Градина, комплекс земљишта на коме се налази 
Спомен подручје  Доња Градина и чини најистуренији, сјевернозападни дио 
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козарскодубичке равни. Подручје је омеђено ријекама Уном, Савом и рукавцем-
старачом Уне, званом Тишина. То подручје захвата у широј зони 800, а у ужој 116 
хектара земљишта. Нажалост, Спомен подручје Доња Градина је највеће стратиште 
српског народа и дио је концентрационог логора Јасеновац, који је формиран за 
вријеме НДХ, у II свјетском рату. Да се ови догађаји не би заборавили подузете су 
одређене мјере да се тај простор прогласи за Спомен подручје. Данас је већи дио овог 
подручја заштићен Законом. Претпоставља се да је на подручју Јасеновца и Градине 
страдало око 700.000 мушкараца, жена и дјеце Срба, Јевреја и Рома. Овим комплексом 
управља ЈУ „Спомен-подручје Доња Градина“. Овај комплекс је до 1991. чинио 
јединствену цјелину са Спомен-подручјем Јасеновац у сусједној Хрватској. Музеј на 
отвореном уређен је да обезбиједи потпуну аутентичност меморијалног комплекса с 
минималним интервенцијама у простору. „Спомен-подручје Доња Градина“ у току 
године посјети преко 20.000 посјетилаца.  
 
Манастир Моштаница. У миру шумовитог подручја планине Козаре, на 12 км од 
Козарске Дубице налази се манастир Моштаница. Манастир је посвећен Св. Архангелу 
Михаилу, који се слави 21. новембра. Манастир Моштаница је културно-историјски 
споменик под заштитом државе. Заузима значајно мјесто међу манастирима српске 
православне цркве. Манастир се налази на 202 м надморске висине у долине ријеке 
Моштанице, на сјеверним падинама Козаре. Легенда каже да је манастир Моштаница 
настао у X вијеку. У манастиру се и данас чува копија кључа манастирских врата са 
бројем 1111. О постанку овог манастира, о његовом ктитору као и о самом називу 
Моштаница не постоје прецизни подаци. Народно предање му приписује велику 
старост. Постоји више претпоставки о оснивачима и постанку манастира. У близини 
манастира је пространа шума са гробљем. До њега се налази ограђена гробница у којој 
је сахрањен чувени устанички вођа XIX вијека Петар-Пеција Поповић. По својој 
најмање петстогодишњој прошлости, складној и богатој архитектури, манастир 
Моштаница представља највиши ниво стваралаштва тог времена. Манастир је 
интересантан са аспекта свог битисања кроз историју, као и природни амбијент у ком 
се налази. Током грађанског рата у БиХ манастир није оштећен. Манастир Моштаница 
у току године посјећују организоване групе, излетници и други заинтересовани 
посјетиоци, а сталним уређењем околине манастира овај простор постаје веома 
атрактиван за посјетиоце. Традиционални народни збор се одржава сваке године код 
манастира Моштаница 19. августа (Преображеније Господње). 
 
Национални парк Козара. У природној баштини сваке земље својом вриједношћу и 
посебношћу национални паркови заузимају значајно мјесто. Национални парк Козара 
карактерише изузетна љепота природе са великом разноликошћу пејзажа, протканог 
питомим долинама, густим шумским комплексима, пашњацима и многим другим 
природним вриједностима која красе национални парк Козара. Уживајући у 
авантурама кроз планинарење, скијање, лов, риболов као и у едукационом значају, а 
првенствено у здравој околини, Козара је незаобилазно одредиште свих жељних 
одмора, рекреације и знања. У срцу поносне планине Козаре, окићене ријекама Уном, 
Саном, Савом и Врбасом своје мјесто је нашао Национални парк Козара. Парк обухвата 
површину од 3.494 хектара, што уједно представља један од најљепших предјела у 
Републици. Истиче се очуваним шумским комплексима са богатом и разноврсном 
флором и фауном. 
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ЈУ „Туристичка организација општине Козарска Дубица“ основана је Одлуком 
Скупштине Општине Козарска Дубица 2004. године. Туристичка организација има 4 
запослена радника. ЈУ „Туристичка организација општине Козарска Дубица, упрaвљa 
туристичкoм инфaрструктурoм jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, туристичким прoстoром 
или туристичким мjeстом, кojе им je дaто нa упрaвљaњe oдлукoм Oснивaчa, управља 
природним добрима и ресурсима који су им дати на управљање одлуком Оснивача, у 
складу са посебним прописима (излетишта, ловишта, паркови, плаже, језера, ријеке, 
природно и културно-историјско насљеђе), организује манифестације и приредбе, 
обавља туристичко-комерцијалне огласе у огласним медијима који су им дати на 
управљање одлуком Оснивача, продаје сувенире, туристичке карте и брошуре, осим 
сопственог промотивног материјала, и обавља друге послове од јавног интереса који 
су у функцији развоја туризма и који нису у супротности са Законом о туризму и другим 
прописима.  
 

 
Слика 11. Структура прихода и расхода ЈУ ”Туристичка организација општине Козарска 

Дубица”, КМ 
(Извор: Извјештај о пословању ЈУ) 

 
Значајне манифестације у 2020. години су: „Дани зиме на Козари“, ова манифестација  
промовише планину Козара, те истоимени национални парк, ловачка, планинска, 
извиђачка, скијашка удружења те угоститељске школе и Oсмомартовске чаролије“. У 
самом центру града на око 20 м2 поводом обиљежавања Међународног дана жена, 8. 
марта, организована је дводневна продајна изложба ручних радова и сувенира. Због 
пандемије корона вируса у 2020. године су одгођене или на одређено вријеме 
помјерене манифестације, као што су: Кнешпољско прело, У сусрет Васкрсу, Гастро 
дан, Дубичко љето (низ манифестација у којима је ЈУ организатор или суорганизатор), 
Видовдански дани Кнешпоља, Косидба, Петровданска изложба стваралаштва, Вече 
ојкаче, Дубичка регата, Преображенски куп, Ритам улице мелодија ријечи, Воће фест, 
Сајам привреде, пољопривреде и туризма. 
 
Околина Козарске Дубице има изузетно повољне услове за развој туризма на селу. То 
су посебно повољни услови очуване природе, уз благу климу, чист ваздух, незагађене 
ријеке, богату флору и фауну. Боравак у селу пружа могућност за шетње, рекреацију, 
бављење спортом, организовање излета до оближњих излетишта, културно-
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историјских споменика и археолошких налазишта, могућност лова и риболова, 
планинарења, брање шумских плодова и љековитог биља и друге рекреативно-
забавне активности у природи. Поткозарска села чувају дугу традицију и народне 
обичаје Поткозарја, који су се баштинили вијековима на овим просторима. 
 

Табела 14. Преглед долазака и ноћења у општину Козарска Дубица 
  Доласци Ноћења 

укупно домаћих 
туриста 

страних 
туриста 

укупно домаћих 
туриста 

страних 
туриста 

2015 3349 1315 2034 11873 7846 4027 

2016 3438 1281 2157 11752 7713 4039 

2017 3236 1303 1933 11162 7995 3167 

2018 3564 1756 1808 16947 13684 3263 

2019 4036 2003 2033 19023 15331 3692 

(Извор: РЗС РС) 
 

Објекти који пружају услуге смјештаја на подручју општине Козарска Дубица су 
забиљежили значајно смањен број ноћења у 2020. години (свега 720 ноћења). У 
односу на претходне године, смјештајни капацитети у општини нису постигли ни 25% 
попуњености. Затворене границе и знатно смањен број домаћих туристичких 
аранжмана, од половине марта 2020. године, довео је пружаоце услуга смјештаја у 
неповољан положај. Износ уплаћене боравишне таксе у 2020. години је 2,435КМ и 
мањи је у односу на претходне године (нпр. 2018. године износио је 8.006 КМ). Даљом 
анализом туристичке понуде и пословања давалаца услуга у туризму и угоститељству 
долази се до закључка да смјештајни капацитети у Козарској Дубици  послују с ниском 
стопом искоришћености, а угоститељска понуда задовољава, иако примарно не 
одражава, локалну гастрономску традицију. Трговачка понуда усмјерена је углавном 
ка задовољавању потреба становника. Туристичка понуда сеоских газдинстава готово 
да и не постоји (мада потенцијали постоје), док се винари тек окрећу туризму као 
облику продаје вина на прагу (вински подрум који има комплетну понуду уз домаће 
вино, служе и домаће сухомеснате производе, млади сир и домаће сокове).  
 
Смјештајни капацитети су: 
 
Хотел Zepter модерног дизајна, лоциран у строгом центру Козарске Дубице, на самој 
обали ријеке Уне. Располаже са 18 двокреветних соба, од којих је 5 апартманских и 3 
de luxe апартмана. Конференцијска сала са 200 мјеста, клуб ресторан, италијански 
ресторан Lido, кафе „Patisseria“, „wellnes“ и „Spa“ центар, центар за фитнес, паркинг. 
 
Хотел Рафаело располаже са осам двокреветних соба и два  велелепна апартмана 
велике квадратуре. Сви смештајни капацитети опремљени су врхунским 
намештајем, купатилом, кабловским и Wi-Fi интернетом, ТВ уређајима последње 
генерације и кабловском телевизијом. Хотел располаже са 120 места за седење у 
луксузним салама, које су погодне за различите догађаје попут промоција, 
прослава, рођендана и других свечаности. 
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Апартмани ”Дошлић”, располажу са 28 лежаја смјештених у модерним апартманима, 
једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама; Конференцијска сала, кафе-
бар, паркинг простор. 

 
Етно коначиште ”Стара чивија”, располаже са 9 лежаја распоређених у 3 етно-колибе, 
посједује игралиште и мобилијар за дјецу, педалине и паркинг. 
 
Коначиште Светосавског омладинског центра, врши услуге ноћења и смјештаја, 
капацитета 20 лежаја. 
 
Специјална болница “Мљечаница” је опремљена за лијечење, дијагностику и 
рехабилитацију пацијената широког дијапазона болести, како у виду различите 
проблематике, тако и у виду саме тежине стања појединих пацијената. Болница је 
функционална цјелина у којој су сједињени смјештајни капацитети, ординације, 
дијагностички простори и терапијски садржаји. Смјештајни капацитет Специјалне 
болнице “Мљечаница” износи око 150 кревета распоређених у више нивоа. На одјелу 
за полуинтензивну његу налази се 18 кревета. У самом објекту налази се се још око 85 
кревета у хотелским собама и апартманима, гдје се смјештају покретни пацијенти. 
Собе на првом спрату су трокреветне. Собе на другом спрату су двокреветне, 
опремљене телевизорима и бежичним интернетом. Апартмани су двокреветни, 
опремљени властитом кухињом, купатилом, телевизијом и интернет везама. Налазе се 
на првом спрату. Као посебна цјелина издваја се бунгаловско насеље које се састоји од 
15 бунгалова, са 45 кревета распоређених у кругу болнице. Бунгалови су трокреветни, 
опремљени телевизором, гријањем, климоми бежичним интернетом а окружени су 
лијепо уређеним парком по савременим хортикултурним правилима. У 
климатизованом амфитеатру са 100 мјеста и пратећом опремом организују се стручни 
и научни скупови и конгреси. Учесницима скупова нуде храну у властитом ресторану 
капацитета 150 мјеста. 
 
ЈУ „Туристичка организација општине Козарска Дубица“ свој рад обавља у 
просторијама које нису адекватне за такву врсту дјелатности. Комплетна служба се 
налази у канцеларији на неодговарајућој локацији за рад Туристичке организације, са 
неадекватном рачунарском опремом и канцеларијским намјештајем. Пожељно је да 
се ова организација  налази на локацији гдје је сви они који посјећују општину лако 
могу пронаћи и гдје се могу информисати о свему оном што их интересује. Поднешена 
је Иницијатива према Министарству трговине и туризма Републике Српске по којој се 
предлаже да дио средстава потребних за адаптацију простора на новој локацији буде 
суфинансирано из буџетских вишкова ове институције, што јесте разматрано али 
Министарство тренутно нема доступних средстава за ту намјену. Своје дјеловање 
Туристичка организација у наредном периоду ће реализовати кроз сљедеће 
активности: 

- Промоција општине кроз манифестације;  
- Израда пројеката везаних за туризам; 
- Информативно - пропагандна дјелатност; 
- Израда промотивног материјала; 
- Координација и сарадња са привредом и институцијама у туризму; 
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- Праћење туристичког промета и истраживање тржишта;  
- Јачање административних капацитета; 
- Рад на уређењу  радног простора-адаптација простора и набавка опреме и 

остале активности. 
 

 
Закључак 
 
Привреду општине Козарска Дубица детерминише диверсификација привредне 
активности, што свакако има своје предности. Условно, издвајају се етири основна 
сектора индустрија (прерађивачка), трговина на велико и мало, грађевинарство и 
пољопривреда.  
Пољопривреда се у последњих десет година (по физичком обиму производње) 
поаказала се као виталан дио привреде. 
Основни ресурс општине је пољопривредно земљиште које се простире на површини 
од 69,48% укупне територије општине. Сходно томе, пољопривреда, односно 
искориштавање пољопривредних потенцијала је једна од значајних грана развоја 
општине Козарска Дубица, имајући у виду да на подручју општине постоје значајне 
површоине обрадивог земљишта и значајан допринос пољопривредне проиводње 
привредном развоју општине.  
Уз адекватну инфраструктуру и кориштење водених ресурсе на овом 
пољопривредном земљишту је могуће организовање узгоја разних воћарских и 
повртларских култура, и гдје је год могуће са екстензивног начина производње 
прећи на високоинтензиван начина пољопривредне производње. Општина Козарска 
Дубица има значајне потенцијале за развој пољопривреде, а то су између осталог: 
 

- необрађене пољопривредне површине, 
- дуга традиција производње пољопривтедних производа, 
- боља опремљеност пољопривредном механизацијом и др. 

 
Туризам на подручју општине Козарска Дубица је могуће развијати средњорочно, 
једино у оквиру развоја манифестација и бањског туризма или са друге стране 
јединствене регионалне туристичке понуде са сусједним општинама имајући у виду 
да у љетним мјесецима кроз општину Козарска Дубица пролази значајан број 
путника, затим сеоски и излетнички туризам, спортско-рекреативни туризам и 
културно историјски туризам и др.,  Но, свакако за динамичнији раст и развој ове 
заједнице потребно је интензивирати привлачење инвестиција, тј. неопходно је 
створити све регулаторне и техничке предуслове за “greenfield” или  “brownfield” 
инвестиције и отварање нових радних мјеста, посебно користећи чињеницу да су 
многи успјешни грађани и привредници у дијаспори и окружењу из Козарске Дубице 
или околине. 
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2.1.5 Преглед стања и кретања на тржишту рада 
 
2.1.5.1 Запоселност, незапосленост, плате 
 
Подаци о броју запослених, који имају заснован радни однос са послодавцем на 
основу Уговора о раду, прикупљају се путем полугодишње статистичке активности (у 
марту и септембру)  за запослене у пословним субјекатима и  на основу података 
Пореске управе Републике Српске  за  предузетнике и запослене код њих.  

 

 
Слика 12. Кретање броја запослених у општини Козарска Дубица 

(Извор: РЗС РС) 

 
Када се анализира тренд запослености у општини Козарска Дубица, број запослених 
има позитиван тренд у односу на 2015. годину и већи је за 3,33% (129 запослених). 
Међутим, према последљим подацима из 2020. године, је 3883 и мањи је у односу на 
посматрану полазну годину, што је свакако посљедица дешавања везаних за 
пандемију. 

 
Табела 15. Структура запослених по дјелатностима општине Козарска Дубица (2020) 

Врста 2016 2017 2018 2019 

M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У 

Пољопривреда , лов 
и шумарство 

107 40 147 102 38 140 89 32 121 86 27 113 

Вађење руда и 
камена 

2  - 2 1  - 1 1 -  1 1 -  1 

Прерађивачка 
индустрија 

831 498 1329 896 521 1417 916 561 1477 905 549 1454 

Производња и снаб. 
електричном 

енергијом,  гасом  и 
водом 

145 36 181 145 37 182 145 37 182 143 36 179 

Грађевинарство  152 16 168 139 17 156 128 15 143 119 17 136 

Трговина на велико и 
мало и одржавање  

436 397 833 476 414 890 450 412 862 440 406 846 

Угоститељство 112 88 200 114 94 208 115 90 205 121 105 226 

Транспорт, 
складиштење и 

86 15 101 86 16 102 84 19 103 79 20 99 
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комуникације 

Финансијско 
посредовање 

16 33 49 12 34 46 11 35 46 10 32 42 

Некретнине, 
изнајмљивање и 
пословне услуге 

4 6 10 4 6 10 4 5 9 2 4 6 

Јавна управа и 
одбрана 

121 87 208 120 90 210 121 97 218 125 100 225 

Образовање 80 200 280 80 202 297 74 203 277 81 194 275 

Здравство и соц. рад 67 155 222 65 157 222 64 157 221 82 146 228 

Остале друштвене, 
социјалне и услужне 

активности 

81 94 175 81 87 153 81 87 168 61 109 170 

(Извор: Општинска управа) 
 

На основу претходних података, могуће је примијетити раст запослених у јавној управи 
са 208 у 2016. години на 225 запослених у 2019. години,  у прерађивачкој индустрији на 
1454 радника са 1329, као и у угоститељству више за 26 радника. 

 

Од укупног броја запослених највећи број је у прерађивачкој индустрији (1454) или 
36,35% свих запослених, трговини (846) или 21,15%, образовању (275) или 6,9%, 
зздравству и социјалној заштити (228) или 5,7% и јавној управи (225) или 5,6%. 
 

Табела 16. Структура пословних субјеката и запослених општине Козарска Дубица 
Вечичина предузећа 2016 2017 2018 2019 2020 

M M M M M 

Микро (до 9 запослених) 77 200 275 309 306 

Мала (10-49 запослених) 911 926 776 849 901 

Средња (50- 250 запослених) 692 719 710 424 378 

Велика (преко 250 запослених) 624 673 704 678 699 

Укупно 2304 2482 2465 2260 2284 

(Извор: РЗС РС) 

 
У погледу запослености, значајано су више запослене особе мушког пола (2255) те 
општина Козарска Дубица у наредно периоду треба користити потенцијал женске 
радне снаге, а у погледу незапослености, стање је слично, тј. више од половине 60% 
укупног броја незапослених су особе мушког пола. 
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Слика 13. Незапослени по полу и квалификационој структури у општини Козарска Дубица 

(Извор: РЗС РС) 

 
На основу расположивих података Републичког завода за статистику Републике Српске 
(РЗС РС), број незапослених лица се смањио у 2020. години у односу на 2016. годину 
(са 3250 на 1023 лица), од чега је било на крају 2020. године били 414 незапослена 
лица женског пола. С обзиром на трендове запошљавања овај број смањења 
незапослених није посљедица интензивног запошљавња у привреди општине, него 
прије свега оштријих административних процедура у погледу пријаве назапослености 
и одласка младих. 
 

Табела 17. Структура незапослених по полу и годинама старости општине Козарска Дубица 
 2016 2017 2018 2019 2020 

M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У M Ж У 

18-
24 151 150 301 145 152 297 124 137 261 73 89 162 57 68 125 
24-
30 186 238 424 153 202 355 118 206 324 62 66 128 65 51 106 
30-
35 156 192 348 132 182 314 135 167 302 72 58 130 61 49 110 
35-
40 152 153 305 140 155 295 134 144 278 58 53 111 42 41 83 
40-
45 141 177 318 135 151 286 136 144 280 58 52 110 43 38 81 
45-
50 178 201 379 166 190 356 139 178 317 30 55 85 40 76 116 
50-
60 473 454 927 465 446 911 422 456 878 121 122 243 251 72 333 
60+ 

164 84 248 164 88 252 193 100 293 50 20 70 50 19 69 

Ук. 
1601 1649 3250 1500 1566 3066 1401 1532 2933 524 515 1039 609 414 1023 

(Извор: РЗС РС) 

 
Од броја незапослених лица, 8,3% незапослених је у доби 30-45 година живота док је 
22,08% незапослених је у доби 18-30 година живота. Удио лица у доби 45-65 година 
живота у укупном броју незапослених 50%, тј. највећа кохорта која уствари најтеже 
долази до запослења. На основу података, може се видјети да близу 50% 
незапослених чека на запослење дуже од 48 мјесеци. У структури незапослених, 
највише има лица са трећим степеном образовања (КВ), затим ССС, ниско 
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квалификованих радника (НК), а посебно забрињава повећани удио незапослених са 
ВСС (102).  

 

 
Слика 14. Просјечна нето плата у општини Козарска Дубица, КМ 

(Извор: РЗС РС) 

 
Просјечна нето плата у општини Козарска Дубица за 2020. годину је износила 942 КМ и 
значајно је мања од републичког просјека (956КМ), тј. мања је за 13 КМ (плата након 
опорезивања). Међутим, у овом погледу настављају се позитиви трендови у погледу 
просјечне нето плате, те је она у односу на 2016. годину већа за 74 КМ, мада је 
чињеница да иста у окружењу и на републичком нивоу такође расте, што само може 
указивати на чињеницу да продуктивност привредних субјеката остала иста или благо 
већа у односу на просјеке у окружењу. 
 
 
 
Закључак 
 
Након аналите претходних података, могу се условно дати опште процјене које се 
односе на захтјеве тржишта рада општине Козарска Дубица, мада је такво 
тржиште рада веома скромно и да се у свјетлу глабалне комуникације не може 
посматрати изоловано.  Међутим, оно што се види у структури незапослених је да 
је највећи број лица на у евиденцији Завода за запошљавање са средњом стручном 
спремом трећег и четвртог степена занимања, али и да расте број незапослених са 
ВСС.  
Значајне инвестиције и општини Козарска Дубица могу довести до интензивнијег 
запослења у погледу свих квалификационих структура и посебно заустављања 
одласка младих, али и искориштења потенцијала у погледу запошљавања радне 
снаге женског пола, тражећи могућност и подршку за развој женског 
предузетништва.  
У погледу незапослености лица потребно је осмислити начине за стицање 
одређених дефицитарних квалификације, користећи домаће установе (средње 
стручне школе и високошколске установе у Српској). Такође, овај модел 
цјеложивотног учења могуће је примијенити код свих категорија незапослених, 
посебно старијих од 45 година, узимајући у обзир квалификације незапослених и 
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чињницу да ли оне одговарају потребама тржишта рада у општини Козарска 
Дубица. 
Без обзира на смањење незапослености још увијек је већа понуда радне снаге од 
потреба локалног тржишта рада у општини Козарска Дубица. Као посљедица 
тога, извјестан је одлазак радне снаге, посбено високообразоване по завршетку 
студија у друге средине, у земљи (Бања Лука) или у иностранство или останак у 
градовима и мјестима студирања. Слична ситуација је и по питању квалификоване 
и висококвалификоване радне снаге. Уопштено, за подручје општине Козарска 
Дубица дефицитарна занимања су занатска (грађевинска) јер у грађевинској сезони 
највећа је потражња за овим занимањима. Потреба тржишта рада у Општини за 
високом стручном спремом у појединачним случајевима се јавља за занимањима: 
дипл. грађевинског инжињера, ИТ инжињера и пољопривредних инжињера и др. 
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2.1.6  Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја 
 
2.1.6.1 Образовање  
 
Предшколско образовање-На подручју општине Козарска Дубица постоји једна 
установа за предшколско образовање. Дјечији вртић „Пчелица“ је јавна установа у 
државној својини¸ од посебног друштвеног интереса, са статусом Установе за област 
друштвене бриге о дјеци, са сједиштем у Козарској Дубици. Дјечији вртић „Пчелица“ 
заузима 449+128 м2 простора  и укупном површином дворишта од 1277 м2. Дјечији 
вртић „ Пчелица“ запошљава укупно 22 радника, од чега је 15 са ВСС, укључујићи 13 
васпитача и 1 стручног педагога. У радној 2019/2020. години уписано је 156 дјеце, 
распоређених у седам вртићких група као и једна јасличка група са 19 дјеце. Укупни 
приходи за 2020. годину износили су 445.833КМ док су расходи износили 441.184КМ. 

 

 
Слика 15. Број дјеце полазника  ЈУ ”Пчелицаа” Козарска Дубица 

(Извор: РЗС РС) 
 

У наредном периоду ЈУ планира унаприједити рад путем: квалитетније опремљености 
и сигурности дјеце и запослених, неопходне санације санитарног чвора, континуирану 
едукацију запослених у васпитно-образовној пракси. 
 

Основно образовање- На подручју општине Козарска Дубица постоје 3 централне и 7 
подручних школа. Двије централне школе смјештене су у граду, а трећа у Кнежици. 
Подручне школе налазе се у Демировцу, Међеђи, Пуцарима и Кадином Јеловцу. Поред 
ових школа постоји и подручно одјељење Музичке школе „Бранко Смиљанић” 
Градишка, које располаже са укупном нето површином од 306 м2.  Иначе, музичку 
школу у општини на годишњем нивоу похађа око 70-так ученика. У овој школи дјеца 
могу учити свирати на клавиру, хармоници и гитари, а активан је и хор музичке школе. 
Ученици музичке школе из Козарске Дубице освојили су бројна признања на 
државним и међународним такмичењима. 
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Табела 18. Број ученика и наставног особља у основним школама  
(Извор: РЗС РС) 

Шк. год. Број школа Ученици Наставно 
особље укупно разреди 

I-V 
разреди   

VI-IX 

2014/2015 11 1465 793 672 123 

2015/2016 11 1407 747 660 125 

2016/2017 11 1329 689 640 123 

2017/2018 11 1294 671 623 127 

2018/2019 10 1277 684 593 128 

(Извор: РЗС РС) 

 
Основна школа „Свети Сава“ Козарска Дубица. Школска година почела је и завршила 
према школском календару. У школи су проведене мјере енергетске ефикасности. 
Објекат је слободностојећи, трајни, чврсте градње и изграђен је 1974. године. У 
архитектонском смислу је разуђен, састављен од неколико крила чија спратност 
варира од П до П+2. У склопу објекта се налази и фискултурна сала. Укупна нето 
површина износи 3.582,70 м², док је укупан број корисника 484 на годишњем нивоу. 
Просјечна унутрашња температура у објекту прије провођења енергетски ефикасних 
мјера је износила око 15-16 °C степени, док је након реконструкције унутрашња 
температура достигла пројектованих 20°C. 
Основна школа „Мајка Кнежопољка“ Кнежица. Основна школа "Мајка Кнежопољка" 
у Кнежици код Козарске Дубице, којa oбухвата ђаке из чак 23 села са око 230 ученика. 
Основна школа „Вук Стефанивић Караџић“ Козарска Дубица. Редовна настава и 
остале активности педвиђене наставним планом и програмом успјешно су 
реализоване.  
Средњешколско образовање. Од средњошколских установа у Козарској Дубици 
постоји ЈУ СШЦ ”Никола Тесла” Козарска Дубица са четверогодишњим и трогодишњим 
занимањима и квалификацијама. Средњошколски центар располаже са 2236м2 
затвореног простора и 15400 м2 отвореног простора, 23 учионице +4 школске 
радионице за практичну наставу, те 13 кабинета и специјализованих учионица. Школа 
не посједује затворену дворану, као ни отворена игралишта, већ користи градску 
спотрску дворану. У школској 2018/19 години у ову школу уписало се укупно 464 
ученика у 24 одјељења. Машинство и обрада метала: Аутомеханичар (3 године); 
Инсталатер (3 године);  Механички техничар (4 године). Пољопривреда и прерада 
хране: Пољопривредни техничар (4 године); Воћар-виноградар (3 године). Остале 
дјелатности: Фризер (3 године). Гимназија: Општи смјер (4 године).  Економија, право 
и трговина: Економски техничар (4 године); Пословно-правни техничар (4 године).  
Угоститељство и туризам: Туристички техничар (4 године). 
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Слика 16. Број ученика, наставника и одјељења средњих школе Козарска Дубица 

(Извор: РЗС РС) 

 
Као и код основног образовања, оно што забрињава је континуирани и изразито 
значајни пад школске популације у средњој школи и тај пад је значјан и износи преко 
17,43% у посљедњих 5 година. Током посљедњег земљотреса са епицентром у Р 
Хрватској, а који се осјетио и у Козарској Дубици, дошло је до пуцања зидова на 
објектима средње школе. 
 
 
2.1.6.2 Здравство  
 
У Козарској Дубици је здравствена заштита заступљена на примарном нивоу у оквиру 
ЈЗУ Дом здравља „Козма и Дамјан“ и неколико приватних љекарских ординација. ЈЗУ 
Дом здравља ,,Козма и Дамјан“ Козарска Дубица је јавна здравствена установа чији је 
оснивач локална самоуправа, ради предузимања специфичних активности на 
промицији здравља, превенцији и лијечењу болести и стања, рехабилитацији 
обољелих и повријеђених, обезбјеђењу лијекова и медицинских средстава, заштити 
животне и радне средине и других специфичних активности из области здравствене 
заштите.  Здравствена установа је у складу са прописаним стандардима стекла статус 
сертификоване установе, што подразумјева да испуњава све прописане услове за 
обављање здравствене дјелатности, да располаже са свим ресурсима у погледу кадра, 
простора и опреме, да посједује рјешење ресорног Министарства здравља и социјалне 
заштите за обављање регистроване здравствене дјелтности, те је уредно је извршен 
упис у судски регистар. ЈЗУ Дом здравља ,,Козма и Дамјан“ Козарска Дубица у оквиру 
примарне здравствене заштите обезбјеђује10 здравствену заштиту из области:  
породичне медицине, хигијенско-епидемиолошке заштите, хитне медицинске помоћи, 
центра за ментално здравље, центра за физикалну медицину и рехабилитацију, 
стоматолошке заштите, лабораторијске дијагностике, радиолошке и ултразвучне 
дијагностике, КСЗ из области педијатрије и КСЗ из области гинекологије, те 
консултативно специјалистичке заштите из домена, пнеумофтизиологије, интерне 
медицине, кардиологије,  хирургије, ортопедије, васкуларне хирургије, офталмологије, 
дерматовенерологије, оториноларингологије, неурохирургије, урологије,  

                                                 
10 Извјештај о раду ЈЗУ за 2020. годину. 
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нефрологије, дијабетологије  и нуклеарне медицине-ендокринологије, уз медицинску 
подршку (снабдјевање лијековима и санитетским материјалом, стерилизацију, 
одржавање објеката и опреме, санитетски превоз, одржавање хигијене, те Јединица за 
увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствене заштите и 
Служба заједничких послова. Установа према плану мреже обезбјеђује здравствену 
заштиту  из наведених дјелатности  за подручје општине Козарска Дубица, те  
здравствену заштиту из области КСЗ педијатрије, КСЗ гинекологије  и  Центра за 
ментално здравље  за подручје општине Костајница. У току календарске 2019.  године 
започета је санација и реконструкција објеката у којим се обавља дјелатност, КСЗ 
гинекологије, те у скорије вријеме очекује се завршетак радова и планирано је 
преселење Хигијенско-епидемиолошке службе. У току 2020. године завршена је 
реконструкција дијела објекта хитне медицинске помоћи и у том дијелу формирана је 
Ковид амбуланта која је у функцији свих 24 сата.  Такође у току 2020. године, због 
дотрајалости котлова централног гријања извршена је неопходна санација истих. 
Установа је посредством Владе Републике Српске од Владе Републике Србије добила 
као донацију санитетско возло у вриједности 97.791,00 КМ. Укупно исказане обавезе 
на дан 31.12.2020. године износе, 4.194.251,00 КМ, од чега су  укупно дугорочне 
обавезе од  1.147.081,00 КМ и укупно краткорочне обавезе 3.047.170,00 КМ. 
 

 
Слика 17. Квалификациона структутра запослених ЈЗУ ДЗ Козарска Дубица 

(Извор: Извјештај о раду ЈЗУ) 

 
Проблеми у раду здравствене установе се углавном огледају у недовољним 
уговореним новчаним средствима везано за обезбјеђење и пружање здравствене 
заштите осигураним лицима Фонда здравственог осигурања, те је сваке године 
примјетан значајано смањење броја осигураних лица што свакако значајно утиче на 
висину уговорених новчаних средстава са Фондом здравственог осигурња, што се види 
из табеларног приказа везано за укупан број становника, број осигураних, број 
неосигураних, број неверификованих осигураних и број неверификованих 
неосигураних лица. 

Табела 19. Број и структура здравствено оигураних грађана 
Година  Осигурани Нуосигурани Неверификовани 

осигурани 
Неверификовани 

неосигурани 
Укупно 

2020 16689 7071 123 173 24056 

2021 15780 6910 190 121 23001 

(Извор: Извјештај о раду ЈЗУ) 
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Увидом у извршену реализацију здравствених услуга видљиво је да је установа за 
осигурана лица Фонда у 2020. години извршила услуге у износу од  4.384.111 КМ из 
чега произилази да су у односу на уговорени обим средстава, извршили већу 
реализацију здравствених услуга у висини од 2.263.194 КМ  или 107%, а услуге се 
односе на лијечење, дијагностичке процедуре, лијекове, те потрошни и санитетски 
материјал, због чега је дошло до значајног погоршања ионако тешке финансијске 
ситуације, чиме се угрожава финансијска стабилност и функционалност установе. 
Основни приједлог мјера за превазилажење проблема је да се Уговор са Фондом 
здравственог осигурања закључује по принципу извршеног броја здравствених услуга 
према осигураним лицима Фонда. За 2020. годину Фонд здравственог осигурања је 
извршио верификацију 11 тимова породичне медицине, од којих је 9 тимова 
распоређено у централне објекте Дома здравља, а 2 тима породичне медицине су 
лоцирани у подручним теренским амбулантама у Кнежици, Међувођу и Драксенићу. 
Број запослених у установи у току 2020. године је због појаве пандемије изазване 
вирусом КОВИД-19, незнатно повећан у односу на 2019. годину , тј. укупан број 
запослених са 31.12.2020. године је 92 радника. У структури укупног броја запослених, 
преко 80% је здравствених радника, а испод 20% нездравствених, што је позитиван 
омјер здравствених и нездравствених радника, а такав позитиван омјер нема ни једна 
здравствена установа у Српској. Најближа општа болница налази се у Приједору и 
Градишци.  
 
2.1.6.3 Социјална  заштита   
 
Јавна установа "Центар за социјални рад" Козарска Дубица је установа социјалне 
заштите која има за циљ провођење социјалне, дјечије и породичне заштите, те 
пружање разних врста услуга из области социјалног рада на подручју Општине 
Козарска Дубица. Центар је основан давне 1977. године, након усклађивања 
дјелатности са Законом о систему јавних служби као и другим позитивно правним 
прописима, регистрован је код Окружног привредног суда у Бањој Луци, 2014.године. 
Центар је смјештен у просторијама у склопу стамбене зграде, површине 120м², у 
власништву Општине. Простор који се користи има 7 канцеларија, улазни ходник, 
заједничку просторију са чајном кухињом, архивским простором. Просторије су 
опремљење адекватним канцеларијским намјештајем, међутим неопходна је нова 
столарија. Дјелатност Центра је проширена дјелатношћу "дневне бриге о дјеци", а о 
чему је Скупштина Општине донијела Одлуку. Од укупно 10 (1М/9Ж) запослених у ЈУ 
ЦСР Козарска Дубица, 8 (1М/7Ж) професионалаца се бави питањима од значаја за 
грађане: четири (4) дипломирана социјална радника, један (1) психолог, два (2) 
магистра социјалног рада,  један (1) дипломирани економиста-менаџер у социјалној 
политици и социјалном раду и један (1) дипломирани правник, уз напомену да је 
директор Установе такође и магистар социјалног рада, који поред послова директора 
обавља и послове из струке. У Центру за социјални рад нема упосленог кадра као што 
је дефектолог, специјални педагог и сл., за чим свакако постоји потреба, али ни особља 
као што је возач, портир-заштитар, информатичар, за чим такође постоји потреба. 
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Табела 20. Преглед прихода и расхода Центра за социјални рад, KM 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Приходи 

Остварено (KM) 1.357.960 1.597.496 1.347.919 1.340.766 1.482.780 

Општина 972.146 1.169.564 905.389 872.969 937.396 

РС 379.364 420.277 442.530 467.797 545.384 

Други извори-пројекти 6.450 7.655 - - - 

Расходи 

Трансфери корисницима 1.089.532 1.053.696 1.037.334 1.025.297 1.139.222 

Трошкови ЦСР 268.428 269.256 235.842 230.848 253.880 

Расходи по суд. решењима 0 0 49.555 47.881 76.846 

Обавезе из ранијег период 0 274.544 25.188 36.742 12.831 

Остварени 1.357.960 1.597.496 1.347.919 1.340.768 1.482.780 

(Извор: Извјештај ЦСР, 2020) 

 
Од наведних прихода, Буџет општине је у 2020. години учествовао са 63,22%, док је 
приход са нивоа Републике Српске износио 36,78%, а других извора прихода није 
било. Истовремено укупни расходи износили су 1.482.780КМ и већи су за око 10% у 
односу на 2019. години (1.340.766КМ).  
Права из социјалне заштите се остварују по захтјеву странке или по службеној 
дужности. Након провођења поступка доноси се рјешење. Исплата права се врши на 
текући рачун или путем поште. ЈУ ЦСР једном годишње врши преиспитивање свих 
признатих права, чији је преглед приказан на слици. 

 
 

Слика 18. Преглед основних права из социјалне заштите и броја корисника (2020) 
(Извор: Извјештај ЦСР, 2020) 
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Закључно са децембром 2020. године број корисника новчане помоћи износио је 49 
од чега: 35 једночланих домаћинствa, 10 двочланих домаћинстава, 2 трочлана 
домаћинства, и 2 петочланa домаћинствa. Новчана помоћ се исплаћује корисницима 
50% из средстава локалне заједнице (буџет Центра), а 50% из средстава Министарства 
здравља и социјалне заштите Републике Српске. Корисници новчане помоћи су 
углавном лица старија од 65 година, што је и по Закону о социјалној заштити граница 
за радну способност. Неспособност за рад утврђује се на основу налаза и мишљења 
стручне комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из 
социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника. На дан  01.01.2020. 
године укупан број корисника, додатак за помоћ и његу другог лица  је био 487, од 
чега су била 194 корисника потпуно овисна о помоћи и њези другог лица, а 293 
дјелимично овисна, а на дан 31.12.2020.године укупан број корисника је 468, од чега 
179 потпуно овисна, а 289 корисника дјелимично овисна о помоћи и њези другог лица. 
У 2020. години, 6 (3М/3Ж) корисника са сметњама у развоју остварује право на 
подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, од чега 
3 средњошколца и 3 студента средњошколцима се рефундирају мјесечни трошкови 
школске карте, а студентима - станарина и трошкови превоза, највише једном 
мјесечно,  приликом доласка у мјесто пребивалишта. Ово право финансира 
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.  У 2020. години, 2 
млдб. дјетета (2Ж) су смјештена у хранитељске породице. Пунољетних корисника у 
хранитељским породицама нема. Није било пријављених породица које су 
заинтересоване за хранитељство. Збрињавање у хранитељску породицу је право које 
се финансира из буџета Општине, односно Центра. Влада Републике Српске проводи 
програм развоја хранитљства у Републици Српској, као најадекватнији алтернативни 
облик породичног збрињавања дјеце без родитељског старања. Број корисника права 
на здравствено осигурање на дан 01.01.2020. године је 45 (11 - за лица смјештена у 
установе социјалне заштите, 12 лица корисника новчане помоћи и 22 додатка за 
помоћ и његу другог лица). број корисника здравственог осигурања на дан 
31.12.2020.године 45 (11 лица смјешетених у установе, 12 лица корисника новчане и 22  
додатка за помоћ и његу другог лица). Број лица  која се обраћају у Центар, због 
неријешеног здравственог осигурања, се континуирано повећава.  Смјештај у установе 
социјалне заштите користи 22 лица из Козарске Дубице. Право на смјештај у установу 
имају лица којима је, након проведене стручне процјене, утврђено да је 
институционални смјештај најоптималнији облик социјалног збрињавања. Право на 
једнократну новчану помоћ обезбјеђује се појединцу, члановима породице или 
породици у цјелини, који се тренутно нађу у стању социјалне потребе. Број позитивно 
ријешених захтјева за једнократну новчану помоћ у 2020.години је 125.  Лична 
инвалиднина се исплаћује у мјесечном новчаном износу од 100,00 КМ. Средства се 
обезбјеђују из буџета Републике Српске. За реализацију ове Одлуке задужено је 
Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство финансија и центри за 
социјални рад. У локалној заједници личну инвалиднину је остварило  70 лице од чега 
19 дјеце и 51 пунољетно лица.  
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Табела 21. Износ исплаћене помоћи путем Центра за социјални рад, КМ 
Врста помоћи Износ помоћи у КМ/годишње 

2016 2017 2018 2019 2020 

Стална новчана помоћ 7.674 7.474 8.216 7.468 6.698 

Новчана накнада за помоћ и његу 
друге особе 

46.844 55.259 52.879 54.355 60.558 

Текуће инвалиднине-авг. 2018 0 0 6.780 6.117 9.403 

Друга материјална помоћ 5.240 0 0 0 0 

Оспособљавање за живот и рад 2.199 3.792 3.719 1.503 1.350 

Смјештај у другу породицу 2.400 2.112 1.959 1.352 1.666 

Смјештај у установе соц. заштите 13.915 16.714 2.981 2.607 3.715 

Једнократне новчане помоћи 1.375 3.087 1.821 1.401 1.509 

Здравствено осигурање 1.851 2.422 3.055 3.237 3.219 

Дјечији додатак 0 296.155,00 313.460,00 250.669,90 209,668.20 

Накнада умјесто плате родитељу у 
радном односу 

1 262.624,35 345.062,12 297.151,35 462,727.06 

Накнада умјесто плате родитељу који 
није у радном односу 

1 34.370,00 30.520,00 186.905,00 415,125.00 

Укупна средства 81500 684009,35 770452,12 812766,25 88118 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 
 

Посебна права су права из дјечије заштите. Права из дјечије заштите дефинисана су 
Законом о дјечијој заштити РС. од 01.01.2018. године на снази је нови Закон о дјечијој 
заштити РС ("Сл. гласник РС", бр.:114/17.), те Закон о измјенама и допунама Закона о 
дјечијој заштити РС ("Сл. гласник РС", бр.:122/18, 107/19.) који је на снази од 
01.01.2020. године. У готово свим друштвима неке друштвене групе су социјално 
угрожене и рањиве (старије особе, дјеца и омладина, жене, расељене и етничке 
мањине, избјеглице, расељена лица, азиланти, хендикепирани и болесни, бескућници, 
бивши затвореници, штићеници одређених институција и дуготрајно незапослени). 
Друштва погођена великом природном катастрофом или економском транзицијом 
обично имају бројније рањиве групе него друга друштва. Корисници социјалне 
заштите коју проводи центар за социјални рад су лица која се налазе у стању социјалне 
потребе, а нарочито малољетна лица (без родитељског старања, са сметњама у развоју 
и породичним приликама, васпитно занемарени и запуштени малољетници), те 
пунољетна лица (материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица, стара лица без 
породичног старања, инвалидна лица, лица са друштвено неприхватљивим 
понашањем, лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита). 
 

Табела 22. Дјеца као рањиве групе по евиденцији Центра за социјални рад 

  Дјеца чији је развој ометен 
породичним проблемима 

Дјеца са потешкоћама 

M Ж Укупно M Ж Укупно 

2016 176 74 250 18 9 27 
2017 45 27 72 17 11 28 
2018 37 25 62 13 3 16 
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2019 45 27 72 19 11 28 
2020 46 1 46 26 24 50 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 

 

У току 2020. године Комисија за дјецу састала се осам пут и прегледала укупно 24 
дјеце, од којих је 9 дјеце било на поновној процјени, јер су им били неопходни нови 
налази због уписа у средњу школу, остваривања права на личну инвалиднину или 
остваривања других личних права, а 15 дјеце је било први пут на Комисији. 
Малољетничка делинквенција је озбиљан проблем с којим се сусрећу савремена 
друштва. Ријеч је о малољетним лицима која су починила различита кривична дјела, 
због којих је против њих покренут кривични поступак и изречена нека санкција. У 2020. 
Години укупно је евидентирано 14 малољетника делинквената. 
 

Табела 23. Одрасли као рањиве групе по евиденцији Центра за социјални рад 
 Особе са 

сметњама у 
развоју и особе 

са 
инвалидитетом 

Материјално 
неосигуране и 

за рад 
неспособне 

особе 

Старе особе 
без пород. 

старања 

Особе 
друштвено 
негативног 
понашања 

Особе и породице у 
стању соц. потребе 

којима је усљед 
посебних околности 

потребна помоћ 

2016 437 61 120 95 400 

2017 454 56 112 102 451 

2018 432 65 125 73 388 

2019 93 56 112 102 451 

2020 668 55 118 84 292 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 

 

Утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивање функционалног стања корисника у 2020. години извршено је на 7 
састанака. На основу појединачних оцјена, укупно је процјењено 72 лица. 

 

 
Слика 19. Преглед број војних инвалида по категоријама, 2020. година 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 
 

У општини Козарска Дубица своје право остварују укупно 571 војни инвалид, од чега је 
највећи број њих девете категорије (159), као и 24 цивилне жртве рата, од чега је 
највише њих у шестој категорији (14). Преглед износа војне и цивилне инвалиднине 
приказан је у табели. 
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Табела 24. Преглед износа војне и цивилне инвалиднине, КМ 
Категорија Степен 

инвалидности 
Износ просјечне инвалиднине, KM 

2016 2017 2018 2019 2020 

Војни инвалиди 

I 100%-потребна 
помоћ 2.117,62 2.155,75 2.198,96 2.198,96 2.247,32 

II 100%- није 
потребна помоћ 944,27 961,27 980,54 980,54 1.002,10 

III 90% 553,15 563,11 574,4 574,4 587,03 

IV 80% 419,06 426,6 435,15 435,15 444,72 

V 70% 201,15 204,77 208,87 208,87 213,47 

VI 60% 134,1 136,51 139,25 139,25 142,31 

VII 50% 100,57 100,38 104,44 104,44 106,73 

VIII 40% 50,29 51,19 52,22 52,22 53,37 

IX 30% 33,52 34,13 34,81 34,81 35,58 

X 20% 27,94 28,44 29,01 29,01 29,65 

Цивилни инвалиди 

III 90% 251,43 255,95 261,06 261,06 266,8 

IV 80% 167,62 170,64 174,04 174,04 177,87 

V 70% 146,67 149,31 152,28 152,28 155,63 

VI 60% 125,72 127,98 130,53 130,53 133,4 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 

 
У току 2020. године од јануара до половине новембра 2020. године, укупно је 
евидентирано 22 случаја насиља у породици. У 19 случајева пол жртве су жене, а у 3 
случаја пол жртве су мушкарци. Врста насиља: угрожавање спокојства- 2 случаја, 
психичко насиље- 3 случаја, физичко насиље- 17 случајева. За 8 случајева више него у 
2019. години. У току 2019. године пријављено је 14 случајева насиља у породици, од 
чега је у 10 случајева пол жртве жена, а у четири мушкарци, а у 2018. години пет 
случајева насиља у породици и пол жртве су биле жене. У односу на прошлу 2019. и 
2018. годину, биљежи се раст пријављених случајева насиља у породици. 
 
2.1.6.4 Култура, спорт, НВО и удружења 
 

На подручју општине егзистирају укупно 4 културно-умјетничка друштва, што је за 
једно мање него претходних година и 22 спортске организације, од којих 16 учествују у 
организацији или су активни учесници културних и спортских манифестација на 
подручју општине. Већина културних и спортских манифестација предвиђених у 2021. 
години  су традиционалне манифестације које се организују већ низ година и које се 
сваке године побољшавају са квалитетнијим и разноврснијим програмом. Област 
културног и умјетничког развоја општине Козарска Дубица у надлежности је Одјељења 
за општу управу и друштвене дјелатности Општине Козарска Дубица, ЈП Центар за 
информисање и културу, ЈУ Народна библиотека и ЈУ Туристичка организација општине 
Козарска Дубица, СПиКД „Просвјета“, као и културно-умјетничка друштва општине. На 
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подручју општине активно су четири (4) културно-умјетничкa друштва и то: СПКД 
„Просвјета“, КУД „Кнешпоље“, БЗК „Препород“, ГКУД „Уна“. Одјељење за општу 
управу и друштвене дјелатности Општине Козарска Дубица носилац је организације и 
реализације културно-умјетничког живота у Козарској Дубици,  заједно са осталим 
чиниоцима културе из општине чије се активности у организацији догађаја 
испреплићу. У току 2021. године су биле предвиђене 33 културне и спортске 
манифестације. С обзиром на новонасталу ситуацију појавом корона вируса, због чега 
су на снази одређене епидемиолошке мјере, многе од наведених манифестација нису 
одржане, а такође је неизвјесно да ли ће  у наредном периоду  бити одржане 
планиране манифестације. 
 
ЈП „Центар за информисање и културу“. Активности11 које је Центар проводио током 
2020. године биле су усмјерене на обавјештавање јавности о ситуацијама као и о 
предузетим корацима на спрјечавању ширења новог вируса корона. У зависности од 
тренутне епидемиолошке ситуације и Предузеће је усмјеравало своје активности  
везане за реализацију  задатака и циљева планираних за текућу годину. Већ од марта 
2020. године РТВ КД свој рад базира на праћење сједница Кризног штаба општине како 
би јавност правовремено имала информације о мјерама заштите, а све у циљу 
очувања здравља и живота људи. Током протекле године 11 радника ЈП „Центра за 
информисање и културу“  било је инфицирано новим корона вирусом, што је доказ да 
су новинари, поред служби здравственог сектора, Министарства унутрашњих послова 
и Цивилне заштите, били свакодневно изложени ризику заразе и са „првих линија“ 
извршавали своје радне задатке. „Дуб радио“ је прошле године прославио 48 година 
постојања и рада. Радио је један од најстаријих у БиХ. Након проглашења пандемије и 
ступања на снагу бројних заштитних и ограничавајућих  мјера у сврху сузбијања новог 
вируса корона, активности у Дому културе су сведене на најмању могућу мјеру. Тако је 
сала Дома културе кориштена искључиво за пробе фолклорног ансамбла градског КУД-
а, у августу је, уз поштовање свих епидемиолошких захтјева, па и ограничење броја 
посјетилаца, организована још једна професионална позоришна представа. У Центру је 
запослено 24 радника од чега је 4 са ВСС, 18 са ССС, 1 КВ и 1 ПК радник. Предузеће 
послује у згради која је власништво Општине. Посједује ТВ и радијску опрему, те 
аутомобил који је донација Предсједника Републике Српске. Укупно остварени 
приходи у 2020. години су били 483.386 КМ (од чега је 409.500КМ из Буџета општине) и 
већа су за 1% у односу на претходну годину. Пандемија вируса корона у једном 
моменту је готово избрисала приходе од маркетинг услуга у готово свим медијима, 
тако и у РТВ КД и „Дуб Радију“. Предузеће је остало без  зграде из које је пословало. 
Тренутно редакција, монтажа, управа и други дио радних организација ради из хола 
Дома културе. Тренутно, нема звучне изолације, гријања, намјенског простора за 
припрему РТВ прилога, ни довољно опреме. Проблем, такође, представљају и 
неизмирене обавезе из периода док је предузеће пословало у оквиру главне књиге 
трезора.  Недовољно средстава за набавку ауторских права за емитовање ТВ серија и 
филмова којим би се обогатио програм и постигли већу гледаност. Такође, кориштење 
Спортске дворане од стране спортских клубова без накнаде, чиме сви текући трошкови 
у Спортској дворани, који мјесечно износе око 3000КМ без набавке огревног дрвета, 
долазе на терет предузећа.  

                                                 
11 Извјештај о пословању ЈП „Центар за информисање и културу“, 2020. година. 
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ЈУ „Народна библиотека“ Козарска Дубица у текућој години дјеловала је нa основу 
планираних програмских активности одређених Законом о библиотечкој дјелатности и 
планираних финансијских средстава из буџета општине Козарска Дубица.  У свом раду 
библиотека проводи многе активности од великог значаја за развој културе и културне 
свијести, како код корисника услуга (чланова) тако и код потенцијалних корисника, а 
кроз популаризацију књиге, библиотеке и библиотечке дјелатности користећи 
медијску презентацију. Народна библиотека у току свога рада и провођења редовних 
и пројектних активности, ставља акценат на сарадњу са Општином као оснивачем, 
Министарством просвјете и културе Републике Српске, школама, просвјетним 
радницима, педагозима, установама и др. Библиотека располаже са седам просторија 
са 190 м2 корисног простора у који је смјештен књижни фонд од око 40 000 наслова 
распоређених у четири одјељења и 885 чланова (2020). У књижном фонду библиотеке 
налазе се значајна дјела домаће и стране књижевности, велики број стручне 
литературе и енциколопедијских издања. Старија библиотечка грађа и старе књиге из 
19. вијека посебно се чувају и могу се користити само у читаоницама библиотеке. У 
читаоницама библиотеке користи се и фонд од 1200 књига из одјељења завичајне 
збирке. У одјељењу завичајне збирке налази се и легат12 библиотека Бошка 
Шиљеговића. Библиотечке услуге у току године користи хиљаду корисника, који 
прочитају више од двадесет хиљада књига. У Библиотеци је запослено 6 радника који у 
свом раду прате достигнућа савременог библиотекарства. Библиотека организује 
књижевне вечери, промоције књига, програме за дјецу, изложбе и друге културне 
манифестације на којима учествују значајна имена из књижевног и културног живота 
Републике Српске, Босне и Херцеговине и Републике Србије. Библиотека се повремено 
бави издавачком дјелатношћу са посебним акцентом на публикације којима се 
утемељује завичајна функција Библиотеке. Укупни расходи су били 113.018КМ, од чега 
Министарство просвјете и културе Републике Српске финансира бруто плате и накнаде 
запослених.  
Највећи проблем у раду  су неизмерене обавезе како из 2020. године тако и из ранијих 
година што се у укупном износу може видјети у горе наведеном. Јавна установа 
„Народна библиотека“ Козарска Дубица је у 2020. години пословала у оквиру 
буџетских средстава која су била предвиђена буџетом општине Козарска Дубица у 
износу од 24.500,00 КМ и уназад шест година никада нису створене обавезе које би 
премашиле средства на располагању што није учињено ни у 2020. години. Такође, 
постоји и потреба за додатним кадровима у реализацији будућих активности. 
 
Српско просвјетно и културно друштво ''Просвјета'' је основано 1997. године. У склопу 
Друштва раде следеће секције: фолклорна секција ''Уна'' (у чијем саставу ради и 
Пјевачка група „Уна“),  драмски студио ''Артист'', ојкачке групе ''Срце Кнешпоља'' и 
„Козара“, мјешовити хор Српско пјевачко друштво ''Вишњић'', те секције у средњој и 
основним школама. ОО СП и КД „Просвјета“ из Козарске Дубице заједно са 
руководством и члановима постојећих секција, а уз финансијску подршку општинског 
буџета и донатора је успио да реализује значајан дио из планираног Програма рада за 
ову годину. Број чланова друштва креће се око 100 чланова. Фолклорна секција „Уна“ 
се финансира чланарином родитеља дјеце која играју у фолклору, подршком општине 

                                                 
12 Бошко Шиљеговић (Мирковац, 1915-Међувође, 1990), учесник Народно-ослободилачке борбе, 

генерал-пуковник ЈНА, друштвено-политички радник и народни херој Југославије. 
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Козарска Дубица и донаторима. Највећи проблем представљају народне ношње и 
опанци који су неопходни за наступе и даљи рад, а чија набавка изискује већа 
финансијска средства.  
 
Бошњачка заједница културе „Препород“ основано је 2004. године и данас броји 25 
активних чланова који су распоређени у двије групе. Бошњачка заједница културе 
„Препород” узела је учешће у више културних и других манифестација у општини и 
околини. 
 
Културно умјетничко друштво „Кнешпоље“. Друштво своју активност обавља у 
просторијама некадашњег дјечијег вртића, које су одлуком Општине Козарска Дубица, 
дате на кориштење Друштву за његове потребе. У друштву дјелују мушка, женска и 
дијечија пјевачка група. У фолклорној секцији дјелује школа фолклора (млађи и 
средњи узраст) и извођачка постава. Друштво је у току године учествовало на 
многобројним манифестацјама. Број чланова друштва креће се око 100 чланова. 
Друштво свој рад финансира првенствено чланаринама и прикупљеним донацијама. 
Укупни приходи не обезјеђују измиривање редовних мјесечних трошкова и то: 
кореографа, учитеља пјевања и текуће трошкове струје, воде и средстава за хигијену). 
Међутим, друштво осим редовних мјесечних трошкова има и друге трошкове, као што 
је набавка народних ношњи и средства за одлазак на гостовања на разне 
манифестације. 
 
Градско културно умјетничко друшво „Уна“.  
Градско културно умјетничко друшво „Уна“ је основано 2019.године, а раније је 
друштво дјеловало у склопу Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“, као 
фолклорна секција „Уна“.  
Друштво тренутно броји 185 чланова. У саставу друштва дјелује пет старосних група 
узраста од 4 до 64 године.  ГКУД „Уна“ је вишеструки освајач значајних награда, како 
на домаћем тако и на страним фестивалима.  
Циљ овог друштва је очување традиције и културе, али исто тако и представљање 
града Козарске Дубице на многобројним фестивалима.  
Финансирање друштва је од стране чланарине. Потребна су и додатна средства како 
би друштво на адекватан начин наставио са радом и промоцијом наше игре и културе. 
 
Уз различита удружења грађана која дужи низ година дјелују на подручју општине 
Козарска Дубица, у посљедње 3 године евидентно је активно присуство бројних 
невладиних организација. Као облици грађанске иницијативе удружења граðана и 
невладине организације своје активности манифестују кроз различите облике учешћа 
граðана у друштвеним, културним и социјалним активностима.Основна 
карактеристика ових облика грађанске иницијативе је заснованост на принципима 
добротворног рада и непрофитабилности, а регистроване су по процедури Закона о 
удружењима и фондацијама РС. Партнерски однос органа локане управе и удружења 
грађана заснован је на принципима позитивне комуникације, пуноправног партнерског 
статуса и друштвеног дијалога. Пружање подршке актиностима и пројектима НВО-а, 
које подржавају добровољан рад као алтернативно средство друштвене интеграције, 
омогућило је невладином сектору да равноправно судјелује у рјешавању актуелних 
друштвених проблема и изградњи грађанског друштва. Осим већ описаних, удружења 
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граðана која дјелују на подручју општине Козарска Дубица су: ОО Црвени крст, 
Општинска борачка организација, СУБНОР, УГ „Ветерани Републике Српске“, 
Удружење слијепих и слабовидних лица Козарска Дубица и Костајница, Општински 
синдикат, Савез пензионера, Удружење младих „Уна“, Планинарско-спортско друштво 
„Пеција“,   Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама "Растимо 
заједно",  НВО “Путеви мира”, Удружење младих „Фокус“, КУД “Козара”, СПД 
“Вишњић”,  Ауто-мото друштво Козарска Дубица, Мото клуб „Кингс“, Одред извиђача 
“Моштаница”,  Удружење пчелара, Удружење узгајивача оваца и коза Републике 
Српске, УГ „Ветерани посебних јединица полиције 95“, Удружење дијабетичара 
„Лотус“ Козарска Дубица, Удружење за помоћ и подршку особама са инвалидитетом 
„Лет“.  
 
Главни носиоци спорта су спортски клубови који дјелују на подручју општине и бројне 
спортске манифестације које организују. Број манифестација које имају међународни 
карактер је у порасту. На подручју општине укупно је активно13 19 спортских 
организација са око 2000 уписаних чланова. На подручју општине егзистира 6 
Фудбалских клубова, 1 мушки и 1 женски рукометни клуб, 2 Кошаркашка клуба, 3 
Карате клуба те по један Шаховски клуб, Куглашки клуб, Риболовно друштво и 
Планинарско друштво. Финансирање спортских клубова средствима која се издвајају 
из Буџета општине су недовољна те је неопходно тражити нови начин финансирања 
спорта на нивоу републике. Средства за спорт у Буџету општине се крећу у распону од 
180.000-260.000КМ.  У центру града налазе се и мултифункционални спортски терени 
те спортски центар са фудбалским стадионом са трибинама и пратећим садржајима. За 
рекреативце у затвореном простору, ту су и бројне, добро опремљене теретане и 
центри за фитнес са разноврсним садржајима. Оближњи НП Козара, који се једним 
својим дијелом простире и на територији општине, нуди богате спортско-рекереативне 
садржаје с пјешачким стазама, пењалиштима, МТБ стазама и трим стазама за дјецу. За 
љубитеље зимских спортова, ту су и скијалишта чије се стазе, у недостатку сњежног 
покривача, покривају вјештачким снијегом. Универзална спорска дворана, смјештена 
је у самом центру града, пружа могућност одржавања спортских и рекреативних 
утакмица и турнира. Дворана има 880 нумерисаних мјеста и нуди могућност 
изнајмљивања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Од 22 спортске организације. 
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Закључак 
 
У погледу здравствене затите у општини Козарска Дубица заиста је за похвалу 
опсег услуга који се пружа на нивоу примарне здравствене заштите, међутим број 
осгигураних лица по основу здравственог осигурања није задовољавајући. Такође, 
континуирано опремање Дома здравља, савременом дијагностичком и другом 
опремом, је један од приоритета, како и са санитетским возилима, тако и осталом 
медицинском опремом и уређајима. 
Главни проблем школства у општини Козарска Дубица је континуирани и значајан 
пад школске популација, он је изражен у погледу основног али и средњошколског 
образовања. Одговорна популациона политика, је детерминанта будуће 
образовања и његове везе са тржиштем рада. Такођем, неопходно је опремање 
школа кроз пројектне активности савременим училима је један од приоритета у 
наредном периоду, како би се унаприједио наставни процес. 
За несметано функционисање Дома културе неопходно је извршити низ санацијских 
и реконструкцијских послова као и наћи начин за одрживе приходе овог објекта. 
Основни услов за спровођење спортских актвности је постојање довољног броја 
адекватних објеката и пратеће инфраструктуре (опрема, справе и реквизити).  
У погледу спорта, битно је обезбјеђење финансијских средстава за такmичења и 
унапређење постојећег стања спортске и рекреативне инфраструктуре, али и 
навика становништва за бављење спортом и рекреацијом. Потребно је изнаћи 
средства за одрживо финансирање спортских организација јер постојећа средства у 
Буџету нису довољна. Такође, потребно је интензивирати улагања у културу, 
успоставити и одржавати традиционалне манифестације у циљу 
препознатљивости општине Козарска Дубица. С обзиром на лимитирана средства 
општине Козарска Дубица, која су и сада углавном више орјентисана на социјална 
давања, плате и накнаде запослених, неопходно је јасно и прецизно утврдити 
приоритетне области дјеловања (здравствена и социјална заштита, образовање и 
др.) и усмјерити активности ка идентификованим циљним групама и корисницима 
услуга.  
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2.1.7 Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга 
 
2.1.7.1 Водоснабдијевање и канализација 
 
Градски водоводни систем (ГВС) „Козарска Дубица“ обухвата подручје око 6.600 ха 
организован је у 33 ДМА14-мјерне зоне. Прeдузeћe „Вoдoвoд“ a.д. Козарска Дубица, 
управља градским водоводним системом. Оснoвaнo је 2000. гoдине, нaкoн диoбe 
дoтaдaшњeг прeдузeћa OJДКП „Кoмунaлaц“ нa двa нoвa прeдузeћa OJДКП „Вoдoвoд“ и 
OJДКП „Кoмунaлaц“, нaкoн чeгa су oвa двa прeдузeћa у прoцeсу привaтизaциje 
прeрeгистрoвaнa кao aкциoнaрскa друштвa сa вeћинским кaпитaлoм Oпштинe Кoзaрскa 
Дубицa и Aкциjскoг фoндa Рeпубликe Српскe. Касније, 2011. године, нa oснoву Зaкoнa o 
прeнoсу прaвa свojинe у кaпитaлу РС у прeдузeћимa кoja oбaвљajу кoмунaлнe 
дjeлaтнoсти нa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe (Сл. глaсник РС бр. 50/10), удиo Aкциjскoг 
фoндa Рeпубликe Српскe у кaпитaлу друштвa прeнeсeн je на Општину Козарска Дубица. 
Предузеће одржава и управља са градским водоводним системом „Козарска Дубица“ 
и локалним водоводним системом „Кнежица“. У предузећу је са 31.12.2020. године  
запосленo 39 радникa. 
 

 
Слика 20. Структура запослених ЈП ”Водовод” а.д. Козарска Дубица 

(Извор: Информација о пословању предузећа ЈП за 2020. годину) 

 
Друштво одржава 167 км дистрибутивне и 64 км прикључне водоводне мреже. 
Покривеност услугом водоснабдијевања изражава се као однос броја становника 
покривених услугом у односу на укупан број становника у општини (таб. 25). На крају 
пословне 2020. године у ГВС „Козарска Дубица“ било је прикључено 4268 
домаћинстава, 974 стамбених јединица у зградама колективног становања и 583 
привредних субјеката. Број потрошача варира током времена и по структури и по 
категорији. У доњој табели даје се преглед укупног броја потрошача на крају пословне 
године према категорији потрошача. 
 
 
 
 

                                                 
14 Eng. District Metered Area. 
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Табела 25. Број потрошача-корисника и покривеност услуге водоснабдијевања  
Категорија 2016 2017 2018 2019 2020 

Домаћинства 3557 3629 3695 3724 4268 

Колективни потрошачи 1070 1073 1050 1061 974 

Привреда 547 551 554 549 583 

Покривеност, % 65,87 66,98 67,54 68,09 74,20 

(Извор: Информација о пословању предузећа ЈП за 2020. годину) 

 
Градски водоводни систем водом се снабдијева са изворишта „Комленац“ (2 бунара 
укупног капацитета 68 л/с и пумпама инсталиране снаге укупно 112 kW). Квалитет 
сирове воде задовољава Правилник о здравственој исправности воде намјењене за 
људску потрошњу, па се на изворишту спроводи само нормом прописано хлорисање 
воде. Резервоар ДР1 „Језерине“, запремине В=500 м³, налази се на коти 178 м.н.в. и 
гравитационо је повезан са резервоаром ДР2 „Кривдића брдо“, запремине В=1600 м³, 
на коти 152 м.н.в. Из резервоара ДР2 „Кривдића брдо“ вода се дистрибуира у градску 
водоводну мрежу гравитационо. При томе, притисци у мрежи не прелазе 4,7 бара. 
Виши дијелови ГВС водом се снабдијевају помоћу двије хидро-станице (ХС „Урије“ и ХС 
„Кривдића брдо“). Осим тога, помоћу пумпне станице ПС „Новоселци“ вода се 
препумпава у резервоар „Новоселци“, запремине В=150 м³, на коти 205 м.н.в., одакле 
се гравитационо снабдијева висинска зона „Новоселци“ и ,,Верија“. 
Локални водоводни систем (ЛВС) „Кнежица“, обухвата подручје око 690 ха. Друштво 
одржава 17 км транспортног цјевовода, 11 км дистрибутивне и 8,5 км секундарне 
прикључне водоводне мреже и дистрибутивни резервоар запремине В=150 м³. На ЛВС 
прикључено је око 280 домаћинстава, 4 заједнице етажних власника са 38 стамбених 
јединица и око 20 привредних субјеката. Овај ЛВС има властито извориште у 
Међувођу. Квалитет сирове воде такође задовољава норме Правилника о 
здравственој исправности воде намјењене за људску потрошњу. 
Главни проблем предузећа до аугуста 2015. године био је непосједовање властитог 
изворишта воде. До тада предузеће је куповало воду од „ХПК-а Драксенић“ а.д. и 
пословање предузећа било је условљено како улазном тако и излазном цијеном воде. 
Неповољан однос цијена, као и лош квалитет испоручене воде највећим дијелом су 
утицали на пословање предузећа и на акумулиране губитке. У аугусту 2015. године у 
функцију је пуштено извориште питке воде „Комленац“ које по квалитету воде 
задовољава Правилник о здравственој исправности воде намјењене за људску 
потрошњу. Оно такође и по капацитету задовољава потребе Општине за питком 
водом. Вода из изворишта ,,Комленац“ је здравствено исправна и врши се само 
законски обавезна хлоринација. Завршетком фазе II пројекта реконструкције ГВС 
„Козарска Дубица“ у септембру 2017. године престало се са куповином воде од ХПК-а 
а.д. Драксенић и од тада се ГВС снабдијева водом само са изворишта ,,Комленац“. 
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Табела 26. Производња и опскрба водом 

 м3/год. 2016 2017 2018 2019 2020 

Купљено са изворишта „Међеђа“, м3 161.591 58.220 0 0 0 

Захваћено са изворишта ”Комленац“, м3 848.327 1.103.642 1.203.298 1.364.020 1.554.347 

Купљено + захваћено, м3 996.389 1.161.862 1.203.298 1.364.020 1.554.347 

(Извор: Информација о пословању предузећа ЈП за 2020. годину) 

 
У току 2020. године није било планских прекида у водоснабдијевању, односно није 
било потреба за увођење планских редукција воде. Повремених прекида је било 
приликом извођења радова на санацији кварова у мрежи, али то су били краткотрајни 
прекиди и на ограниченом подручју. Квалитет услуге водоснабдијевања прати се 
првенствено сљедећим параметрима: континуитет водоснабдијевања (24/7), тј. 
водоснабдијевање без редукција воде, и квалитет воде за пиће према 
микробиолошким и физикално-хемијским параметрима, тј. број исправних, 
неисправних и укупан број узорака. Вода за пиће редовно се контролише према 
Правилнику о здравственој исправности воде намијењене за људску употребу (Сл. 
гласник РС бр. 88/17). Динамику и број узорака одређује према Правилнику 
републички санитарни инспектор, а саму физикално-хемијску и бактериолошку 
анализу врши ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ -Бања Лука. На 
основу резултата мониторинга од стране Института за јавно здравство РС даје се 
слиједећи преглед индикатора квалитета воде. У 2020. години од укупно 104 узорка 
сви су били исправни (и према микробиолошким и према физикално-хемијским 
параметрима), тако да  се може констатовати да је вода са изворишта „Комленац“ 
била 100% хигијенски исправна. 
Пројекат III фазе-проширење водоводног система „Комленац“ ка југозападу општине 
Козарска Дубица. Пројекат обухвата слиједеће: 
- Водоводна мрежа за насеље Хаџибаир (везни цјевовод Д200 од транспортног 

цјевовода до нове црпне станице у дужини око 300 метара, потисни цјевовод од 
нове црпне станице до новог резервоара и дистрибутивна мрежа цјевовода Д40 ПЕ 
до Д125 ПЕ укупне дужине око 8970 метара, пумпна станица Q=6,4 л/с и Х=50,6 
метара, и дистрибутивни резервоар В=200 м3); 

- Водоводни систем „Комленац“ (потисни цјевоводи ПЦ4 Д225 ПЕ у дужини 4825 м и 
ПЦ5 Д225 ПЕ у дужини 4175 м, дистрибутивни цјевоводи ДЦ5-1 Д140/110 ПЕ у 
дужини 2875 м и ДЦ5-2 Д180 ПЕ у дужини 1458 м, дистрибутивни резервоар ДР4 
запремине 200 м3 са пумпном станица ПС4 Q=18 л/с и Х=27м и дистрибутивни 
резервоар ДР5 запремине 500 м3, електроенергетска инфраструктура и прикључци 
на НН мрежу резервоара ДР4 са пумпном станицом ПС4 и резервоара ДР5); 

- Водоводна мрежа за насеља Комленац и Суваја (дистрибутивни цјевоводи - 
кракови 1, 2 и 4, Д110 ПЕ у укупној дужини 3146 м); 

- Секундарни водовод „Кнежица“ (дистрибутивни цјевоводи: ОГ7-1 Д110 ПЕ укупне 
дужине 3360 м, ОГ7-2 Д90 укупне дужине 2744 м и ОГ8-1 Д140 ПЕ укупне дужине 
3857 м).  

У току 2020. године дошло је привременог застоја у извођењу радова због проблема са 
финансирањем и појавом епидемије „COVID-19“. До краја 2020. године у склопу 
напред описаног пројекта завршене су водоводне мреже ДМ „Хаџибаир“, ДМ 
„Комленац и Суваја“. Осим тога завршени су потисни цјевоводи ПЦ4 Д225 ПЕ и ПЦ5 
Д225 ПЕ, те започети радови на дистрибутивним резервоарима ДР4 запремине 200 м3 
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и ДР5 запремине 500 м3. Завршетком ДМ „Хаџибаир“ створена је могућност да се 
прикључи 191 домаћинство. До краја 2020. године прикључено је 57 нових потрошача. 
С друге стране, завршетком радова у насељима Суваја, Комленац, Вриоци и Шпиља на 
новоизграђену дистрибутивну мрежу моћи ће се прикључити 214 домаћинстава. До 
краја 2020. године на овом подручју прикључено је 126 нових потрошача. Након 
реализације осталих наведених радова према Кнежици и југозападном дијелу 
општине, на нове цјевоводе би требало да се прикључи око 660 домаћинстава на 
кнежичком подручју, тј. у селима Мурати, Ушивац, Велико и Мало Двориште. 
Постојећих 337 прикључака треба да буду откачени од старог водовода по изградњи 
мреже у Кнежици. Осим тога, предложене инвестиције би требало да омогуће у 
будућности, кад се за то обезбједе финансијска средства, завршетак изградње цијелог 
ВС „Комленац“ из кога би воду требало да добије нешто више од 1000 домаћинстава 
на читавом југозападном дијелу општине. 
Градска канализациона мрежа са црпном станицом ,,Уна“. Друштво одржава око 62 
км градске канализационе мреже. Покривеност услугом одводње отпадних вода не 
прати покривеност услугом водоснабдијевања. За разлику од услуге 
водоснабдијевања, услуга одводње отпадних вода организована је само на градском 
подручју на око 945 ха. У градском подручју још постоје дијелови града који нису 
покривени услугом одводње отпадних вода. Тако због конфигурације терена јужни дио 
града између улица Цвијићева и Устаничка нема услугу одводње отпадних вода. 
Покривеност услугом одводње отпадних вода изражава се процентуално као однос 
броја становника покривених услугом у односу на укупан број становника у општини. 
Корисници услуге одводње отпадних вода приказани су у табели 27., гдје се даје 
преглед укупног броја прикључака канализације на крају пословне године. Осим тога, 
друштво обезбјеђује текуће одржавање црпне станице ,,Уна“. 
 

Табела 27. Број потрошача и покривеност канализационог система Општине  

Година 2016 2017 2018 2019 2020 

Прикључака 3405 3462 3484 3515 3863 

Покривеност, % 
42,72 43,69 43,27 43,79 48,00 

(Извор: Информација  о пословању предузећа ЈП за 2020. годину) 
 

Цијена воде (без ПДВ-а) за категорију домаћинства износи 1,02 КМ/м3, а одводње 
0,48КМ/м3, док је цијена воде за категорију привреда 2,21 КМ/м3, а одводње 
0,84КМ/м3. У 2020. године фактурисана реализација је мања за 105.566 КМ у односу на 
2019. године, а наплаћена реализација је мања за 135.113 КМ. Ово је посљедица 
епидемије „COVID-19“, која је утицала негативно на рад привреде, те недолазак на 
одмор становништва који ради у иностранству . 
 

Табела 28. Преглед фактурисане и наплаћене реализације (без услуга) квартално, КМ 

 2019 2020 

КВ Фактурисано Наплаћено % Фактурисано Наплаћено % 

I 327.240 300.400 91,80% 295.287 289.454 98,02% 

II 353.043  350.479  99,27% 310.267 307.585 99,14% 

III 365.718  407.276  111,36% 344.651 357.250 103,66% 
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IV 307.365  376.793 122,59% 297.595 345.546 116,11% 

 1.353.366  1.434.948  106,03% 1.247.800 1.299.835 104,17% 

(Извор: Информација о пословању предузећа ЈП за 2020. годину) 

 
Важно је напоменути, да угоститељски сектор није радио три мјесеца од мјесеца 
марта, а са почетком рада радили су у значајно мањем обиму. Због изузетно високих 
потраживања од купаца овој проблематици је и даље неопходно посвећивати 
максималну пажњу и остваривати планиране проценте наплате, уз стварање 
претпоставки да се овај проценат у наредном периоду и повећа. У циљу унапређења у 
овој области неопходно је провести сљедеће активности: 
- унапређење акционог плана за наплату потраживања; 
- стална анализа рада службе за наплату, инкасантске службе и предузимање 

мјера за унапређење рада истих; 
- унапређење информационог програма за наплату; 
- максимално кориштење законом предвиђених мјера за наплату доспјелих 

потраживања; 
- спречавање застаре потраживања. 
 
Укупан број Уговора о репрограмирању доспјелих обавеза, потписаних током 2020. 
године је 49, а износ репрограмираних потраживања је око 46.000 КМ. Водовод а.д. 
Козарска Дубица има 198 активних извршних поступака чија укупна вриједност је око 
170.000,00 КМ. Посјета судских извршитеља је показала добре резултате. Током 2020. 
године активности на потписивању Уговора о кориштењу на терену су смањене због 
примјене епидемиолошких мјера.   У 2020. години остварени су укупни приходи у 
износу од 2.527.247 KM, а укупни расходи у износу од 2.445.265 KM и исказана је добит 
прије опорезивања у износу од 81.982 КМ и нето добит у износу од  47.683 КМ. U 2020. 
години остварен је раст осталих прихода (приходи од смањења обавеза) у износу од 
1.144.366 КМ. Један од најзначајнијих резултата емисије обвезница, поред 
реструктурирања постојећих обавеза јесте и измирење укупних обавеза према 
”Електрокрајини” а.д. Бања Лука кроз једнократну уплату дијела дуга уз отпис 
1.144.366 КМ. Стална средства износе 7.183.350 КМ од чега највећи дио од 6.904.569 
КМ односи се на грађевинске објекте, а 132.864 КМ на опрему. Текућа средства износе 
977.287 КМ од чега се највећи дио односи на краткорочна потраживања од купаца у 
износу од 790.046 КМ, залихе материјала од 110.668 КМ, готовина од 73.937 КМ и др. 
U 2020. години дошло је до значајног смањења укупних обавеза предузећа са 
2.831.548 КМ на 2.105.651 КМ. Краткорочна  потраживања износе 790.613 КМ од чега 
потраживања од купаца износе 744.607 КМ и остала потраживања у износу од 45.439 
КМ, као и исправка вриједности од 504.945 КМ. Укупне дугорочне обавезе износе 
823.280 КМ. Приоритети у наредном периоду су: 
- Обезбједити континуитет позитивног пословања, како би се наставио тренд 

смањења акумулираних губитака, 
- Обезбједити раст пословних прихода, и анализирати стагнацију и смањење истих, 
- Обезбједити наставак финансијске консолидације предузећа, 
- Реализација прикључака за воду на мјесном подручју Хаџибаир, Шпиља, Вриоци, 

Комленац и Суваја, што ће довести до даљњег раста прихода предузећа, 
- Реализација плана пословања за 2021. годину. 
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2.1.7.2 Путна инфраструктура 
 
Општина Козарска Дубица налази се на сјеверозападу Републике Српске односно 
Босне и Херцеговине, у граничном подручју са Републиком Хрватском са којом је њен 
сјеверни дио омеђен ријекама Уном и Савом односно саобраћајно повезан мостовима 
у центру града и Доњој Градини. Ванградску путну мрежу чине путеви који су од 
примарног значаја за цијелу Републику Српску а то су : 

- магистрални пут М 14 (Костајница-Козарска Дубица - Драксенић), 
- магистрални пут М 15 (Козарска Дубица - Приједор), и 
- регионални пут Р 477а (Козарска Дубица-Моштаница - Мраковица). 

Наведени магистрални правци пролазе кроз уже градско подручје и представљају 
окосницу градске путне мреже на коју се вежу остале саобраћајнице путне мреже. 
Примају највећи дио локалног као и транзитног саобраћаја, што има за посљедицу 
умањену безбједност свих учесника у саобраћају, загушење саобраћајних токова, као и 
појачану буку и загађење околине. Карактеристика наведених дионица пута, тј. дијела 
који пролази кроз уже градско подручје је релативно добро стање коловоза, са 
ширином 7 м, ријешеном одводњом и канализацијом, те лошим стањем тротоара. 
Регионални пут Р477а (Козарска Дубица-Моштаница-Мраковица) је у релативно 
добром стању. На деоници Козарска Дубица-Моштаница је у потпуности прекривен 
савременим коловозним застором, прегледним банкинама и ријешеном одводњом 
(гравитационо и системом канала у путном профилу), док је дионица Моштаница-
Мраковица заправо земљани пут мале ширине, у потпуности неадекватних 
геометријских елемената припадајућем рангу пута. У Козарској Дубици не постоје 
путнички терминали осталих видова саобраћаја, па се путници, до терминала осталих 
видова превоза превозе аутобусима односно индивидуалним аутомобилима, и то 
жељезнички превоз-у сусједним општинама Приједор (око 34 км) и Нови Град или у 
Републици Хрватској (путнички терминал удаљен око 3 км од границе односно 
централне градске зоне), ваздушни превоз-међународни аеродроми „Маховљани“ у 
Лакташима (Р. Српска) и у Загребу (Р. Хрватска). 
 

Табела 29. Путна мрежа у надлежности општине Козарска Дубица 
Путеви Укупно, km Асфалтирано, km 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Локални 171,15 171,15 171,15 171,15 171,15 1.5 1,3 6,0 0,5 0 

Некатегор. 562 562 562 562 562 1,0 0 3,0 0 0 

Укупно 733,15 733,15 733,15 733,15 733,15 2,5 1,3 9 0,5 0 

(Извор: Општинска управа Козарска Дубица) 
 
На територији општини је укупно 733,15км путне мреже од чега је највећи проценат 
некатегорисаних путва 76,67%. Интересантно је да током 2020. године није асфалтиран 
нити један км од путева у Општини. 
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Слика 21. Структура категорисних путева у општини Козарска Дубица 

(Извор: Општинска управа) 
 
На територији општие козарска Дубица је укупно 258,1 км категорисаних путева, од 
чега је 169,1 км путева у надлежности општине. 
 

 
Слика 22. Квалитет локалних путева у општини Козарска Дубица 

(Извор: РЗС РС) 
 
Регионални пут Р477а (Козарска Дубица-Моштаница-Мраковица) је у релативно 
добром стању. На деоници Козарска Дубица-Моштаница је у потпуности прекривен 
савременим коловозним застором, прегледним банкинама и ријешеном одводњом 
(гравитационо и системом канала у путном профилу), док је дионица Моштаница-
Мраковица заправо земљани пут мале ширине, у потпуности неадекватних 
геометријских елемената припадајућем рангу пута. У Козарској Дубици не постоје 
путнички терминали осталих видова саобраћаја, па се путници, до терминала осталих 
видова превоза превозе аутобусима односно индивидуалним аутомобилима, и то 
жељезнички превоз-у сусједним општинама Приједор (око 34 км) и Нови Град или у 
Републици Хрватској (путнички терминал удаљен око 3 км од границе односно 
централне градске зоне),  ваздушни превоз-међународни аеродроми „Маховљани“ у 
Лакташима и у Загребу (Р. Хрватска).  
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Табела 30. Инвестиције у путну инфраструктуру општине Козарска Дубица 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Средстава из општинског буџета који је 
уложен у санацију и изградњу локалних 
путева, КМ 

212364,6 269252,7 341263,4 346296,2 567433,42 

Средстава из општинског буџета који је 
уложен у редовно одржавање путева, 
КМ 

168263,4 171345,3 182389,6 203070,80 252410,53 

Дужина уређених тротоара на подручју 
општине, km 

25,4 27,9 27,9 27,9 28,9 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 

 

У општини нема насељених мјеста чији центри нису асфалтном цестом повезани са 
центром општине. Издвајања за одржавања и изградњу путева из општинског буџета 
значајно су порасла и у 2020. години износила су 567.433, 42КМ. Током 2015. године У 
складу са уговором о редовном одржавању и стањем коловоза на магистралном путу 
М-14, дионица број 155 Козарска Дубица 1-Козарска Дубица 2, стационажа од км 
0+600 до км 2+718, те на дионици број 156 Козарска Дубица 2-Драксенић, стационажа 
од км 0+000 до км 0+242 укупне дужине l=2.360 m, Јавно предузеће „Путеви Републике 
Српске“ д.о.о. Бањалука дало је налог за санацију недостатака. Вриједност радова је 
исносила 475.847,07 КМ. Поред тога ЈП „Путеви Републике Српске“ је на основу 
достављеног предрачуна извршило асфалтирање прикључног пута у дужини од 700 m 
и вриједност наведених радова је износила 183.616,14 КМ. 
 
Као и у осталим урбаним срединама са стихијским развојем урбаних структура, и у 
Козарској Дубици је изражен проблем недостатка капацитета за стационарни 
саобраћај што доводи до изазивања конфликата са динамичким саобраћајем и 
пјешачким токовима. Ради несметаног протока возила, избјегавања непотребног 
застоја, забрањено је паркирање и заустављање у улицама које чине основну уличну 
мрежу саобраћаја у граду и неким улицама који спадају у главне саобраћајнице. 
Паркирање на подручју града ријешено је: уређеним паркинзима у централној зони, 
који су малог капацитета и не задовољавају садашње потребе града, уличним 
паркирањем, паркирањем на парцели објекта у зонама индивидуалног становања. 
Тренутно је у функцији 89 паркинг мјеста на којима се врши наплата од чега се оствари 
приход у Буџет општине од око 54.000КМ годишње. За одржавање путева, шумских 
путева и улица се на годишњем нивоу издваја од 320.000КМ (2017) до 430.000КМ 
(2018) из Буџета општине. У току израде овог документа (2021) започела је 
рехабилитација два магистрална пута Козарска Дубица-Драксенић-Врбашка, у дужини 
од 37км, укупне вриједности, 10,25 мил. КМ. 
 
2.1.7.3 ТТ комуникације 
 
Процјена је да је више од 99% становништва покривено мобилном мрежом, а 
проценат непокривне територије од 1% се углавном односи на ненасељена подручја 
општине. Савремено пословање све више се ослања на пословање путем електронских 
комуникација и услугама информационих технологија, те у том погледу ову чињеницу 
треба узети у обзир у развоју општине Козарска Дубица. Увођење нових 
информационих технологија те услуга за које су потребне велике брзине приступа 
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незамисливе су без широкопојасног приступа интернету, који је могућ путем оптичких 
кабловских мрежа и бежичним путем. Свакако треба тежити повећању покривености, 
квалитета сигнала и брзине +100 Мбит/с. На подручју општине Козарска Дубица услугу 
фиксне телефоније пружа МТЕЛ. Укупан број домаћинстава која су покривена фиксном 
телефонијом је око 10000 (процјена). Читаво подручје општине је покривено 
мобилном мрежом (МТЕЛ, БХ ТЕЛЕКОМ, ХТ ЕРОНЕТ), на појединим дијеловима 
слабијег квалитета. ТВ сигналом је путем репетитора и телеком оператера практично 
покривена читава територија општине Козарска Дубица. 
 

2.1.7.4 Стамбени фонд 
 
Према резултатима пописа из 2013. године у општини Козарска Дубица структуру 
стамбеног фонда чини укупно 9608 зграда са 11106 станова, од чега је 9024 објекта са 
једним станом и 584 објекта са два или више станова, укупне површоне 290842м2, од 
чега су најзаступљеније површине 3-собни (108496м2), 2-собни (95727м2) и 4-собни 
станови (56632м2). 
 
 
2.1.7.5 Одвоз и одлагање комуналног отпада 

 
Предузеће које управља отпадом је привредно друштво „Комуналац“ а.д. Козарска 
Дубица. Привредно друштво „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица основано је 1981. 
године, издвајањем из радне организације „Слога“. Дјелатност Друштва је било 
снабдјевање града водом, одводња, пречишћавање отпадних вода, чишћење јавних 
површина, сакупљање, одвожење и депоновање отпада. У току деведесетих Друштво 
је два пута мјењало статус. Први пут 1990. године када постаје ЈКП „Комуналац“, а 
други пут 1997. године када добија статус основног јавног државног комуналног 
предузећа. У овом периоду није мјењана дјелатност Друштва. У складу са Законом о 
приватизацији државног капитала, 2000. године долази до раздвајања ОЈДКП-а 
„Комуналац“ на два предузећа: ОЈДКП „Водовод“ које обавља дјелатности 
водоснабдјевања и канализације  и ОЈДКП „Комуналац“ које обавља дјелатности јавне 
хигијене, сакупљања, одвоза и депоновања смећа и погребне услуге. Нова статусна 
промјена је извршена 2003. године када Предузеће почиње да послује под називом 
Акционарско друштво „Комуналац“ Козарска Дубица, под којим и данас послује. 
 

 
Слика 23. Преглед структуре запослених ”Комуналац” а. д. Козарска Дубица 
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(Извор: Извјештај о пословању предузећа, 2020) 
 
Предузеће располаже неопходним материјалним ресурсима: управна зграда, сточна 
пијаца „Ђолови“, зграда техничке службе, објекти „Механичка радиона“, објекти и 
опрема „ Зелена пијаца“, капела и цвјећара „Градско гробље“, механизација за 
обављање дјелатности ( специјална возила, цистерне, трактори и др.). Предузеће је у 
2020. години имало значајна инвестициона улагања: абавка основних средстава у 
износу од 64.500,00 КМ (Volkswagen комби и хидраулична хоризонтална преса), 
реновирало фасаду на управној згради, замјена столарије на улазу и прозора на 
помоћним просторијама у износу од 10.000,00 КМ и изградило платоа за одлагање 
балираног отпада у износу од 8.400 КМ. Предузеће ”Комуналац” а.д. је у 2020. години  
укупно планирало да оствари 1.414.013 КМ прихода. Такође је планирано 1.408.294 
КМ расхода, те је планирана добит од 5.719,00 КМ. У 2020. години реализовани 
приходи већи за 190.009KM од планираних. У знатној мјери на веће приходе од 
планираних је утицало повећање корисника како домаћинстава тако и привредних 
субјеката. Из финансијског извјештаја је видљиво да су расходи мањи за 69.863KM од 
планираних. Када се анализарају проблеми у раду, као и сва друга Јавна предузећа 
која су везана за локалне заједнице главни проблеми су у финансирању. Нередовне 
уплате, прије свега од стране Општине, за услуге јавне хигијене и градског зеленила 
које су 1/5 укупнх прихода. Такође као проблем сусрећу су: ненаплаћена потраживања 
из ранијег периода чији износ је већи од укупних годишњих прихода, смањење броја 
корисника, повећане количине отпада, удаљеност депоније, цијена депоновања 
отпада, застарјела механизација и инфраструктура. Посебан проблем се јавља код 
утуживања нередовних платиша. Осим тога што су велике таксе на тужбе и пресуде 
које се одмах морају платити, парнични поступци трају по неколико година. Тако да је 
потпуно неиспалтиво покретати било какве судске процесе. Када се анализирају мјере 
за превазилажење проблема, оне се односе прије свега на уплате од стране Општине 
које би морале бити редовније као и планирана средства већа, посебно средстава која 
се издвајају за послове јавне хигијене и градског зеленила.  Ненаплаћена потраживања 
су баласт преузећа, а случај је готово нерјешив због тога што је огроман дио тих 
потраживања у застари па се не могу рјешавати ни судским путем. 
 

 
 

Слика 24. Локација постојеће регионалне депоније отпада на територији Града Приједор 
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(Извор: Google Earth, 2020) 
 
Регионална депонија Приједор покрива 6 општина (Приједор, Козарска Дубица, 
Костајница, Крупа на Уни, Нови Град и Оштра Лука), чиме је обухваћено подручје 
Републике Српске са 136.747 становника. Тренутно је користе Приједор, Козарска 
Дубица и Оштра Лука (105.000 становника). Депонија спроводи програм мјера 
одобрен од стране МПУГЕ РС, а у складу са чл. 47. и 99. Закона о управљању отпадом. 
Програмом мјера предвиђено је да до 2021. године буде изграђена прва фаза 
санитарне ћелије као и изградња ободних канала око тијела депоније, те постројења 
за третман процједних вода. Урађена је пројектна документација за ове објекте и 
обезбјеђено земљиште за изградњу санитарне ћелије. Површина санитарне ћелије би 
заузимала 35.000м2. Према подацима из упитника, количина отпада одложеног на ову 
депонију у 2018. години износи 23.409 т. Ова депонија нема изграђену санитарну 
ћелију за одлагање отпада. Отпад се одлаже на површнину која није обложена 
непропусном HDPE фолијом, што представља опасност од загађења земљишта и 
подземних вода. Површина активне ћелије за одлагање отпада је 46.000 м2 и очекује 
се да ће она бити попуњена у наредних 4-6 година. За прекривку отпада користи се 
земља (око 1.400 м3/годишње). Депонија нема постројење за третман процједних 
вода, као ни систем за дегасификацију. Процједене воде се третирају, према старом 
пројекту општинске депоније из 1983.  године, гдје се кроз трокоморни бетонски 
таложник сакупљају процједне воде и проточне воде. Проточне воде из околних 
потока сакупљају се системом цијеви у облику рибље кости и пролазе кроз тијело 
депоније не мијешајући се са процједним водама до таложника. Просјечни проток 
процједних вода је 424 м3/дан. Депонија на коју се вози отпад удаљена је више од 50 
км, те су трошкови горива велики и висока цијена депоновања, ово је проблем који 
перманентно оптерећује предузеће и одвоз отпад те је изградња трансфер станице и 
центра за сакупљање отпада у општини Козарска Дубица неминовност, што је у складу 
са Планом управљања отпадом Републике Српске (2019). 
 

Табела 31. Основи показатељи система управљања отпадом општине Козарска Дубица 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 
 
Услуга одвоза отпада пружа се за 9.360 корисника, домаћинстава и привредних 
субјеката. У домаћинствима цијена се обрачунава по метру квадратном стамбене 
површине и у просјеку износи око 13 КМ/мјесечно. Количина отпада се стално 
повећава, у просјеку су око 500 т мјесечно, тако да на годишњем нивоу у општини се 
прикупи  5000-6000 т отпада. Радна јединица за рециклажу и сортирање отпада бави 

 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Покривеност одвозом отпада, % 

Домаћинства 60 66 68 68 72 

Правне особе 85 87 89 89 91 

 

Број корисника услуге одвоза отпада 8890 8990 9020 9270 9360 

Број контејнера за колективно прикупљање 
отпада на подручју општинe   
(запремине  1,1м3 - 5м3) 

 
300 

 
285 

 
270 

 
270 

 
264 

Удио наплате услуга, % 78 81 80 82 84 
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сакупљањем амбалажног отпада, сортирањем, физичким третманом-пресовањем и 
складиштењем отпада до коначног пласмана рециклажног отпада на тржиште. купна 
површина предметне локације је 4000м2. Приступ локацији обезбијеђен је из улице 
Устаничке и Краља Петра I Карађорђевића, а на предметној парцели постоји довољно 
простора за пријем и привремено складиштење секундарних сировина и плато за 
прилаз транспортним возилима. Предметна локација је ограђена. Планирани 
капацитет предметног постројења појединачног капацитета износи до 500т, од чега је 
300t папира и картона, 20t најлона/фолије, 2t ПЕТ амбалаже, 120t дрвене амбалаже, 1t 
металне амбалаже, 1.5t стакла и 1000 комада отпадних гума на годишњм нивоу. 
Сировина се сакупља са територије општине Козарска Дубица и шире. У циљу што 
бољег унапријеђења заштите животне средине предузеће „Комуналац” а.д. је 
поставило одређен број намјенских корпи за прикупљање рециклажног отпада, а 
формирана су и рециклажна острва на подручју града како би се могло вршити 
одвојено одлагање. Сва привремена складишта за пријем сировине на локацији се 
налазе на отвореном простору. ПЕТ амбалажа, пластика и најлон се након раздвајања 
одлажу у кавезе до процеса пресања. Стакло се прикупља и одлаже у џамбо вреће које 
се налазе поред одлагалишта ПЕТ амбалаже и пластике. Прикупљени папир и картона 
се одлаже на чврстој подлози, као и отпадне гуме. У склопу постројења за сортирање и 
рециклажу врши се физички третман-пресовање сљедећих врста отпада: пластични 
отпад, дрвени отпад, отпадно стакло, отпадни папир и картон, отпадна метална 
амбалажа. Довезени амбалажни отпад (картон, папир, пет амбалажа, стакло, фолије и 
сл.) претходно се сортира и складишти на одређеним површинама унутар локације, 
затим се приступа физичком третману који подразумјева сљедеће технолошке 
операције: пријем/истовар из теретног возила (картон, папир, пластика, стакло), 
сортирње отпадних фракција по врстама и структури (картон, папир, ПЕ/ПП фолије, ПЕТ 
амбалажа и стакло), пресовање разврстаног отпадног амбалажног материјала, 
привремено складиштење, припрема за транспорт упресованог амбалажног отпада 
(везање ПЕТ тракама, џакови, те означавање натписима и одговарајућим ознакама), 
утовар виљушкарем припремљене балиране сировине у теретна возила. Истовар 
односно утовар отпадних фракција у теретна и друга возила обавља се виљушкаром. 
Манипулација истог се такође обавља и уз помоћ ручног палетара. 
 
 
2.1.7.6 Електро-енергетска инфраструктура 
 
Западним рубом обухвата Урбанистичког плана пролази далековод називног напона 
220 kV. Преко овог далековода Република Српска и Босна и Херцеговина су повезани 
са Републиком Хрватском као и у електроенергетски систем Европе. Козарска Дубица 
се електричном енергијом напаја из трафостанице Дубица 1 преносног односа 
110/20/10 kV са два трансформатора јединичне снаге 20 MVA. Трафостаница Дубица 1 
је у електроенергетски систем повезана са два далековода називног напона 110 kV. 

- Бања Лука 6-Козарска Дубица, повезаним као крута веза на далековод 2x110 kV 
Бања Лука-Сисак а завршен је у трафостаници Дубица 1 неадекватно (само са 
растављачем у ТС Дубица 1) што знатно отежава манипулацију у ТС Дубица 1, 
као и на осталим ТС које се напајају са овога далековода. 

- Приједор 2-Козарска Дубица, на овај далековод је такође неадекватно спојена 
ТС Приједор 3 тако да услови манипулације нису бољи на на овом далеководу 
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Дистрибутивни напони су 10 kV односно 20 kV с тим да се уграђује само опрема 
називног нивоа 20 kV. Изведен је и 110 kV далековод за Драксенић који тренутно због 
малих потреба Драксенића за електричном енергијом ради на напонском нивоу 20 kV. 
СН дистрибутивна мрежа у ужем градском подручју је углавном подземна и каблирана 
је, док је у ширем подручју изведена надземним водовима. Структура дистрибутивних 
трафостаница у ужем градском подручју је прилично разнолика тако да поред нових 
монтажно-бетонских трафостаница, постоје и старије зидане трафостанице као и 
трафостанице у објектима. У ширем подручју гдје је углавном надземна СН мрежа 
типично су и стубне трафостанице. НН мрежа је подземна само у најужем градском 
подручју, и за објекте већих снага док су индивидуални стамбени објекти углавном 
надземно напојени. 
 

Табела 32. Основни показатељи електро-енергетског снабдијевања Општине  

Опис 2016 2017 2018 2019 2020 

Дужина електро-мреже, km 

На високом напону 297.43 301.94 300.94 300.94 300.94 

На ниском напону 950.90 951.00 951.50 951.90 953.10 

Дужина реконструисане мреже, km 

На високом напону 3.71 9.03 9.59 4.27 4.06 

На ниском напону 13.58 16.8 26.53 18.235 27.965 

Дужина изграђене мреже, km 

На високом напону 0.43 4.51 0.00 0.00 0.00 

На ниском напону 0.90 0.10 0.50 0.40 1.20 

Број корисника 

На високом напону 17 18 19 20 20 

На ниском напону 11232 11259 11323 11397 11445 

Домаћинства 10505 10512 10554 10605 10631 

Јавна расвјета 106 106 106 106 106 

Остала потрошња 621 641 663 686 708 

Укупно 22 481  22 536 22 665 22 814  22 910 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 
 
Преносни капацитет далековода је 16 МVA што значи да постоје знатне резерве у 
односу на инсталисану снагу трафостанице. Дистрибутивна мрежа је изведена 10 kV 
надземним водовима у правцу Фојнице и Врбице, и подземним 10 kV кабловима 
према граду и индустријској зони. Велики недостатак 10 kV дистрибутивне мреже је у 
томе што је већином радијално напајана, без могућности двостраног напајања, што 
умањује сигурност рада. Квалитет снабдијевања електричном енергијом може се 
оцијенити као задовољавајући, посебно у урбаном дијелу општине, док у појединим 
руралним подручјима постоји потреба за реконструкцијом електроенергетске мреже.  
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Табела 33. Показатељи стања јавне расвјете у општини Козарска Дубица 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Покривености становништва општине јавном 
расвјетом, процјена, % 60 60 60 65 65 

Средства из општинског буџета који је 
уложен у изградњу  јавне расвјете, КМ - - 32.892 13.847 6.990 

Средства из општинског буџета који је 
уложен за одржавање јавне расвјете, КМ 20.663 23.900 56.989 89.913 101.715, 

Трошак електричне енергије за јавну 
расвјету на територији Општина, КМ 290.334 289.217 270.000 277.837 199.587, 

Број расвјетних тијела кориштених за јавну 
расвјету на територији Општине 3.135 3.195 3.195 3.245 3.245 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 
 

Када се посматра стање јавне расвјете, негдје око 65% становнишва је покривено 
јавном расвјетом, број расвјетних тијела се мијењао у периоду од 2016-2020. године, а 
издаци за утрошену електричну енергију су значајна средства за локални буџет и 
износе 199.587 КМ (2020). Ови издаци су нешто мањи у односу на 2019. годину али не 
и на на 2015. годину, с обзиром да су уложена одређена средства за одржавање и 
иградњу јавне расвјете у периоду 2016-2020. година. По питању енергетске 
ефикасности јавне расвјете, постоје значајне потребе за унапређење исте, те тиме и 
смањења трошкова за њено одржавања и утрошену енергију. 
 
2.1.7.7 Остала инфраструктура 

  
Гробља. Градским гробљем у Козарској Дубици управља предузеће „Комуналац“ а.д. 
Козарска Дубица. Сеоским гробљима управљају Савјети МЗ. Под управљањем 
гробљем подразумијева се додјела гробних мјеста те уређење, одржавање и 
реконструкција гробља и то на начин који одговара техничким, санитарним и другим 
условима, при чему треба водити рачуна о заштити околине и естетским разлозима. 
 
Градско гријање-општина Козарска Дубица нема топлификациону мрежу тј. систем 
даљинског гријања. Стамбени објекти се загријавају углавном на чврсто гориво-дрво. У 
посљедње вријеме поједини индивидуални стамбени објекти прелазе на гријање на 
пелет. Загријавање постојећих пословних и стамбених зграда, школа јавних установа и 
других објеката за сада није ријешено на нивоу града. Објекти се загријавају из 
сопствених котловница, које као гориво користе чврсто, течно или, у мањој мјери, 
друга горива. Мањи пословни објекти и други, типа породичних кућа, топлотну 
енергију обезбјеђују преко сопствених система за централно гријање или преко пећи у 
просторијама боравка. Гријање једног дијела објеката базира се на електричној 
енергији што је са енергетског становишта веома неповољно. Овој констатацији у 
прилог говоре подаци о билансима љетње и зимске потрошње електричне енергије 
који су на овом подручју у диспропорцији. Анализом постојећег грађевинског фонда 
може се видјети да је већи број објеката грађен прије тридесет и више година. У том 
периоду објекти су недовољно топлотно изоловани тако да су просјечни коефицијенти 
пролаза топлоте за зграде већи него што то допуштају садашњи важећи стандарди, а 
самим тим, веће су и потребе за енергијом за загријавање. 
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2.1.7.8 Локална управа 
 
За обављање послова из своје надлежности, послова локалне смоуправе и управних 
послова из самоуправног дјелокруга општине, као и пренесених надлежности 
Републике, начелник општине Козарска Дубица је организовао општинску управу у 
форми Одјељења са подорганизационим јединицама. Унутар Општинске управе 
општине Козарска Дубица постоје следећа одјељења и одсјеци: 

- Одјељење за општу управу и борачко инвалидску заштиту 
- Одсјек за општу управу 
- Одсјек за борачко инвалидску заштиту 
- Одјељење за привреду  
- Одсјек за привреду, инвестиције и развој 
- Одсјек за пољопривреду 
- Одсјек за инспекцијске послове 
- Одсјек комуналне полиције 
- Одсјек цивилне заштите 
- Одјељење за  пољопривреду 
- Oдјељењe за стамбено-комуналне послове 
- Одјељење за финансије 
- Одјељење за просторно уређење. 

 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Општинској управи Општине Козарска Дубица са измјенама и допунама, 
систематизовано је 91 радно мјесто са 115 извршилаца. На дан 31.12.2020. године у 
Општинској управи било је запослено 110 извршилаца, од тога 99 је на неодређено 
вријеме, 8 на одређено вријеме и 3 функционера на период трајања мандата. У току 
године проведена су четири конкурса на основу којих је примљено шест лица на 
неодређено вријеме. 
 

Табела 34. Показатељи Општинске управе Козарска Дубица  

 2016 2017 2018 2019 2020 
Износ финансијских улагања у техничко 
опремање (информатизација и сл.), КМ 8.123 6.425 7.349 5.129 3.000 

Број рачунара 74 78 82 87 89 

Број предмета 5 926 6 167 4 734  5 697 5 750 

Проценат ријешених предмета, % 
83%  66% 42% 78% 76% 

Проценат пренесених предмета, % 17% 34% 58% 22% 24% 

 (Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица 

 
На основу табеларно приказаних податка, може се видјети да нема значајног 
унапрјеђења у погледу улагања у техничко унапређење, с обзиром на број запослених 
и број рачунара у општинској управи. Исто је у погледу новчаног износа опало са 
8000КМ на 3000КМ/годишње, те је још увијек релативнмо скромно, као и износ 
улагања у обуку особља који није ни планиран нити извршен.  Посебно треба имати у 
виду да се број предмета на годишњем нивоу креће око 5000-6000 предмета, са 
степеном ријешености од који је ишао чак до 83% (2016), док је тај степен ријешености 
био екстремно низак током 2018. године и износио је свега 42%. У зависности од 
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захтјева предмети се рјешавају у за то предвиђеном року, али постоје и специфични 
предмети, који се не могу раздужити по издавању рјешења. У зависности од питања 
може се десити да у анализи се ствара ”искривљена слика” ријешених/неријешених 
предмета због одређеног броја активних и специфичних предмета. У општинској 
управи Козарска Дубица не проводи се континуирана анкета о степену задовољства 
грађана услугама општинске управе (мада је иста постављена на веб страницу). 
Посљедња проведена анкета проведена је 2016. године. Анкетирање грађана је 
проведено као активност унутар пројекта Општинског околишног и економског 
управљања (МЕГ), а у циљу процјене степена задовољства грађана административним 
и комуналним услугама у партнерским јединицама локалне самоуправе. Анкета је 
спроведена методом случајног узорка. Испитивање јавног мнијења корисника и 
корисница јавних услуга је проведено на узорку од 300 грађана. 
 
 
Закључак 

 
Општина Козарска Дубица нема задовољавајућу канализациону мрежу као и систем 
пречишћавања отпадних вода, те је у будућем периоду потребно планирати 
значајне инвестиције у овом погледу. 
 
У погледу водоснабдијевања, узевши у обзир садашњи број потрошача и количине 
воде која се захвата, могао би се извести закључак о доброј санбдијевености 
потрошача водом, али простора за унапређење водоснабдијевања, посебно у 
рурарлним подручјима општине има. 
Одрживо управљање отпадом, укључујући одлагање отпада у општини Козарска 
Дубица није ријешено на адекватно, удаљеност Регионалне депоније је преко 50км 
од Козарске Дубице, те су трошкови овох количина отпада значајни и нерационални. 
Из овога разлога потребно је изналазити средства за изградњу трансфер станице, 
као и смањењу продукованог отпада и његовом селективном прикупљању, 
рециклажи и кориштењу предности циркуларне економије. 
Саобраћајна инфраструктура, иако релативно, разграната, није задовољавајућег 
квалитета, веома често неадекватно одржавана, посебно у зимском периоду.  У 
сарадњи са Републичким органима и предузећима, ппотребно је наћи начин за 
унапређење стања путних саобраћајница, посебно магистралних, и изградњи брзих 
саобраћајница ка Приједору и Градишки. Посебно је значајно наведено када се зна да 
је у припреми је планска и студијска документација за изградњу брзог пута Приједор 
- Козарска Дубица-Доња Градина. Брзи пут има посебан значај за извозно 
оријентисане привреднике шире приједорске регије, али и за становништво које ће 
имати безбједну путну комуникацију. 
Очигледно је за број запослених у Општинској управи Козарска Дубица значајно 
превазилази број пропсиан чланом 67. Закона о локалној самопуправи Републике 
Српске, који је везан за број становника општине, те ће у наредном периоду бити 
потребно изнаћи нове организационе моделе одрживог развоја и функционисања 
локалне управе. Такође, потребно је дорадити и посебно одржавати постојећу 
службену странуцу општинске управе како би иста задовољила саврамене 
дигиталне трансформације друштва, као и садржавала све неопходне информације 
за грађане и кориснике услуга општинске управе. 
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2.1.8 Заштита животне средине укључујући смањење ризика од 

катастрофа/несрећа 
 

Општина Козарска Дубица је током 2010. године израдила Локални еколошки 
акциони план (ЛЕАП), овим проведбеним документом биле су обухваћени најважнији 
аспекти заштите животне средине. Међутим, усљед објективних околности, није се или 
се недовољно у претходном периоду на систематичан начин приступило 
имплементацији конкретних пројектних активности тј. операционализацији ових 
стратешких докумената, те се овим стратегијом такође препознати значајни утицаји на 
животну средину општине Козарска Дубица. 

 
2.1.8.1 Управљање квалитетом ваздуха 

 
У општини Козарска Дубица до сада није било систематских мјерења квалитета 

ваздуха, нити је систем континураног мониторинга ваздуха успостављен на локалном 
нивоу. Специфичност ваздушних струјања у зимским мјесецима  формира,  повремено,  
устајале загађене слојеве ваздуха изнад градске зоне  и у нижим предјелима. Систем 
мониторинга ваздуха мада није успостављен на локалном нивоу, успостављен је на 
Републичком нивоу, тј. нивоу ”агломерације Приједор”, са припадајућим градовима и 
општинама (Приједор, Козарска Дубица, Крупа на Уни, Нови Град, Костајница, Оштра 
Лука). Наиме15, Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске је на основу 
законских прописа референтни центар Републике за квалитет ваздуха, емисије у 
ваздух и ублажавање климатских промјена, који врши размјену података о квалитету 
ваздуха и емисијама за потребе извјештавања, у складу са преузетим међународним 
обавезама, уз претходну сагласност Министарства, те овлаштена институција за 
успостављање, организовање и управљање системом мониторинга квалитета ваздуха 
у Републици Српској и успостављање информационог система за праћење вриједности 
квалитета ваздуха, док јединице локалне самоуправе на својој територији 
успостављају локалну мрежу за праћење квалитета ваздуха,у складу са својим 
финансијским, материјално – техничким и кадровским могућностима.  

 
За свако Рјешење о еколошкој дозволи, које издаје надлежно Одјељење за 

стамбено – комуналне послове општине Козарска Дубица (у даљем тексту Одјељење), 
инвеститори су дужни, током пет година важења издате дозволе, у складу са 
природом производног и радног процеса, вршити мониторинг квалитета ваздуха у 
обухвату свог предузећа и о резултатима мониторинга и анализа квалитета ваздуха о 
томе информације са доказима, благовремено достављати надлежном Одјељењу и у 
Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, динамиком која је 
прописана важећим Рјешењем о еколошкој дозволи.  
 Мјерење квалитета ваздуха обухвата сљедеће параметре: 

- сумпор диоксид (SО2) ; μg/m3 
- угљен моноксид (CО); mg/m3 

                                                 
15 Извјештај о квалитету ваздуха за Републику Српску за 2018. Годину, РХМЗ РС. 
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- оксиди азота (NО, NО2, NOX); μg/m3 
- озон (О3); μg/m3 
- лебдеће честице (PM10); μg/m3 
- лебдеће честице (PM2.5); μg/m3 
- бензен (C6H6); μg/m3 
- водоник сулфид (H2S); μg/m3 
- киселост падавина pH 
- проводљивост падавина; μS/cm3 
- чађ; μg/m3 
- таложне материје; mg/m2 dan 
- укупне лебдеће честице; μg/m3 

 
С обзиром на изворе загађења, као и мјесто мјерне станице која се налази у 
Приједору, за Козарску Дубицу најинтересантнја ја ружа вјетрова као и загађења у 
погледу укупних лебдећих честица (ПМ2,5 и ПМ10). 
 

 
 

Слика 25. Руже загађења PM10 μg/m3 Приједор М.М. круг мет. станице (2018) 
(Извор: Извјештај о квалитету ваздуха за Републику Српску за 2018. годину, РХМЗ РС) 

 

У зимском и љетњом периоду најучесталији смјер вјетара је из правца истока.  
 

 
 

Слика 26. Руже загађења PM2.5 μg/m3 Приједор М.М. круг мет. станице (2018) 
(Извор: Извјештај о квалитету ваздуха за Републику Српску за 2018. годину, РХМЗ РС) 
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Интересантно је за концентрације ПМ2.5, да према Уредби о вриједностима квалитета 
ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12), толерантна вриједност 
суспендованих честица PM2.5 за календарску 2018. годину износи 28 μg/m3 и 
прекорачена  у Приједору на мјерном мјесту круг метеоролошке станице која износи 
38 μg/m3. Мада општа процјена квалитета ваздуха указује на квалитетан ваздух на 
подручју већег дијела општине Козарска Дубица, могуће је констатовати присутност 
веома значајних извора потенцијалног загађења. У циљу заштите ваздуха неопходно је 
спровести сљедеће планске активности: 

- Развој система топлификације градског насеља (планирати централизовано 
загријавање стамбеног простора, индустријских предузећа, јавних установа). 

- Повећавање енергетске ефикасности, веће кориштење обновљивих извора 
енергије, те унапређење шумских екосистема у циљу смањивања емисије 
штетних по квалитету ваздуха, 

- Изналажење и реализација архитектонских, грађевинских и хортикултурних 
рјешења између саобраћајница, стамбених и радних зона и објеката у 
плановима нижег реда, 

- Вршење контроле возила на техничком прегледу сагласно прописима о 
безбједности саобраћаја у односу на дозвољене количине издувних гасова, 

- Стварање катастра загађивача подручја у циљу боље контроле квалитета 
ваздуха, који треба динамички обнављати, 

- Успостављење мониторинга квалитета ваздуха за праћење основних 
загађујућих материја (SO2 и чађ, таложне материје, суспендоване честице, и CO 
и NOx) на подручју ширег подручја општине Козарска Дубица, 

- Повремено мјерење карактеристичних загађујућих материја из саобраћаја, 
- Повремено мјерење специфичних загађујућих материја из индустријских и 

других производних објеката који угрожавају квалитет ваздуха, 
- Предвиђање максималног озелењавања слободних површина, како јавних 

површина, тако и окућница индивидуалних стамбених објеката у плановима 
нижег реда, са својеврсним акцентом на урбане просторе веће густине 
насељености и зоне веће пословне активности, 

-  Успостављење заштитних дрвореда и других видова чврстих баријера 
приликом пројектовања и извођења саобраћајница за заштиту од 
индивидуалних гасова, прашине и буке из саобраћаја, 
Онемогућавање третмана чврстог отпада непрописним спаљивањем (долази до 
емисије штетних гасова по квалитет јавног здравља становништва квалитет 
ваздуха и све друге аспекте квалитета животне средине) и 

- Обезбјеђење комуналне хигијене. 
 
Такође, у општини није вршен прорачун емисије стакленичких гасова (GHG) из 
индивидуалних ложишта. Међутим, општи квалитет ваздуха, у највећем дијелу године 
је одговарајући и нема података о повећаном броју респираторних обољења усљед 
аерозагађења. 
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2.1.8.2 Управљање водама 
 

Систем управљања и заштите вода може су условно груписати на заштиту 
површинских и од површинских вода, заштиту подземних вода и управљање отпадним 
водама. Општина Козарска Дубица располаже знацајним водним капацитетом. На 
територији општине постоји више локација погодних за водозахват воде за пиће и то 
на локацијама Међеђа,  Чуклинац, Суваја и Комленац. Испитивања квалитета  и 
квантитета воде из водоцрпилишта Комленац и Суваја указују да је вода која се 
експлоатуише са тих водоцрпилишта одговарајућег квалитета и пројектованог 
квантитета на рок експлоатације у трајању до 25 година црпљења. Релативно велика 
дубина водозахвата (до 60 m), смањује ризик од загадења инфилтрацијом воде из 
ријеке Уне.  

На територији општине су евидентирани сеоски водоводи са којих се снабдијева 
дио сеоског становништва. Испитивање квалитета воде са ових изворишта се не врши 
на општинском нивоу. За сеоска водозахватна мјеста нису утврдене зоне заштите па је 
и могућност да становништво пије неисправну воду, велика. Важећи подзаконски акт 
којим се третира заштита водоцрпилишта у Републици Српској (Правилник о зонама 
санитарне заштите) обавезује локалну заједницу, за све водозахвате, водоцрпилишта, 
изворе и/или бунаре, са којих се, у континуитету,  снабдијева водом за пиће двадесет и 
више (≥20) домаћинстава, да финансира ираду Елабората о квантитету и квалитету 
воде за пиће и Програма санитарне заштите предметног водоцрпилишта. 
Козарска Дубица је једна од ријетких општина која има од раније урадену каналску 
мрежу дужине 78 км која служи за заштиту градске зоне од поплава и штетних утицаја 
површинских вода. Основни задатак водопривреде је заштита града и становништва 
општине Козарска Дубица од високих вода. Тај систем штити град од вањских вода 
насипима и ободним каналима и то: 

- Савски насип дуг 19 км (од Међеђе до Градине), 
- Унски насип дуг 17 км (Слабиња-Градина), 
- Горњи ободни канал 7,8 км (Демировац-Међеђа), 
- Доњи ободни канал 7 км (Демировац-Црнац), 
- Канал Хатиповац 2, 5 km (Божићи ÷ градско подручје Козарска Дубица), 
- Канал Бињачка 2 km (од улаза у град из правца Приједора - код фабрике 

„ZEPTER INTERNATIONAL“ доо Козарска Дубица до ушћа, код фабрике текстила и 
предива ТИК у власништву италијанске компаније). 

Заштита од унутрашњих вода ријешена је отвореним и затвореним каналима и црпном 
станицом «Уна» са решеткастим хватачима чврстог отпада (лоцираног у Улици 
Преображењска под управљањем ЈУ „Воде Српске“).    

Осим проблема површинских вода постоји и вишеструки проблеми са 
збрињавањем отпадне воде на територији oпштине Козарска Дубица.  

Ако се у ближој будућности не предузму одређене мјере не може се очекивати 
побољшање стања у овој области заштите животне средине.  

Комунална отпадна вода, на подручју града, највећим дијелом завршава у 
отвореним каналима. Комунална вода садржи, осим великих количина разних 
органских материја (детерџената, сапуна и других полутаната) и неорганске материје и 
велики број биолошких агенса (бактерија и вируса) које могу, када пређу граничне 
вриједности дефинисане подзаконским актима (правилници, уредбе те редовно 
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ажуриране и новелиране измјене и допуне истих), у екстремним вриједностима 
садржаја, да доведу до појаве епидемија.  

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

Према европским стандардима сва отпадна комунална вода се мора пречистити, 
до нивоа загађујућих материја чија гранична вриједност не прелази својом 
концентрацијом прописани максимум у важећим подзаконским актима, а прије 
упуштања комуналне отпадне воде у површинске и подземне воде.  
Проблематика отпадних фекалних вода је све веци проблем коме се мора систематски 
приступити на општинском нивоу. На подручју Општине послује знатан број 
привредних субјеката који производе отпадне индустријске воде који се без 
пречишћавања диструбуирају у природне реципијенте ријеке, потоке и земљиште. 
Такође, све  више присутно кориштење природних ресурса из ријеке Уне којима се све 
више нарушава природни ток и корито ријеке, као и повећава ризик од штетног 
утицаја вода на територији општине. 
Водопривредне ресурсе на подручју општине представљају ријека Уна и Сава, уз 
бројне рјечице, потоке и канале. Пловни ток ријеке Саве на подручју општине износи 
19 км, тако да постоји могућност изградње пристаништа и оживљавање ријецног 
транспорта. На ријеци Сави, на подручју општине налазило се некада пристаниште у 
селу Међеђа, заселак Млинарице. Кроз подручје општине ријека Уна пролази 17 км, а 
првенствено је погодна за наводњавање. 
 
2.1.8.3 Заштита земљишта 

 
Деградација земљишта може бити посљедица природних и антропогених чинилаца 
који доводе до погоршања карактеристика земљишта и његових функција, а некада и 
до потпуног губитка. Узроци антропогене деградације земљишта овога подручја су 
биолошки, хемијски и механички утицаји. Хемијска деградација настаје усљед 
хемијских загађивача који доспијевају у земљиште као резултат загађивања ваздуха и 
ацидификације земљишта, индустријског загађивања водотока, комуналних и 
пољопривредних отпадних вода, неконтролисаног одлагања чврстог отпада, као и на 
мјестима различитих акцидената. Хидрогеолошке карактеристике предметног 
подручја у зависности су од геолошког, односно литолошког састава, физичких 
особина стијенских маса, тектонског склопа, рељефа и климе. Како је према 
претходном опису, овај терен изграђен од различитих стијена подручје општине 
Козарска Дубица има сложене хидрогеолошке карактеристике. Стијенске масе 
интергрануларне порозности, добро водопропусне, чине: квартарне наслаге шљунка и 
пијеска. Основни тип плитког аквифера у овом простору је наслага шљунка и пијеска и 
сл. Ниво подземних вода у аквиферу осцилира у зависности од нивоа воде у ријеци 
Уни, односно од инфилтрације. Тачни подаци о максималним нивоима подземних 
вода нису доступни јер никад није вршено систематско осматрање подземних вода 
изузев у зони канала гдје је вршено краткотрајно осматрање нивоа подземних вода за 
потребе изградње канала. На основу ових истраживања можемо закључити да је 
максимални ниво подземних вода у просјеку релативно близу површине терена cca 1, 
5 м.  Стијенске масе шљунка и пијеска су у површинском дијелу знатно заглињене па 
имају знатно смањену водопропусност у површинском дијелу. То су најчешће 
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површински дијелови алувијалних и алувијално плавних наслага.  Слабоводопропусне 
и водонепропусне наслаге, представљају: глине, лапоровите глине, пјесковите и 
шљунковите глине и сл., изузев кречњака са пукотинском и кавернозном порозношћу. 
Хетерогени комплекси по порозности су падински и пролувијални нанос које 
карактеришу аквифери, углавном мале водопропусности и водообилности ограничени 
по распрострањењу. Количине подземних вода су обновљиве на основу инфилтрације 
са сливног подручја, те површинских токова са којима су у непосредном контакту. Ове 
изданске воде су мале издашности. Услојени лапоровити пјешчари и лапорци 
незахваћени процесом површинског распадања, најчешће дубље од 3-10 м, са 
коефицијентом филтрације <0, 5 x 10-7, представљају хидрогеолошки изолатор. Ови 
слојеви падају према Уни и својим положајем усмјерава кретање подземне воде ка 
нижим дијеловима падине.  
 

Типови земљишта која су заступљена на овом подручју: 
 
Алувијуми-,,fluvisols“ 
(Ак) Алувијум карбонатни. Овај тип земљишта простире се уз корито ријеке Уне, 
захватајући дијелом Дубичко поље, те преко Дамана, Бара и Градине до ушћа Уне у 
Саву. Цијело то подручје карактерише стално плављење. Сава и Уна су често у том 
подручју мијењале своје корито, па су млада алувијална земљишта различитог 
механичког састава, од пјесковитих до глиновитих, те их је јако тешко разврстати по 
механичком саставу. Боја им је смеђа и тамно жућкасто смеђа (10 YР 4/3 и 4/4) у 
површинским хоризонтима и незнатно се мијења са дубином. Погодна су за гајење 
поврћа, а од житарица једино за кукуруз, јер су често изложена поплавама.  
(АД) Колувијум. Ова земљишта заузимају долине мањих рјечица и потока, највише 
горњим токовима Мљечанице и Раковичке ријеке. Ова земљишта нису разврстана 
према садржају карбоната, јер их има карбонатних, бескарбонатних и киселих, у 
зависности од подручја кроз која протичу ови водотоци. За њих је карактеристично да 
се формирају комбиновањем земљишта из наноса водотока и материјала еродираног 
са околних страна. Начин формирања овог типа земљишта узроковао је веома 
разноврсан механички састав, те у скелету алувијално-делувијалних земљишта има 
поред заобљеног шљунка и уломака скелета који потиче са околних страна. Најчешће 
су под ливадама, а ако је заснована ораница доминантна култура је кукуруз. 
  
Глејна земљишта-,,gleysols“ 
(МО) Еуглеј. Ова земљишта су углавном лоцирана у макродепресијама и 
микроувалама. Развијају се више под утицајем горњих него доњих вода и претежно су 
тежег механичког састава. Тежак механички састав узрокује неповољан водно-
ваздушни режим, те ова земљишта нису погодна за пољопривредну производњу ве} су 
углавном прекривена пашњацима и ливадама.  
(МГМГ) Еуглеј. Заузимају мање површине од минерално-мочварно оглејених 
земљишта, и простиру се на нешто нижим локалитетима. Више су под утицајем 
дјеловања доњих вода. Механички састав дубљих хоризоната је лакше текстурне 
грађе, изражено је капиларно пењање, а усљед спорог кретања вода примјетни су 
трагови оглејавања. Ова земљишта су искључиво под пашњацима и ливадама.  
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Ливадска земљишта-,,semigleys“ 
(ЛПб) Семиглеј. Ова земљишта представљају стара алувијална земљишта која нису под 
утицајем редовних поплава и која се развијају знатан дио времена у терестричким 
условима. С обзиром да су удаљена од ријечног корита, формирана су од финијих 
честица па су им физичка својства у природном стању неповољна. Имају пренизак 
апсолутни капацитет за воду, и у дубинским и у површинским хоризонтима. Због тога 
се мјестимично на отвореним профилима опажају знаци дјеловања горње воде. Код 
њих је образован (Б) хоризонт смеђе и сивосмеђе боје. Пошто се налазе на 
узвишенијим положајима, карбонати у површинским хоризонтима су им испрани. 
Подијељена су на она код којих је изражен и она код којих није изражен глејни 
хоризонт, иако се и једна и друга развијају под утицајем доње воде.  
 
Сиво-смеђа (ливадска) деградирана земљишта (ЛПД) 
Сиво-смеђа деградирана земљишта, као и бескарбонатна су мјестимично оглејена у 
дубинским хоризонтима. Киселе су реакције (pH<6). Простиру се између токова ријека 
Моштанице и Уне. Теже су текстурне грађе и бескелетна, те се опажа мјестимично 
оглејавање подповршинских хоризоната, које потиче од предугог задржавања 
падавинских вода. Други појас ових земљишта простире се на југоисточном дијелу, 
између токова ријека Врбашке и Јабланице. За овај подтип, присутан на југоисточном 
дијелу, карактеристично је да су земљишта више или мање скелетоидна цијелом 
дубином профила, те је изражено јаче оглејавање дубинских хоризоната. Ова 
земљишта су искључиво пољопривредна, претежно оранична, а дјеломично под 
ливадама и пашњацима.  
 
Псеудоглејна-,,pseudogleys“   
Псеудоглеј (PDg). Овај тип земљишта формиран је на долинском дилувијалном 
супстрату и то претежно у сјеверном дијелу, подно обронака Просаре, а мањим 
дијелом у јужном дијелу секције, у долинама Јабланице и Грабовца. Без обзира на 
лоша хемијска, физичка и микробиолошка својства, због равног рељефа и могу}ности 
лаке обраде, ова земљишта су углавном под ораничним културама. Обрадом 
земљишта у слогове да би се одвела горња вода, која се због непропусног 
подораничног слоја земљишта задржава и гуши усјеве и обилним ђубрењем, могу се 
постићи високи приноси. Ако није примијењена интензивна агротехника, налазе се 
под ливадама.  
Псеудоглеј (PTg). Ова земљишта су доминантна у сјеверном дијелу у подножју 
Просаре, затим у источном и централном дијелу на терасама с обје стране рјечице 
Моштанице и Раковице и на источном дијелу са десне стране Врбашке. Ово су 
изразито пољопривредна земљишта, претежно под ораницама, а дјеломично под 
пашњацима. Основни недостатак ових земљишта је нестабилна структура и збијеност 
подповршинских хоризоната, што условљава слабу дренираност. Реакција земљишта 
је слабо кисела (pH=5-6). Сиромашна су у садржају лако приступачног калијума и 
фосфора. Садржај хумуса је такође низак. Без обзира на неповољна хемијска својства, 
земљишта су веома погодна за обраду, те уз примјену одговарајућих агротехичких 
мјера, дају високе приносе. Користе се за гајење ратарских и повртларских култура, а 
нису погодна за вишегодишње засаде.  
Псеудоглеј (POg). Ова земљишта заузимају знатно мање површине од подзолних 
псеудоглејних терасних земљишта, на која се настављају. Од терасних се разликују по 
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нагибу терена (који иде до 8˚), али су и ова земљишта погодна за машинску обраду па 
их треба држати под ораничним културама. Као и терасна земљишта, користе се за 
гајење ратарских и повртларских култура, а нису погодна за вишегодишње засаде. 
Према резултатима теренских посматрања и лабораторијских истраживања, по 
механичком саставу показују велику варијабилност: од глинастих иловача до тешких 
глина. Максимални адсорпциони капацитет код овог типа земљишта је осредњи, 
засићеност АКЗ-а базама је 50-70%. Ова земљишта незнатно страдају од површинских 
вода, јер имају знатан нагиб терена. Склона су ерозији, те је површински слој често 
уништен због нестабилне структуре макроагрегата.  
 

 
2.1.8.4 Управљање отпадом 
 

Без обзира на ријешено питање одлагања отпада на регионалној депонији 
»Курево» у близини Приједора, проблематика циклуса управљања отпадом је 
актуелна у општини Козарска Дубица. Од укупно прикупљеног отпада се тежи да се 
80% отпада одвоји и рециклира. Отпад је веома сложен и постоји много категорија на 
врсте и подврсте отпада. Третман отпада обухвата разврставање отпада на извору у 
домаћинству као и у оквиру предузећа за збрињавање отпада. Разврставањем отпада 
се смањују трошкови транспорта и депоновања, олакшава се руковање и транспорт 
отпада. Након раздвајања и смањења количине отпада на мјеста настанка рециклажа 
представља приоритетан метод у управљању чврстим отпадом. Рециклирање 
представља једнократно или вишекратно кориштење отпадног материјала као замјене 
за комерцијални производ или као сировине примјеном различитих физичких или 
хемијских поступака. Опасни отпад је отпад који је дефинисан законским прописима. 
Опасни отпад је отпад са садржајем који га чини опасним или потенцијално штетним 
по људско здравље и окружење. У општини али ни у окружењу, није развијен 
механизам за разврставање свих врста опасног отпада. Битна је чињеница да су 
одређене врсте отпада регистроване и препознате као проблем. А то су медицински 
отпад, кориштена уља, нафта и нафтини деривати, боје лакови, пестициди, амбалажа у 
којој се пакују разне врсте заштитних средстава за заштиту биља, електрични и 
електронски отпад, батерије, тонери, акумулатори, гуме и други. Јавне установе имају 
уговор о одвозу отпада са  предузећем ,,Комуналац” а. д. , али не врше потпуну 
селекцију отпада тако да се дио опасног отпада нађе у контејнерима. Општина 
Козарска Дубица нема усвојен ажуран План управљања отпадом који би био 
усаглашен са Планом управљања отпадом Републике Српске, али постоји План 
управљања отпадом који је, у сарадњи са општином Козарска Дубица, урадило 
предузеће „Комуналац“ а.д. Козарска Дубица. 
 
 
2.1.8.5 Биодиверзитет, заштита природе и културно-историјског наслеђа 
 
Биљни и животињски свијет у општини Козарска Дубица можемо посматрати кроз 
карактеристике агроекосистема, водених, жбунастих, и зељастих екосистема и доста 
присутних шумских и ливадских екосистема. Од култивисаних биљних врста на 
пољопривредним површинама, заступљене су углавном житарице као и у појединим 
реонима пољопривредних површина сусрећу се површине под поврћем и воћем. 
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Жбунаста и зељаста вегетација, као и груписана стабла тополе, врбе, јове јављају се 
углавном уз ријеку Уну у ширем појасу. Шумски екосистеми су велике површине врста 
као што су храст, буква, јасен, јавор, бор, смрча и друге, у мањој мјери. Вегетацију у 
градском простору чине дрвореди, зелене површине уз саобраћајнице, стамбене 
зграде, индустријске зоне, блоковско зеленило и паркови, од којих највећу вриједност 
има градски парк. Што се тиче животињског свијета, углавном су заступљене следеће 
врсте: рибе, жабе, корњаче, змије, гуштери, дивље патке, голубови. Потребно их је 
сачувати као природна станишта дивље флоре и фауне. С обзиром на структуру шума 
којима се газдује немама шума у првом степену, као ни у другом степену угрожености 
од пожара. Културе четинара су дубоко у лишћарском подручју тако да нису угрожене 
утицајем човјека или другог ризика од пожара. Стање шумских површина у границама 
Урбанистичког плана је такво да су то углавном шуме у приватној својини, гдје је 
уочљива већа експлоатација, што нарушава природну средину и ствара један призор 
огољелих површина, названих у легенди као пољопривредно-шумске површине. Што 
се тиче фитоценолошког стања то су углавном следеће фитоценозе: Високе секундарне 
шуме букве и јеле на киселим илимеризованим, дубоким земљиштима, затим шуме 
бијелог бора око 25. година старости унутар букових шума на смеђим 
илимеризованим земљиштима.  Букове шуме са примјерцима врсте кестена у обухвату 
„Манастира Моштаница“-Моштанички пут са такође примјерцима врста рода кестена 
и букве, који је обогаћен и неким природним карактеристикама тзв. поток Буњгуровац 
са својим слаповима и старим млином. Ово подручје треба ставити под заштиту и 
уредити као излетничку дестинацију. Шумске површине уредити као ,,парк шум“ и 
,,шума паркове“.  У складу са Законом о културним добрима Републике Српске налази 
се укупно 767 културних добара на подручju општина/градова, од чега је на подручју 
општине Козарска Дубица њих 86. 
 

2.1.8.6 Енергетска ефикасност-енергетски одржив развој 
 
Приступањем Енергетској заједници  БиХ  је преузела и обавезу смањења штетних 
емисија. Ово захтијева милионске инвестиције у модернизацију или замену постојећих 
блокова како би се њихов рад ускладио са захтевима Директиве о великим 
ложиштима. Дугорочни развој енергетског сектора БиХ подразумијева смањење 
емисија загађујућих материја и производње енергије из фосилних горива, због тога је 
врло важно да се будуће активности експлоатације и производње угља проводе 
ефикасније, примјењујући адекватну технологију и методе рада. Ефикасно кориштење 
ресурса у пољопривреди ће дати допринос прије свега конкурентности (кроз додатне 
приходе), а затим и смањењу емисије GHG и адаптацији на климатске промјене кроз 
диверсификацију ризика пољопривредне производње16. Могућности изградње  
даљинског  гријања на локалним ресурсима у Козарска Дубицам могло  довести до 
боље ресурсне ефикасности, приступачности енергије за грађане и рјешавање многих 
проблема у урбаном дијелу  општине  (загађеност зрака, заузимање зелених 
површина, бука, одлагање пепела, пожари итд.). Будућа снажнија оријентација према 
никокарбонској енергији, која је данас базирана доминантно на хидроенергетским 
потенцијалима и дрвној биомаси, захтијева добро управљање природним 

                                                 
16 Стратегија прилагођавања на климатске промјене и нискоемисионог развоја БиХ за период 2020.-

2030. године, нацрт, 2020. 
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потенцијалима. Испуњавање овог циља укључује дигитализацију, нове технологије и 
ИТ системе. Општина Козарска Дубица треба превести захтјеве у нове могућности 
развоја пратећих дјелатности и стварања нових радних мјеста. 
За одржавање и санацију јавне расвјете општина Козарска Дубица Издваја око 55.000 
КМ на годишњем нивоу, док су трошкови ел. енергије уличне расвјете око 270.000 КМ 
на годишњем нивоу. У току 2018. године изабран је понуђач за набавку ЛЕД расвјета и 
узносу од 2.546.399,70 КМ са ПДВ-ом. Будућа снажнија оријентација према 
никокарбонској енергији, која је данас базирана доминантно на хидроенергетским 
потенцијалима и дрвној биомаси, захтијева добро управљање природним 
потенцијалима. Испуњавање овог циља укључује дигитализацију, нове технологије и 
ИТ системе који омогућавају смањење трошкова, квалитетнији рад те нове пословне 
моделе, те ове строге захтјеве и потенцијелане ризика за општину Козарска Дубица 
треба превести у нове могућности развоја пратећих дјелатности и стварања нових 
радних мјеста. 
 
2.1.8.7 Управљање ризицима и изазовима климатских промјена 
 
Област заштите и спасавања на нивоу Републике Српске утврђена је Законом о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 121/12, 46/17). Чланом 22. наведеног закона дефинисано је да Скупштина општине 
доноси Процјену угрожености од елементарне и друге несреће и да Начелник 
Општине предлаже наведену процјену. Општина Козарска Дубица је септембра 2015. 
године донијела ажуран документ Процјене угрожености од елементарних непогода и 
других несрећа на подручју општине Козарска Дубица који представља полазни 
документ за израду планске документације у области заштите и спасавања. С обзиром 
карактер подручја општине Козарска Дубица посебно је изражен потенцијални хазард 
од елементарних непогода17: земљотреса, поплава (и клизања терена), пожара, 
елементарне непогоде, техничко-технолошки инциденти и др.  
 

 
 

Слика 27. Дио карте ризика од поплава у сливу ријеке Саве за општине Козарска Дубица  
(Извор: План управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве) 

                                                 
17 Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Козарска Дубица, 2015. 
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Земљотрес. На подручју општине Козарска Дубица може се очекивати земљотрес 
јачине 8о по Меркалијевој скали, јер ово подручје улази у осму трусну зону. Према 
искуствима земљотрес јачине 8о степени  изазива тешка оштећења на објектима 
грађеним од необрађеног камена, лака оштећења на зградама од опеке, великих 
блокова, тесаног камена и објекатадјелимично дрвеном конструкцијом, док незнатна 
оштећења наноси армирано бетонским објектима и зградама дрвене конструкције 
грађеним по савременим прописима. Подручје општине Козарска Дубица можемо 
подијелити у три рејона: Град Козарска Дубица у коме су сви привредни капацитети, 
Дубичко поље (Драксенић, Демировац, Међеђа, Доња Градина), рејон МЗ Кнежица-
Кнешпоље. Од наведених рејона свакако је најугроженији град. Те се у овим 
ситуацијама могу очекивати значајна оштећења на објектима и инфраструктури у 
центру града, као и угроженост становништва на том подручју. 
 
Поплаве. Централним дијелом општине Козарска Дубица протиче ријека Уна, која са 
великог сливног подручја од oko 35 км прихвата све површинске воде одводећи их 
даље у ријеку Саву. На тај начин она предстаља највећу хидрографску артерију, а 
уједно и ерозиону базу цијелог простора. Највећа притока јој је ријека Мљечаница која 
прихвата воде са југозападног дијела градске територије, остали значајни водотоци су 
ријечице: Раковица, Моштаница, Бињачка и Кнежица. Најзначајније стајаће воде су 
Шљункара површине 71,4 ha. Предметни простор налази се у сјеверозападном дијелу 
Републике Српске, на десној (јужној) страни ријеке Уне, око десетак километара 
југозападно од ушћа Уне у Саву. Дренирање површинских и подземних вода врши се 
отицањем, површином падина, поточним јаругама и коритима у правцу ријеке Уне. 
Генерални смјер ових токова је југ-сјевер са бујичним карактером (већи поточни 
токови: Бињачка Моштаница). Основни водоток на овом подручју је ријека Уна са 
смјером тока запад-исток, дубина корита је 3-5 м, подужни нагиб 2-2,5%. Ка истоку 
смјер тока Уне постаје конвексан према Дубичком пољу, па је обала угрожена 
вертикалном ерозијом. Због релативно плитког корита поточних токова и изливања 
њихових вода извршена је регулација њихових доњих токова (Бињачка, Моштаница), а 
изграђени су и дренажни канали у Дубичком пољу-Дубичка раван: Козарице-
Моштаница и Кланица-Моштаница. Још увијек је терен на подручју Ражљева 
повремено водоплаван.Посебну опасност чине бујичасте поплаве. Наиме, воде се с тих 
површина веома брзо слију у низијски дио градских површина, гдје неријетко 
изазивају поплаве нарочито на подручју Дубичке Равни, Кнежици, те у насељу Шпиља. 
У насељу Шпиља ријека Мљечаница својим улијевањем у Уну плави дио насеља. 
Заустављање тих вода у брдовитом подручју града није рјешавано ни регулацијама ни 
малим акумулацијама.  Због бујичног карактера водотока јавља се на појединим 
дијеловима тока ерозија. Ревитализација ерозионих подручја није рјешавана на већим 
површинама. Већином, заштиту од ерозије су вршила домаћинства која су била 
непосредно угрожена. Значајније поплаве у последњих 10 година на подручју општине 
Козарска Дубица десиле су се 2004., 2005. и 2010. 2013. и 2014. године, а максимални 
водостај измјерен на подручју града забиљежен је маја 2014. године када је 
забиљежен водостај од 534 цм. На подручју цјелокупне површине општине Козарска 
Дубица, поплавама буде угрожено до 1500 ха површине, односно око 6000 
становника. Значајно је поменути да штета од поплава током 2014. године на 
пољопривредним усјевима, инфраструктури, стамбеним и пословним објектима на 
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подручју општине Козарска Дубица је износила 4.169.869 КМ. У корелацији са 
поплавама, веома често инфилтрацијом површинских вода, кроз падински нанос и 
распаднути дио неогених наслага могу се појавити нестабилности. Засијецање терена и 
стварање већег нагиба од дозвољеног, као и недозвољеним оптерећењем такође 
настају услови нестабилности. Процес клизања терена може да се интензивира на 
падинама које су у директној вези са ерозијом бујичних потока са великим подужним 
нагибом. 
 
Пожари. Заштита од пожара је комплексан систем који обухвата разноврсне 
друштвене активности, почев од научних истраживања у различитим областима, 
апликације резултата на конкретне услове, израде конзистентног система стандарда, 
правилника и прописа, едукације на свим нивоима, па до непосредне репресије 
пожара. Најзначајније локације за настајање пожара на подручју општине Козарска 
Дубица представљају јавни и стамбени објекти у којима се користи или складишти 
лакозапаљиви материјал. Као посебан проблем у области заштите од пожара 
представља потенцијална опасност од шумских пожара који се изузетно тешко гасе и 
локализују. Постојећи привредни капацитети који располажу са већим количинама 
запаљивих материјала, а нарочито складиште асфалтне базе ,,Слога“ а.д. располажу са 
оспособљеним људством за гашење пожара као и са потребном опремом. Ове 
интерне јединице у предузећима се одмах активирају у случају пожара, али се у 
случају већег пожара активира Професионална  ватрогасна јединица. Као помоћне 
снаге за сузбијање пожара могуће је ангажовати добровољне ватрогасне јединице и 
јединице опште намјене, односно грађане у мјесним заједницама и предузећима. У 
случајевима појаве пожара већих размјера такође би се ангажовало обучено људство 
Шумског газдинства „Козара“-шумска управа Козарска Дубица, а по потреби и 
припадници полиције из Полицијске станице Козарска Дубица и војници Оружаних 
снага БиХ. На плану што ефиксније заштите од пожара неопходна је већа контрола и 
обезбјеђење услова складиштења запаљивих и експлозивних материја. У приватним и 
другим објектима такође је неопходно радити на бољем опремању средствима 
противпожарне заштите и оспособљавању запослених радника за гашење пожара и 
употребу средстава за заштиту од пожара. Посебна опасност за настајање и ширење 
шумских пожара на територији општине Козарска Дубица изражена је на простору: 
Манастир Моштаница, поред регионалног пута Козарска Дубица-Пашини Конаци-
Национални парк ,,Козара” Пашини Конаци-раскрсница путева-такође викендаши и 
други љубитељи природе, то је граница подручја Националног парка и Ш.Г. 
,,Приједор”, Светиња, село Демировац, заселак Бадуше-излетиште, културне локације-
успомене везане за НОБ из II свјетског рата, Рањеничка чесма-Мљечаница, зидани 
млин-Мљечаница, Палеж и спомен обиљежје Моштаница. Отвореност шумских путева 
је релативно добра јер постоје јавни и шумски путеви који омогућују кретање 
ватрогасних возила за гашење шумских пожара, те постоје одређени прилази 
водозахватима на ријекама. Потребно је наставити радити на изради нових и 
одржавању постојећих шумских комуникација које пролазе кроз посебно угрожена 
шумска, као и подручја од посебног значаја, одржавати, чистити путеве од лако 
запаљивих материја које би могле изазвати пожар или омогућити и олакшати његово 
ширење. Становништво се путем средстава информисања упозорава на опасности од 
пожара и информише о појави истих. Најчешћи узроци у избијању пожара су: отворени 
пламен, усијани метални предмети, неисправне електро-инсталације и уређаји под 
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напоном, неисправно изведени и неуредно одржавани димоводни канали, 
грађевински недостаци, лоша вентилација у просторијама у којима се складиште и 
дистрибуирају лакозапаљиве текућине, лакозапаљиви и експлозивни плинови и 
прашине чврстих горивих материја. Статистички подаци о учешћу на интервенцијама 
ПВЈ Козарска Дубице за извјештајни период показују, да је повећан број интервенција 
из године у годину , што се нарочито односи на шумске пожаре. Број интервенција 
Територијалне ватрогасне јединице за последњих 10 година креће се од 132 до 204 
интревенција годишње. 
 
Елементарне непогоде. Подручје Козарске Дубице је потпуно отворено према сjеверу, 
западу и истоку, па је нарочито зими, изложено утицају хладних ваздушних маса које 
продиру из сjеверног квадранта при формирању јаког сибирског антициклона, док 
високи планински ланац Динарида који се почев од развођа на Грмечу на југу, протеже 
дуж Јадранског мора, спрjечава значајнији утицај Медитерана на климу овог подручја. 
С тим у вези долази до честих појава падања града, праћеног олујним вјетровима, а 
нешто ријеђе и појава великих снијежних падавина, као и период са екстремно 
високим температурама и дуготрајнoм сушом. Тим појавама долази до повећане 
угрожености становништва и материјалних добара на које људски фактор не може 
значајније утицати. Године које су окарактерисане екстремним климатским 
догађајима су: суша-2000., 2003., 2007., 2017. године године, веће снијежне падавине 
2009., 2010. јако олујно невријеме праћено градом 2005., 2006., 2009., 2019., 2021. 
године. 
 
Мине. Општина Козарска Дубица је прикупила и уништила највећи број минско-
експлозивних и неексплодираних убојних средстава у регијону. У периоду од 2000. 
године, када је у Републици Српској почео организовани рад на овим питањима, па до 
краја 2014. године Одсјек ЦЗ општине Козарска Дубица у сарадњи са деминерским 
тимом (,,А ТИМ“) РУЦЗ интеревенисао је на више појединачних локација са којих је 
уклонио и неутралисао разне врсте МЕС-а и НУС-а, те наводимо да нисмо имали 
људских жртава. На подручју општине Козарска Дубица у протеклом периоду од 2000-
2014. године прегледане и очишћене су сљедеће површине загађене минама: 
(7.175.98 м2 површине на подручју обалног појаса ријеке Саве) тј. деминирање је 
извршено на 4 микролокације: Доња Градина двије локације, Рисовац и мост у 
Козарској Дубици. Урађено је претраживање на једној локацији ,,Градска Плажа” 
Козарска Дубица, такође издат је и један комбиновани извјештај за уништавање НУС-а 
на локалитету ,,Липова Греда- Индустријска зона”.  Општина Козарска Дубица 
изложена је реалној опасности од заосталих неексплодираних убојних средстава и 
мина, с обзиром на гранично подручје и учестале поплаве. 
 
Климатске промјене. Најизраженије промјене дешавају се у атмосфери, 
проузроковане емисијом гасова са ефектом стаклене баште, антропогеног поријекла 
(GHG). Глобално загријавање атмосфере повећањем емисија гасова са ефектом 
стаклене баште посљедица је сагоријевања фосилних горива, крчења шума и 
претварања шумског земљишта у земљиште за пољопривредну намјену. Антропогене 
активности које значајно утичу на пораст емисија су производња и потрошња енергије 
и транспорт. На Балкану, Европи и глобално, као последица климатских промјена, све 
учесталије су појаве превазилажења максималних дневних киша чак и за повратни 
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период од 100 и више година.  С обзиром да се према резултатима климатских 
процјена у овом региону очекује повећање интензитета киша кратког трајања, то је 
овај фактор неопходно узети у обзир при димензионисању хидротехничких објеката. 
Према карактеристикама термичког режима атмосфере уочава се да се подручје 
Козарске Дубице налази у појасу умјереноконтиненталне климе са просјечном 
годишњом температуром ваздуха од 10,20 °C (за 30-годишњи период 1961-1990. 
година). Треба нагласити да је због глобалног отопљавања климе у току 20. вијека 
забиљежен раст температуре и у ширем региону Козарске Дубице, при чему је 
просјечна годишња температура повећана за 0, 80 °C за последњих 100 година. 
Највећи раст температуре ваздуха у ширем региону Козарске Дубице забеиљжен је у 
току последње деценије 20. века, а 2000. година била је најтоплија са просјечном 
температуром од око 12,50 °C.  Анализа тренда температуре ваздуха и падавина на 
територији БиХ, као два најваријабилнија метеоролошка елемента, указује на податак 
да су се просјечне вриједности температуре ваздуха повећале, а просјечне 
вриједности падавина смањиле. Емисије18 гасова стаклене баште (GHG) у Босни и 
Херцеговини у 2014. години, која је уједно и посљедња година за коју је до сада 
урађен инвентар, износиле су 26.062 Gg CO2ekv. По глави становника, емисије GHG у 
2014. години износиле су око 7,38 тона CO2ekv, што је за око 15% мање од просјека 
држава ЕУ (ЕУ-28) у истој години. Емисије GHG по јединици БДП-а за БиХ су износиле 
1,87 kg CO2ekv по једном евру у 2014. години, док је просјек ЕУ износио 0,39 kg CO2ekv 
по једном евру, што указује на нерационално кориштење ресурса, прије свега 
енергије. Према резултатима истраживања климе за подручје БиХ и процјене 
климатских промјена као посљедице глобалних промјена климе, констатује се да ће у 
периоду до 2030. године бити настављен тренд раста температура ваздуха, до 1°C на 
годишњем нивоу на читавој територији Босне и Херцеговине. Највеће повећање 
очекује се у љетном периоду (јуни и август), до 1,4°C. Модели указују на неједнаке 
промјене количине падавина. У централним и планинским подручјима очекује се 
благо повећање падавина, док се на осталим подручјима очекује смањење падавина. 
У погледу  смањења утицаја климатских промјена, потребно је:  

- Развити базе просторних података и информација о локалним промјенама климе 
укључујући информације о климатским екстремним појавама и непогодама и 
рањивости појединих подручја, 

- Примјенити конвенције, стандарда и добре праксе ЕУ и других развијених земаља 
о укључивању фактора климатских промјена у процес планирања просторног 
развоја, 

- Развијати свијести јавности о узроцима и посљедицама климатских промјена, као 
и укључивање приватног и невладиног сектора у процес доношења одлука у вези 
са климатским промјенама и  

- Смањивати емисије GHG гасова на локалном нивоу. 
Наведене активности на локалном нивоу су важне јер се од БиХ очекује, да изврши 
значајну декарбонизацију привреде, посебно електроенергетике, уз улагања од око 17 
млрд. КМ у периоду до 2030. године што је преко 5% БДП-а, заустављање 
дугогодишњег тренда раста емисије у кратком року, амбициозно смањење емисије 
GHG у релативно кратком периоду (2014-2030) и смањење емисија до 2050. године на 
пола у односу на 2014. годину. 

                                                 
18 Утврђени допринос БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (NDC) за период 2020-2030. година. 
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Организација професионалног система заштите почиње са Републичким штабом 
цивилне заштите, Општинским штабом цивилне заштите, Професионалном 
ватрогасном јединицом (ПВЈ) и надлежним одјељењима Општинске управе, како и 
јавним предзећима 
Опремљеност ПВЈ Козарска Дубица средствима и опремом за гашење пожара је 
задовољавајућа. Такође и друга предузећа гдје је присутна опасност од пожара 
посједују потребна средства и опрему за гашење пожара, а прије свега 
,,Млијекопродукт“ д.о.о., ,,ХПК“ Драксенић д.о.о., ,,Дубикотон“ а.д. и остала јавна 
предузећа и установе као и приватни пословни објекти углавном су обезбјеђени са 
ватрогасним апаратима. Што се тиче обезбјеђења стамбених зграда ватрогасним 
апаратима стање није задовољавајуће јер највећи број стамбених зграда не посједује 
ове апарате. Такође је неадекватна опремљеност јединица цивилне заштите опште 
намјене потребним алатом и опреме за пружање помоћи специјализованој јединици 
за гашење пожара. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у ПВЈ Козарска Дубица систематизовано је 16 радних мјеста која су 
попуњена. Дежурно оперативна служба, распоређена је за рад са четири одјељења. У 
сваком одјељењу вођа и замјеник одјељења имају положен стручни испит 
руководиоца акције гашења пожара и пет ватрогасаца са положеним испитом за 
ватрогасца.  
 
 
2.1.9 Стање просторно-планске документације 
 
У погледу просторно-планске документације општине Козарска Дубица општина не 
посједује основна стратешко-развојна документа Просторни план општине Козарска 
Дубица и Урбанистички план који је истекао 2020. године. Од важеће проведбене 
документације општина располаже следећом документацијом: 

- Ревизијом  регулационог плана “Централна зона Козарска Дубица”  који  важи до 
2028. године; 

- Регулациони план Спомен подручја Доња Градина  који  важи до 2022. године; 
- Регулациони план “Пословна зона Липова Греда”  који је  истекао  и   
- Регулациони план насеља Кривдића Брдо-у току ревизија и продужење. 
У наредном периоду се немаћу кључни пројекти израде Просторног и Урбанистичког 
плана. 
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Закључак 
 
У погледу заштите и управљања земљиштем општина, приоритет је и потреба 
радити на заштити земљишта, у погледу превенције полутаната, од чега је 
најважније питање изградњи колектора и пречистача оптадних вода и проширење 
обухвата канализационе инфраструктуре. 
По питању одлагања отпада потребно је изабрати одговарајући санитарни модел 
управљања и трансфера отпада, континуирано вршити набавку контејнера и 
посуда за одлагање отпада, као и усмјерити пажљу ка моделу тзв. циркуларне 
економије и рециклаже и кориштења комуналног отпада и смањена глобалних 
емисија гасова са ефектом стаклене баште.  
Потребно је избјећи нерационалну употребу природних ресурса. Неконтролисана 
употреба природних ресурса (пољопривредно земљиште, шуме, минералне 
сировине, вода, ваздух) као и неадекватно третирање индустријског и комуналног 
отпада (отпадне воде, чврст отпад и емисије у ваздух) проузрокује често 
неповратне утицаје у животној средини, која се манифестује у различитим 
облицима, прије свега као: загађивање вода (површинских и подземних), гомилање 
чврстог отпада и пијава дивљих депонија, загађење атмосфере, појава буке и др.  
 
Потребно је улагати у опрему за заштиту, нпр. од опреме посебно опрему 
професионалне ватрогасне јединиц и професиониланих јединица за спасавање. 
У области заштите и спасавањња. неопходно је израдити квалитетне планске и 
проведбене акте и планове базиране на Процјени угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа општине Козарска Дубица.  
Систем заштите и спасавања је обједињен облик управљања и организовања снага 
и субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и 
оперативних мјера о извршавању задатака  заштите и спасавања људи и добара од 
посљедица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа, 
епидемија и других опасности и несрећа које могу угрозити становништво, 
материјална и културна добра и животну средину, укључујући и мјере опоравка од 
насталих посљедица. Потребно је посебно: 

- укључивање већег броја субјеката у спровођење мјера заштите, те кроз 
усклађено планирање између органа цивилне заштите и других субјеката 
планирања и бољу сарадњу са стручно-научним организацијама, 

- виши ниво професионализације структура цивилне заштите те кроз бољу 
попуњеност јединица и штабова цивилне заштите 

- набавка савремених средстава и опреме за јединице цивилне заштите и друге 
субјекте у систему заштите и спашавања, 

- безбијеђење, квалитетније обуке становништва и јединица цивилне заштите 
и повећање обима вјежбовних активности јединица и штабова цивилне 
заштите, 

- обезбијеђење боље координације активности субјекта укључених у 
извршавање оперативних задатака цивилне заштите. 

 
Уопштено, потребно је плански дјеловати, те донијети основну просторно-
планскку документацију у складу са потребама грађана, као и проводити 
континуирано побољшање и стално праћење квалитета воде за пиће, побољшање 
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санитарно-хигијенских услова у свим јавним објектима, подизање свијести грађана 
о заштити животне средине, посебно о важности правилног одлагања чврстог 
отпада, те активности на идентификацији свих штетних аспеката који утичу на 
животну средину или јавно здравље, укључујући и праћење и провођење неопходних 
епидемиолошких мјера. 
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2.1.10 Анализа буџета и пројекције средстава за финансирање реализације 
стратегије развоја 

 

Средства Буџета општине Козарска Дубица за 2021. годину су планирана и 
распоређена у износу од 10.932.000 КМ и за 7,8% је мањи у односу на ребаланс буџета 
и извршење из прошле године,  који је износио 9.112.741 мил. КМ, тј. више је 
планирано за готово 1,8 мил. КМ у односу на прошлогодишњу реализацију. Разлог је у 
чињеници да је у буџет уврштена помоћ Општини Козарска Дубица од стране Владе 
Републике Српске, због стања изазваног пандемијом вируса корона, у износу од око 1 
мил. КМ. Преглед планираних буџетских средстава и реализованих средстава Општине 
Козарска Дубица за период 2017-2020. година приказана су у табели. 
 

Табела 35. Преглед укупних средстава Буџета општине Козарска Дубица, КМ 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Укупна средства Буџета 9.780.000 19.505.526 10.088.678 11.118.746 9.112.741 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 
 
Кретања буџета у различитим годинама од 2016. године имају континуирани тренд 
расата од око 10%, осим последњег извршења буџетске 2020. године. Такође, значајно 
је примијетити увећање буџетских средстава 2017. године, услед примитака и емисије 
хартија од вриједности. 
 

 
 

Слика 28. Преглед пореских и непореских прихода Буџета општине Козарска Дубица, КМ 
(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 

У последњем извјештају о извршењу буџета (2020), порески приходи у цијелости су 
исказани у износу од 6.635.02 0КМ од ребаланса буџета, а највецћим дијелом се 
односе на индиректне порезе прикупљене од Управе за индиректно опорезивање БиХ 
(5.808.828 КМ), порезе на имовину (317.542 КМ) и порезе за лична примања и приходе 
од самосталне дјелатности (497.346 КМ).  

Непорески приходи су исказани у износу од 1.257.306 КМ, од тога на Фонду 01 
(1.083.201 КМ) и на Фонду 02 (174.105 КМ). Изврсшење на Фонду 01 највећим дијелом 
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чине приходи од закупа и ренте (164.005 КМ), административне накнаде и таксе 
(58.891 КМ), комуналне накнаде и таксе (247.729 КМ), накнаде по разним основама 
(425.854 КМ), приходи од пружања јавних услуга (31.309 КМ) и остали непорески 
приходи (156.818 КМ). Приходи од закупа и ренте највећим дијелом се односе на 
приходе од давања у закуп објеката Општине (24.090 КМ) и земљисшне ренте (93.070 
КМ). Административне и комуналне накнаде и таксе остварују се у складу са Одлукама 
о општинским административним и комуналним таксама. Одлуком о комуналној 
накнади утврђена је обавеза плаћања комуналне накнаде за корисштење објеката и 
уређаја заједничке комуналне потрошње. Накнаде по разним основама највећим 
дијелом се односе на накнаде за кориштење шума (114.451 КМ), кориштење вода 
(27.140 КМ), уређивање грађевинског земљишта (18.467 КМ), финансирање заштите од 
пожара (59.374 КМ) и концесионе накнаде (41.056 КМ).  

Порески приход чине око 80% приход, али постоји значајна могућност за повећање 
непорсеких прихода општине Козарска Дубица. Такође, је значајно нагласити да 
средства Републике Србије у износу од 7.500.000 КМ ће значајно побољшати  
финансијски  положај општине Козарска Дубица. Дио тих средстава ће директно бити 
усмјерен у рјешавање обавеза из ранијег периода, а други дио у рјешавање 
инфраструктурних проблема, док ће трећи дио ће се усмјерити на санацију посљедица 
земљотреса и уређења инфраструктуре у Пословној зони “Липова Греда“. 

Табела 36. Преглед процјене по главним изворима финансирања за период 2022.-2028. године 
Извори финансирања стратегије 

развоја 
Оквирна процјена по годинама, 000КМ Ук. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028  

Из буџета општине, KM 2.000 2.000 2.000 3.000 3.100 3.100 3.100 17.300 

Из екстерних извора (Буџет РС, ЈП 
и установе, кредити и приватни 
извори, ЈПП), KM 

2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.200 3.300 18.500 

Из екстерних извора (ЕУ фондови, 
донатори) KM 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.500 9.500 

Укупно, KM 5.000 5.000 5.000 7.000 7.100 8.300 8.900 45.300 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица 
 

Структура средства која ће се усмјерити у економски, друштвени и развој животне 
средине, приказана су у табели. 
 

Табела 37. Приједлог оквирне расподјеле финансирања по развојним областима 
Економски развој, КМ Друштвени развој, КМ Развој заштите 

животне средине, КМ 
Укупно, КМ 

8.500.000 25.500.000 11.300.000 45.300.000 

(Извор: Општинска управа општине Козарска Дубица) 
 
Напомене/образложење 

ИЗ Буџета општине 
Козарска Дубица 
 
 

- Ослобађање средстава због исплате дијела средства по емисији 
обвезница 

- Повећање прихода од индиректних пореза  
- Повећање прихода по основу пореза на добит због раста привредних 

активности 
- Повећање прихода по основу пореза на непокретност 
- Приходи по основу концесионих накнада за кориштење вода, 
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минералних сировина 
- Повећање прихода од земљишне ренте, приходи од такси и пружања 

јавних услуга, локалне комуналне таксе, боравишне таксе, од 
земљишта и сл.  

Из екстерних извора (Буџет 
РС, ЈП и установе, кредити 
и приватни извори, ЈПП) 

- Константно увећање помоћи од стране Владе РС и министарства  
- Кредитна средства и донације  
- Инвестициона средства ЈП и јавних установа 

Из екстерних извора (ЕУ 
фондови, донатори) 

- Постепеним приближавањем чланству ЕУ увећавају се могућности 
повлачења значајних средстава из ИПА и других ЕУ фондова  

- Донације од стране Републике Србије 
- Остали донатори (нпр. УНДП, УСАИД, ГИЗ, и др.) 

 
 

2.2 SWOT анализа и стратешко фокусирање 
 
2.2.1 Преглед унутрашњих и спољних фактора-SWOT анализа 
 
SWОТ анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено анализом и 
жељеног будућег стања које је дефинисано овом стратегијом развоја општине 
Козарска Дубица. Унутрашњи фактори, снаге које општини Козарска Дубица пружају 
конкурентне предности, чинећи ово подручје атрактивним мјестом за живот и 
пословање с једне стране и слабости које представљају препреке или ограничења за 
развој општине Козарска Дубица с друге стране. Екстерни фактори, прилике општина 
треба користити и истовремено избором одговарајуће стратегије минимизирати утицај 
пријетњи. 

 
Табела 38. SWOT анализа 

СНАГЕ 

- Повољан географски положај и близина границе са ЕУ 
- Близина већих урбаних ценатара у РС и БиХ (Бања Лука, Приједор, 

Градишка) 
- Природни ресурси (пољопривредно земљиште, шуме, ријеке, изворишта 

питке воде) 
- Индустријска зона (инфраструктурно уређена) 
- Регионално конкурентан бањски туризам 
- Разумијевање локалне управе за рад НВО сектора и јачање сарадње са НВО 

сектором 
- Постојећа прерађивачка индустрија 
- Инфраструкутра противградне заштите 
- Постојећи систем заштита од поплава 
- Задовољавајућа културна и спортска инфраструктура 
- Подршка локалне управе за рад НВО сектора и јачање сарадње са НВО 

сектором 
- Развијена трговина на велико и мало и др. 

СЛАБОСТИ 

- Неповољна демографска кретања 
- Недостатак просторно-планске документације 
- Уситњеност пољопривредних посједа (омета развој интензивне пољ. 

производње) 
- Недовољна туристичка инфраструктура и садржаји, што онемогућава бољу 

експлоатацију туристичких потенцијала 
- Проблематика великих прерађивачких субјеката 
- Низак степен обраде дрвета (примарна прерада дрвета); 
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- Регионалне саобраћајне инфраструктуре и забрана кориштења граничног 
прелаза за теретна возила); 

- Нископрофитабилна привредна структура 
- Понуда и потражња радне снаге 
- Некомплетна комунална инфраструктура (незадовољавајућа водоводна и 

канализациона инфраструктура) 
- Недакватна инфраструктура бањског комплекса 
- Непостојање пречистача комуналних отпадних вода 
- Релативно висока стопа незапослености 
- Неодговарајућа локација и недовољни капацитет дјечијег вртића; 
- Проблематика подршке и заштите културно-историјског насљеђа и др. 

ПРИЛИКЕ 

- Могућности међуопштинске,  међурегионалне и прекограничне сарадње у 
реализацији пројеката  

- Изградња и функционалност мосата на Сави (аутопут Бањалука-Градишка и 
близина аутопута Београд-Загреб 

- Прекогранична сарадња са  Р Хрватском; 
- Пловност ријеке Саве; 
- Кориштење концепта кластера (посебно пољопривреда и дрвопрерада). 
- Фондови за подстицаје ЕЕ и смањења емисије CО2 
- Потражња за специфичниим пољопривредним производима и повећан 

интерес за органском производњом и производима 
- Утврђена законска регулатива о приватно-јавном партнерству и могућност 

развоја истог 
- Доступност средстава различитих фондова (ИПА исл.) и подстицаја и др. 

ПРИЈЕТЊЕ 

- Политичке и друштвене прилике у БиХ и нестабилно политичко окружење 
- Неадекватан пословни амбијент у БИХ 
- Глобалне и друге рецесије 
- Миграције и одлазак становништва  
- Повећање броја лица у стању социјалне потребе, посебно старијих 

категорија становништва 
- Недостатак инвеститора и нових инвестиција 
- Климатске промјене, природне и друге несреће и др. 
- Недостатак свијести и средстава за очување природних вриједности 
- Таксе на емисије CO2 
- Неадекватна рјешења финансирања локалних заједница од стране виших 

нивоа власти; 
- Нелојална конкуренција у извозу пољопривредних производа (нпр. у 

млијечној индустрији). 
- Неконтролисано и неодрживо кориштење природних ресурса које може 

трајно нарушити  изглед и могућност привредног развоја простора 
- Недовољна укљученост свих важних фактора у процесе припреме, 

извођења важних  пројеката  из области инфаструктуре, заштите животне 
средине и енергетске ефиксности и др. 
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2.2.2 Стратешко фокусирање 
 

Стратешко фокусирање будућег развоја општине Козарска Дубица је изведнео на 
основу прикупљених података у социо-економској анализи, која обухвата све важне 
аспекте живота и развоја општине Козарска Дубица и служи као главна подлога за 
креирање развојних праваца и интеграцију свих аспеката одрживог развоја, што 
подразумијева равномјеран економски раст уз заштиту животне средине и природних 
ресурса и истовремено креирање правичног друштва и смањење неједнакости (Оквир 
циљева одрживог развоја-СДГ). Као важне слабости општине Козарска Дубица које је 
потребно истаћи ту су свакако, одлазак становништва, значајна стопа незапослености и 
негативна стопа природног прираштаја, са једне стране, директна везаност развоја 
Општине за један велики и значајни производни привредни субјект као и могућнсти 
запошљавања у јавној управи или јавним предузећима и установама , уситњеност 
пољопривредних посједа, која смањују могућност озбиљнијег бављења 
пољопривредном производњом, неповезаност примарне пољопривредне 
производње и прерађивачке индустрије, проблематика санитарног одлагања отпада, 
одводње и пречишћавања отпадних вода, с друге стране. Анализирајући конкурентне 
предности које посједује општина Козарска Дубица и њиховим спајањем са вањским 
приликама са једне стране и повезивањем слабости и пријетњи, с друге стране, 
извлаче се одговарајући фокуси на које се треба концентрисати у наредном 
стратешком периоду. Развојни тим општине Козарска Дубица се опредијелио за 
сљедеће стратешке фокусе: 
 
 

Табела 39. Стратешки фокуси 

СТРАТЕШКИ ФОКУСИ 

1. Привлачење нових инвестиција и интензивирање привредног развоја 
општине Козарска Дубица 
У циљу општег привредног развоја општине Козарска Дубица, потребан је 
значајан искорак и интензивирање инвестиција кроз нове привредне субјекте 
или ревитализацијом постојећих. Ово се посебно односи у на нове 
инвестиције које су подршка прерађивачке индустрије и пољопривреде. У 
пољопривредној производњи фокус је потребно ставити на развој 
пољопривреде базиране на ратарству, сточарству, повртларству, кроз 
примјену нових знања и технологија, те инсталације нових објеката  у 
пољопривредној производњи, посебно система заштите од поплава и 
мелиорације. Основа овог фокусирања је на таквим производима који ће 
имати увећану тржишну вриједност, производима са продуженим роком 
трајања и и оним који имају могућност пласмана на нова тржишта или 
производима који ће постати супститенти увозним производима. 
Када се говори о стварању претпоставки за развој предузетништва, посебну 
пажњу могуће је усмјерити на развој даљи развој трговине на велико и мало 
посебно користити позицију граничне општине са Р Хрватском и 
конкурентности тржишта. Такође, након окончања пандемије потребно је 
пружити подршку сектору угоститељства као пратеће дјелатности у развоју 
туризма, прије свега спортско-рекреативног, вјерског  али и сеоског туризма у 
општини Козарска Дубица.  
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2. Заустављање негативних демографских трендова, унапређењем јавне 
инфраструктуре, културе, просвјете, спорта, јавних и комуналних услуга у 
општини Козарска Дубица 
Општина Козарска Дубица мора искористити своје природне, географске и 
антропогене предности, посебно предности близине Европске уније и границе 
са Р Хрватском, али и близине већих урбаних центара у РС/БиХ, те постати 
мјесто атрактивно за живот становника, дјеце, младих, жена, радно активних, 
старијих особа али и свих особа којима је потребна посебна социјална брига. 
Квалитет живота грађана треба побољшати кроз унапређење образовања, 
здравствене заштите и нових услуга у здравству, услуга и ефикасности јавне 
управе, затим кроз изградњу друштвене инфраструктуре, спорта и културе 
(водоводна инфраструктура, опремање јавних установа и предузећа, крупне 
инфраструктурне пројекте и сл.). С обзиром на одређене неповољне трендове, 
посебно негативне популационе трендове, све релевантне и кључне 
заинтересоване стране морају предузети планску и проактивну улогу у 
реализацији будућих мјера и пројеката. Рјешавање проблема негативног 
природног прираштаја представља горуће питање за општину Козарска 
Дубица. Уколико се тренд настави, негативан природни прираштај може да 
доведе у питање све остале предузете развојне напоре. Са једне стране, 
потребно је стимулисати рађање дјеце, али је подједнако важно настојати 
привући кадрове и младе људе на простор општине, путем таквих мјера и 
пројеката који ће унаприједити постојеће стање квалитета живота становника 
општине Козарска Дубица. 

3. Одрживи развој и заштита животне средине, смањење ризика од 
елементарних непогода и природних несрећа у општии Козарска Дубица 
Фокус у погледу заштите животне средине, усмјерен је ка рационалном 
кориштењу природних ресурса (посебно пољопривредног земљишта, шума и 
воде) и заштити животне средине, кроз предузимање низа мјера у погледу 
заштите квалитета ваздуха, смањењу емисија гасова са ефектом стаклене 
баште, заштити земљишта (посебно путем примјене ажурне просторно-
планске документације, изградњом канализације и пречистача отпадних 
вода), заштити воде и биодиверзитета. Посебну пажњу потребно је усмјерити 
на рјешавање проблематике селективног прикупљања отпада,  заштиту од 
природних и других несрећа (посебно поплава), те јачање материјалних и 
људских капацитета у погледу превенције, али и нових мјера енергетске 
ефикасности, посебно у јавним објектима и у јавној расвјети. Одрживост 
развоја значи да се животно важни природни ресурси требају користити на 
начин да задовољавање садашњих потреба  никако не угрожава могућности 
будућих генерација. Стратешка опредјељења која се односе на развој посебно 
пољопривреде и туризма наглашавају значај заштите животне средине за 
општину Козарска Дубица. Заштићена и здрава животна средина само је један 
од предуслова за омогућавање одрживог развоја општине. 
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2.3 Визија развоја и стратешки циљеви, са индикаторима 
 
2.3.1 Визија развоја 
 
Ова Визија је заснована на темељним вриједностима становника општине Козарска 
Дубица које представљају основу даљег развоја општине. Она представља слику 
будућности општине Козарска Дубица каквим га виде грађани који су били укључени у 
процес израде Стратегије развоја општине Козарска Дубица 2022-2028. година. Иако 
визија представља идеалну слику будућности општине, она је полазиште и исходиште 
развоја општине Козарска Дубица. Визија развоја општине Козарска Дубица је 
орјентисана на будућност (2028.), а осврће се на приоритетна подручја дјеловања и 
садржи све релевантне вриједности које заједница познаје и  признаје за 
компаративне предности и могућности које је потребно искористити на путу 
остваривања развоја и то економског, друштвеног и развоја животне средине 
општине Козарска Дубица. 
 

ВИЗИЈА РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
Козарска Дубица- локална заједница атрактивна за младе и 

образоване, за рад и живот.  Развијена и инфраструктурно изграђена 
заједница, средина привлачна за нове инвестиције.  Посебно 

препознатљива у сектору интензивне пољопривредне производње и 
прерађивачке индустрије.  Заједница посвећена заштити животне 

средине и свеукупном одрживом друштвеном развоју. 
 

2.3.2 Стратешки циљеви, са индикаторима 
 
На основу чињеница социо-економске анализе, полазећи од визије развоја, утврђени 
су следећи стратешки развојни циљеви који се заснивају на развоју привреде, 
друштвеном и развоју животне средине и дефинишу оквир за будуће планске 
активности, чијим остваривањем се општина Козарска Дубица поставља на пут развоја 
и просперитета. 
 
Стратешки циљ 1: Одржив развој привреде и изграђена стабилна привредна 
структура која у потпуности користи све локацијске и инфраструктурне погодности 
Козарске Дубице 
 
Општина Козарска Дубица има изузетно повољан географски положај као и 
предуслове за изградњу снажне привредне структуре, посебно када је ријеч о 
производњи хране и преради пољопривредних производа. Повољан географски 
положај, близина границе са ЕУ и Р Хрватском и одличан саобраћајни положај стварају 
основу за производно -извозне инвестиције. Такође су обезбјеђени сви предуслови за 
развој пољопривредне производње (квалитетно пољопривредно земљиште, развијена 
инфраструкутра противградна заштита, заштита од поплава, путеви, стручна 
савјетодавна служба). Општина је богата шумом као природним ресурсом који ствара 
предуслове за развој дрвопрерађивачке индустрије, посебно у сегмету финализације 
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производа од дрвета. Циљ је да општина Козарска Дубица искористи свој географски 
положај и квалитет пољопривредног земљишта за развој привреде, а посебно 
пољопривреде и прераде пољопривредних производа. Близина границе и аутопута 
Баља Лука-Загреб‐Београд стварају одличне услове за привлачење инвестиција, 
посебно када је ријеч о страним инвеститорима. Општина је изузетно богата плодним 
земљиштем који је основа за развој пољопривреде и индустрије прераде 
пољопривредних производа. Повољни климатски услови и незагађеност подручја 
омогућују развој производње „здраве“ хране која је изузетно тражена на тржиштима 
ЕУ. Општина Козарска Дубица у привлачењу инвестиција мора понудити низ 
пословних бенефиција, како за инвеститоре тако и за радну снагу, те све напоре треба 
усмјерити на растерећење привреде, значајна раст запослености и плата у привреди 
општине Козарска Дубица, као би привукли младе из других средина не само за рад 
него и за живот у општини Козарска Дубица. 
 
Стратешки циљ 2:  Значајно унапријеђен квалитет живота заједнице која привлачи 
младе и брине о рањивим категоријама становништва 
 
Један од основних проблема у друштвеном развоју општине Козарска Дубица јесте 
демографска проблематика, која је неповољна, како у природном, тако и економском 
кретању становништва и одласку младих. Значајан је број фактора који интензивно 
утичу на ову појаву, а који се могу везати са економским приликама и трендовима који 
владају у општини (и уопште у овој регији као што је општи тренд одласка младих из 
рубних подручја ка већим урбаним центрима и цјелинама. Из овог разлога, сваки 
будући плански приступ, мора понудити унапријеђен квалитет друштвеног живота, 
јавне инфраструктуре, посебно по питању ефикасности јавне управе, здравственог, 
социјалног, образовног, спортског, културног и општег друштвеног напретка. Када се 
анализирају друштвени аспекти живота у општини Козарска Дубица, оно дијели 
судбину већине мањих или средњих локалних заједница у Српској и БиХ, и мање 
атрактивности за живот у односу на веће урбане центре како у земљи тако и у 
окружењу. Дакле, циљ је да општина задржи, али и да привуче младе образоване 
људе из других средина, на начин да им кроз запослење омогући добре услове за 
живот и рад.  
 
Стратешки циљ 3: Очувани природни ресурси и животна средина  
У заштити животне средине, циљ је избалансиран и одрживи развој, тј. да природне 
вриједности буду сачуване, природни ресурси плански кориштени и да се унаприједи 
заштита ваздуха, тла, воде и биодиверзитета, а истовремено да се у складу са 
приницима одрживог развоја, таква средина искористи за привредни развој општине. 
Општина Козарска Дубица није довољно препознатљивија локална заједница и по том 
питању треба искористити своје природне ресурсе (бањске, природне и др.) и исте на 
одржив начин ставити у функцију развоја. У циљу заштите воде, тла, ваздуха, потребно 
је синергијом свих учесника радити на рјешавању питања очувања бидиверзитета, 
рјешавању проблема отпадних вода, као загађења комуналним и другим отпадом у 
правцу развоја циркуларне економије. Одрживим кориштењем природих ресурса и 
трајним рјешењима у погледу канализационе инфраструктуре, значајно би се 
допринијело заштити животне средине и стварању претпоставки за општи друштвени 
и привредни развој општине Козарска Дубица. 
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Табела 40. Индикатори (утицаја) реализације стратешких циљева 19 

 
Стратешки циљ 1 

Одржив развој 
привреде и изграђена 
стабилна привредна 

структура која у 
потпуности користи 

све локацијске и 
инфраструктурне 

погодности Козарске 
Дубице 

Индикатор (утицаја)  
Полазна 

вриједност  
(2020.) 

Циљна 
вриједност 

(2028.) 

Просјечна нето плата, КМ 942 1530 

Број предузећа са сједиштем у 
општини Козарска Дубица 

155 230 

Број запослених20 3833 4800 

 

 
Стратешки циљ 2 

Значајно унапријеђен 
квалитет живота 
заједнице која 

привлачи младе и 
брине о рањивим 

категоријама 
становништва 

Индикатор (утицаја)  
Полазна 

вриједност  
(2020.) 

Циљна 
вриједност 

(2028) 

Број ученика основних школа21 1277 1300 

Укупан број дјеце обухваћен 
предшколским образовањем 

170 200 

Удио броја становика који има 
приступ контролисаној води за 

пиће, % 

74,20 85 

Удио здравствено осигураних лица, 
%22 

71 80 

 

 
Стратешки циљ 3 

Очувани природни 
ресурси и животна 

средина 

Индикатор (утицаја)  
Полазна 

вриједност  
(2020.) 

Циљна 
вриједност 

(2028) 

Удио домаћинстава обухваћен 
организованим одвозом отпада, % 

72 90 

Удио наплате услуга одвоза отпада, 
% 

84 98 

Покривеност одводњом отпадних 
вода, % 

48 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Означава индиректну или директну везу са индикаторима одрживог развоја (СДГ). 
20 Веза са СДГ -8.1 
21 Веза са СДГ -4.1 
22 Веза са СДГ-10.1 и 10.2 
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3 ПРИОРИТЕТИ И МЈЕРЕ СА ИНДИКАТОРИМА 
 

 
Приоритети представљају кључна поља и смјерове дјеловања за остварење визије и 
стратешких циљева и као такви имају највећи утицај на развој, односно остварење 
стратешких индикатора. Дефинисани приоритети су груписани под релевантним 
стратешким циљевима (Табела 24).  
 

Табела 41. Приоритети груписани по стратешким циљевима  
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3.1 Преглед приоритета и припадајућих мјера са индикаторима  
 
Приоритети за стратешки циљ 1, укључујући припадајуће мјере, приказани су у Табели 
43. У оквиру сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са 
почетним и циљним вриједностима. 
 
 

Табела 42. Приоритети за стратешки циљ 1 са припадајућим мјерама 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1                                                   
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
резултата 

Полазна 
Вриједност 

(2020.) 

Циљна 
вриједност 

(2027.) 

ПРИОРИТЕТ 1.1: НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, РАЗВОЈ ПОСЛОВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
 

Укупан број 
приватних 
предузећа 

134 180 

Број предузетника 421 500 

Број  правних лица 
у области 
пољопривреде и 
шумарства  

8 16 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

1.1.1. КОНКУРЕНТНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ, НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ 
1.1.2. ПОДРШКА ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ 

 
Приоритети за стратешки циљ 2 са припадајућим мјерама приказани су у Табели 44. У 
оквиру сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним 
и циљним вриједностима. 
 

Табела 43. Приоритети за стратешки циљ 2 са припадајућим мјерама 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2                                                   
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Полазна 
вриједност 

(2020.) 

Циљна 
вриједност 

(2027.) 

ПРИОРИТЕТ  2.1: УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

СТАНОВНИШТВА И КВАЛИТЕТА  ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Број 
здравствено 
неосигураних 
лица 

7071 5000 

Број случајева 
насиља у 
породици 

22 10 

Број чланова 
библиотеке, 
годишње 

885 1000 

Број културно-
спортских 
организација 

25 30 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

2.1.1 УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ОБЈЕКАТА 
2.1.2 ПОМОЋ РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 

ПРИОРИТЕТ  2.2: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  И  ПОВЕЋАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА УСЛУГА 

ГРАЂАНИМА 

Покривеност 
становништва 
водоводном 
мрежом, % 

74,2 85 

Укупна дужина 
асфалтираних 
путева у 

96 120 
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надлежности 
Општине, км 

Степен 
задовољства 
грађана 
услугама 
општинске 
управе 
(континуирана 
анкета) 

Није 
провођено 

>90% 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

2.3.1 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
2.3.2 УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ 

 
 
Приоритети за стратешки циљ 3 са припадајућим мјерама приказани су у Табели 45. У 
оквиру сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним 
и циљним вриједностима. 
 

Табела 44. Приоритети за стратешки циљ 3 са припадајућим мјерама 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3                                                   
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Полазна 
вриједност 

(2020.) 

Циљна 
вриједност 

(2027.) 

ПРИОРИТЕТ  3.1. ОЧУВАЊЕ  ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ, ВАЗДУХА И 

ЗАШТИЋЕНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ 

Број ажурних 
стратешких 
просторно- 
планских 
докумената 
Општине 

0 1 

Покривеност 
одвоза одпадом 
домаћинстава, 
% 

72 95 

Трошак 
електричне 
енергије за јавну 
расвјету, 
КМ/годишње 

199.587 100.000 

Удио отпада 
који се 
рециклира, % 

20 80 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

3.1.1 ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА  
3.1.2 ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА И ЕФИКАСНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ПРИОРИТЕТ 3.2:  УМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСЕРЋА   

Број становника 
угрожен 
поплавама 

6000 3000 

Број 
интервенција 
ТВЈ, годишње 

цца. 200 100 

Број дјела 
малољетничке 
делинквенције, 
годишње 

14 5 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

3.2.1 ПОВЕЋАЊЕ ОПШТЕ СВИЈЕСТИ, БЕЗБЈЕДНОСТИ  ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 
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4 КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ 
 

 
Радна група за израду Стратегије развоја општине Козарска Дубица за период 2022-
2028. године је идентификовала кључне стратешке пројекте. Ови стратешки пројекти 
представљају интервенције од највећег значаја за Општину и имају вишеструки ефекат 
на развој општине Козарска Дубица.  
 
У оквиру стратешког циља 1, тј. постизања стабилног и одрживог развоја привреде 
општине, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на развој 
пољопривреде и привлачењу инвестиција. На бази утврђених приоритета дјеловања, 
кључни пројекту су: 
 
1. Изградња инфраструктуре пословне зоне. Општина Козарска Дубица је у току 

2011. године формирала Пословну зону „Липова греда“ која се састоји од два 
дијела: јужним од 21 ха и сјеверним од 48 ха. Првобитно је израђен регулациони 
план за јужни дио пословне зоне и уложено је око 1,1 мил. КМ за пратећу 
инфраструктуру. Тренутно су двије улице у пословној зони комплет покривене са 
инфраструктуром. Пројектом је предвиђен наставак инфраструктурног опремања 
остатка јужног дијела зоне проширење канализационо-водоводне мреже, расвјета, 
асфалтирање, телекомуникациони каблови, трафо-станица. Радови би били 
извођени фазно-по појединим улицама јужног дијела зоне у периоду важења 
стратегије. Износ: 1.000.000 КМ. 

2. Одржавање и продужење мелиорационог система на подручју Дубичке равни. 
Пројекат предвиђа одржавање комплетног мелиорационог система на подручју 
Општине Козарска Дубица. Главна каналска мрежа се састоји од 5 канала који 
захтијевају редовн оодржавање и чишћење, а све са циљем отклањања могућих 
застоја или излијевања приликом већих и дуготрајних падавина. Мелиорациони 
систем, осим 5 главних канала, чини и ситна капиларна мрежа која захтијева 
комплетну реконструкцију и проширење.  Износ: 3.000.000КМ. 

3. Изградња система наводњавања.  Кратки опис пројекта на нивоу реализације 
интервенције: Пројектом "Наводњавање дијела подручја дубичке равни у 
Демировцу" била би обухваћена површина од 250 ха обрадивог земљишта у 
власништву Републике Српске-тренутно је у припреми јавни позив за закуп ових 
површина физичким лицима. Планирано је да овим пројектом буде обухваћено 20 
корисника на површини од 250 ха која је подијељена у блокове. Тренутно се на 
овим површинама обавља ратарско-повртларска производња, што је планирано и у 
будућности.Пројекат је могуће реализовати на два начина, зависно од одабира 
извора воде за наводњавање, и то: Подземни захват бушотином на дубини од 
максимално 7-8 метара зависно од потребне количине воде за наводњавање или 
захватом из ријеке Саве јер се земљиште наслања на насип, односно граничи са 
ријеком и на том мјесту је лоцирана црпна пумпа Гловинац. Пројектом 
"Наводњавање подручја Срефлија са изворишта Чапњак у Војскови" планирана је 
изградња гравитационог цјевовода у дужини од 9,5 км. Након изградње примарног 
цјевовода вршио би се развод система у складу са потребама крајњих корисника. 
Износ: 600.000КМ. 
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4. Програм подстицаја пољопривреди. Општина Козарска Дубица кроз Програм 
кориштења средстава субвенција у  пољопривреди жели да настави са конкретном 
подршком локалним пољопривредницима како би на лакши начин дошли до 
потребних средстава за отпочињање нових пословних активности или задржавање 
постојећих. Такође се планира ублажити удар на пољопривредне произвођаче у 
случајевима елементарних непогода, те субвенционисати капитална улагања код 
воћара, будући да је тај сектор претрпио огромне губитке усљед временских 
непогода у протеклим годинама. Програм ће се проводити сваке године у дужини 
трајања Стратешког документа. Износ: 1.400.000КМ. 

5. Модернизација робне пијаце. Затварањем продајног простора би се створили 
бољи услови за рад у хладнијем периоду године локалним продавачима (а који су 
уједно и мали пољопривредни произвођачи). Додатним уређењем и промоцијом 
обновљене пијаце (тржнице) би се повећао број продавача домаћих 
пољопривредних производа. Износ: 50.000КМ. 

6. Производња расада поврћа у средњој пољопривредној школи. Пројектом је 
потребно набавити пластеник и пратеће опрему као и квалитетна сјемена и 
осталог репроматеријал.  Овај пројекта би значајно допринио развоју знања 
младих у пољопривреди као и допринос будећих генерација развоју 
пољопривредне производње. Износ: 15.000КМ. 

7. Изградња градског базена. Базен представља основу развоја пливачког спорта и 
едукативни центар како за дјецу предшколског узраста, ученике основних и 
средњих школа у учењу пливања, тако и мјесто за обуку учитеља и тренера 
пливања, те рекреацију грађана. По својим техничким и функционалним 
карактеристикама, Базен је погодан за организацију и одржавање пливачких 
такмичења јер задовољава стандарде ФИНА-е (Међународна аматерска пливачка 
организација) и ЛЕНА-е (Европске пливачке лиге). Поред такмичења у пливању, 
ватерполу и другим такмичарским дициплинама у води, техничке карактеристике 
базена омогућавају и савладавање техника тзв. примјењеног пливања као што су 
роњење, технике спашавања утопљеника, те припреме за екипе и клубове, не само 
из сегмента пливања, него и других спортова за које су потребне кондиционе 
припреме. Износ: 1.000.000КМ. 

 
Реализацијом наведних идентификованих кључних пројеката, треба да се постигне 
вишеструки ефеакт и допринос реализацији стратешког циља 1, који се односи на 
стабилан и одржив развој привреде општине Козарска Дубица. 
 
У оквиру стратешког циља 2, тј. унапређења квалитета живота свеукупним 
друштвеним напретком општине Козарска Дубица, идентификовани су приоритети 
дјеловања који се односе на унапређење тренутног стања у друштвених дјелатности, 
областима здравства, социјалне заштите, школства, спорта и културе, јавних услуга, те 
инвестиција у јавну инфраструктуру. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни 
пројекту су:  
 

1. Унапређење демографских стања општине. Повећањем средстава у Буџету 
Општине, с којим би повећали новчану помоћ незапосленим родитељима. 
Промјеном услова испуњавања кориштења овог права би могли омогућити да 
сваки брачни пар без обзира да ли је запослен и за које  по реду дијете остварује 
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права. Због тога треба измјенити  постојеће услове испуњавања кориштења овог 
права како би млади брачни парови били стимулисани од стране локалне 
заједнице. Износ: 700.000КМ. 

2. Унапређење локалних путева. Пројекат подразумијева санирање, реконструкцију 
и модернизацију локалних путева на подручју општине Козарска Дубица. 
Реконструкција путева има велики значај за развој привреде и унапријеђење свих 
привредних активности. Даљњи развој пољопривредне производње и повећање 
запослености је везано за санацију путне комуникације, јер она омогућава бржи 
приступ производа до предузећа која се баве откупом пољопривредних производа. 
Са социјалног аспекта локални путеви  олакшавају повезаност становништва са 
социјалним, школским и здравственим установама, а то је један од одлучујућих 
фактора за останак млађих људи на селу. Такође, пројекат предвиђа 
реконструкцију путне мреже на сеоском подручју, кроз изградњу, афалтирање и 
проширење постојећих путева. Путна инфраструктура је од посебног значаја због 
могућности пласмана пољопривредних производа, њиховог транспорта до мјеста 
откупа. Износ: Износ: 7.500.000 КМ. 

3. Реконструкција градских улица. Пројектом је предвиђена реконструкција и 
модернизација градских улица (укључујући главну градску улицу) са циљем 
инфраструктурног развоја града Козарске Дубице и његовом стављању у раван са 
осталим градовима у окружењу. Реализацијом пројекта ће се утицати и на 
повећања сигурности за све учеснике у саобраћају, а посебно на пјешаке и на 
ученике школа у Козарској Дубици. Такође, реконструкције главне улице у 
Козарској Дубици обухвата свеобухватне радове на санацији Светосавске улице 
који укључују радове на подизању мраморних плоча које покривају цјелокупну 
улицу, учвршћивању подлоге, поновно постављање мраморних плоча.  На многим 
мјестима дошло је до слијегања тла које су помјериле мраморне плоче којима је 
улица покривена, ово често узрокује проблеме за грађање, посебно током кишних 
периода. Осим тога, због неријешеног система одводње оборинских вода, а 
посебно са постојећих индивидуалних објеката у улици, долази до гомилања воде. 
Пројектом ће се извршити и поправка и замјена постојећих клупа и канти за 
отпатке. Износ: 5.000.000КМ. 

4. Проширење обухвата водоводног система и изградња система у јужном дијелу 
општине Козарска Дубица. Овај пројекат предвиђа и рјешавње имовинско правних 
односа. Потребно је урадити секундарну водоводну мрежу и спојити на већ 
постојеће резервоаре водоводног система Комленац. Пројекат предвиђа радове на 
изградњи водоводног система у јужном дијелу општине Козарска Дубица и 
његовом спајању на извориште Комленац. Општина Козарска Дубица је изградила 
нови систем водоснабдијевања који се снабдијева са водом из изворишта 
Комленац. Јужни дио општине са селима  Влашковци, Агинци, Кошућа, Урмовци, 
Оджинци, Бјелајци, Маглајци, Поглеђево, Мирковац, Челебинци, Мразовци, 
Јасење, Тукључани има око 3.500 домаћинстава и око 7.000 становника. Пројектом 
ће се рјешити дугогодишњи проблем водоснадбдијевања у овом дијелу општине. 
Реализација пројекта ће имати ефекте како на становништво, тако и на привредне 
активности, а посебно пољопривреду. Износ: 11.000.000КМ. 

5. Уређење обале ријеке Уне. Пројекат предвиђа уређење обала ријеке Уне у дужини 
од 2 км кроз уређење плажа, изградњу игралишта за одбојку у пијеску, уклањање 
шибља и другог материјала крај обале Уне, те кориштење ”Уне као ресурса”. 
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Посебан дио пројекта се односи на продужење и санирање кеја који се протеже од 
граничног прелаза према дому здравља. Износ: 700.000КМ. 

6. Формирање градског музеја. Пројекат предвиђа формирање музеја у адекватном 
простору у граду Козарска дубица. Музеј би имао задатак да прикупи и чува сву 
постојећу историјску грађу која се налази на подручју Општине Козарска Дубица, а 
може се чувати у музеју. Посебан акценат би био стављен на преузимање 
историјских експоната који се налазе код приватних лица, а значајни су за ширу 
заједницу. Општина Козарска Дубица би за потребе музеја ставила на располагање 
или изнајмила простор који би задовољавао све стандарде када је ријеч о чувању 
историјске грађе. Износ: 800.000КМ. 

7. Унапређење културних манифестација. Пројектним приступом би се планирало 
повећање средстава у Буџету Општине, с којим би повећали средства за културу и  
културне манифестације. То би довело до одређених дешавања у Општини, гдје би 
публика била разноврсна, од најмлађих до најстаријих, а на тај начин би дошло до 
промоције Општине у регији и шире. Износ: 350.000КМ.  

8. Унапређења стања рањивих категорија. Пројекат у принципу садржи појединачне 
активности које се односе на приједлоге ”Кућне посјете”, ”Мјесто сусрета” као и 
”Рат кроз последице”. Корисници пројекта би биле старије особе или ратни 
ветерани и инвалиди, тј. особе које због старости и/или нарушеног здравственог 
стања нису у стању да се саме брину о себи, чији су покрети ограничени и 
приморавају их да леже у постељи па нису у могућности да сами одржавају чистоћу 
и личну хигијену, нити обављају друге активности. Овим пројектом би дошло до 
потражње његоватељица и повећања запослености. Мјесто сусрета је поуздано 
мјесто за дружење старијих особа, њихову социјализацију и  задовољење њихових 
основних потреба. Такође, као потребно је минимизирати још увијек видљиве 
последице ратних дешвања, уклањањем, санацијом  и уређењем  девастираних 
објеката, оштећених ратним дејствима, одсутности или недефинисаног власничког 
потенцијала и прилагођавање урбаног дијала градске зоне лицима са посебним 
потребама-инвалидним лицима. Износ:  150.000 КМ. 

9. Изградња дјечијих игралишта. Пројекат предвиђа изградњу минимално 10 нових 
игралишта за дјецу до 12 година и обнову свих постојећих игралишта на подручју 
општине. Игралишта би била осигурана са оградом и садржавала би 
традиционалну вањску опрему за игралишта: пјешчаник, структуре различитих 
облика - структуре могу имати занимљив вањски дизајн у облику бродова, дрвених 
кућа, аутомобила, животињских фигура, ракета, итд., љуљачке, клацкалице и 
слично. Износ: 300.000КМ. 

10.  Реконструкција зграде Општине са увођењем нових технологија. Зграда 
Општинске управе у Козарској Дубици, стара је више од стотину година i изграђена 
је за вријеме Аустро-Угарске. У току 2018. године зграда је употпуности 
реконстуисана и замијењен је комплетан кровни покривач. Урађена је потпуно 
нова фасада, замијењена је постојећа столарија,  обновљене  су електро-
инсталације, како јаке, тако и слабе струје,извршено је спуштање стропова у 
дијеловима ходника. У циљу даљње моденизације и унапређења услуга Општинске 
управе предвиђена је реконструкција свих грађевинских објеката које користи 
Општинска упра Козарска Дубица, изградња архиве, модернизација сале 
скупштине општине и увођење савремених технологија и електронско пословање 
(е-управа). Пројекат укључује, набавку ИТ опреме у Општинској управи и обуку 



 102 

запослених. У процесу јачања електронских услуга и електронске управе потребно 
је набавити и усвојити нову и савремену информациони и телекомуникациону 
технологију у Општинској управи као и израдити нови веб портал општине. Износ: 
1.200.000КМ. 

 

Реализацијом идентификованих кључних пројеката, треба да се постигне вишеструки 
ефекат и допринос реализацији стратешког циља 2 и подигне квалитет живота 
свеукупним друштвеним напретком општине Козарска Дубица на значајно виши ниво, 
посебно социјално угожених категорија становништва општине Козарска Дубица. 
 
У оквиру стратешког циља 3, тј. унапређења заштите животне средине општине 
Козарска Дубица, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на заштиту 
и унапређење стања животне средине, очување природних добара и смањење ризика 
од несрећа. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:  
 
1. Израда Просторног плана општине Козарска Дубица. Просторни план општине  је 

документ просторног планирања на нивоу јединице локалне самоуправе. Са којим  
се одређују: намјена површина, правила за развој и уређење мрежа насеља, 
просторни развој и размештај јавних служби, размештај и коришћење 
инфраструктурних система, правила коришћења и заштите   природне  и културне 
баштине, заштита од елемнтарних непогода и усмјерава се развој и размjештај  
привредних  дјелатности. Просторни план општине треба да буде усклађен са 
просторним планом Републике Српске, Он садржи мјере и инструменте за 
непосредну примјену правила уређења и коришћења простора у плановима нижег 
реда (урбанистички планови) као и правила за уређење простора који у 
урбанистичким плановима није обухваћен. Износ: 100.000КМ. 

2. Проширење градског канализационог система. Пројекат предвиђа  реконструкцију 
дотрајале канализационе мреже на подручју општине Козарска Дубица. У 
постојећим градским и приградским насељима у којима нема канализационе 
мреже, изградиће се нова канализациона мрежа и та насеља бити спојена на 
канализациони систем. Једна од главних активности пројекта ће бити изградња  
пречистача отпадних вода, као и затварање колектора К-II у Козарској Дубици. 
Овај дио пројектних активности подразумијева затварање отвореног канала-
колектора, који се налази уз магистрални пут Приједор-Козарска Дубица-Градишка. 
Служи за прикупљање фекалних и оборинских вода из насеља  «Петар Пеција», као 
и осталих насеља које гравитирају овом насељу. Постојећи отворени канал 
представља еколошки проблем и представља опасност по живот и здравље људи.  
Дно канала је изграђено 2002. године, а по регулационом плану преко колектора је 
предвиђена изградња главне саобраћајнице из насеља „Морава“ на магистрални 
пут Приједор-Коз. Дубица-Градишка. У грађевинском смислу неопходно је 
изградити армирано-бетонску калоту и извршити насипање у дужини 850 м.  
Затварањем овог колектора ствара се канализациони систем којим се предметни 
дио града повезује према препумпној станици „Уна“. Износ: 7.500.000КМ. 

3. Рестаурација и одрживост градитељског наслеђа и амбијенталних цјелина. 
Основни циљ пројекта је  задржавање дијелова старог градског језгра коју чине 
грађевински објекти и отворени простори. Светосавска улица у Козарској Дубици је 
комплетна урађена у аустроугарском стилу и једна је од ријетких општина у 
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региону која има улицу са таквим карактеристикама. У појединим дијеловима 
града се налазе и куће које су направљене у стилу из турског периода и старе су 
преко 100 година. Ове грађевине представљају културно наслијеђе општине и 
имају велики туристички потенцијал јер су свједоци времена у којима су саграђене. 
Износ: 1.200.000КМ. 

4. Изградња инфраструктуре и унапређење јавне расвјете на селу. Ради повећања 
сигурности, у селима ће бити изграђена или обновљена јавна расвјета. По 
принципу приоротета потребно је унаприједити енергетску ефикасност заједичких 
јавних објеката (замјеном фасадних елемената, столарије, система гријања и др.). 
Износ: 1.000.000КМ. 

5. Израда Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП). Усвојен програмски и 
плански акт у коме се налазе смјернице за остварење побољшања у домену 
заштите животне средине становника Козарске Дубице (ЈЛС)-ЛЕАП. Износ: 60.000 
КМ. 

6. Програм санитарне заштите Пастирево Козарска Дубица. Стручан приступ 
еколошкој и  санитарној заштити водоцрпилишта у Пастиреву (Стригова)  којим се 
обезбјеђује довољне количине здраве воде за пиће одговорајућег квалитета и  
већа одговорност за константно обезбјеђивање (24 х на дан и 365 дана у години) 
довољне количине воде за пиће која задовољава захтјеве Правилника о квалитету 
воде за пиће у Републици Српској, за 60 становника села Стригова у Општини 
Козарска Дубице (ЈЛС) прикључене на јавни водоводни систем  којим управља 
„Водовод“ Козарска Дубица (ЈВП). Износ: 60.000 КМ. 

7. Програм санитарне заштите Међувође Козарска Дубица. Стручан приступ 
еколошкој и  санитарној заштити водоцрпилишта у Међувођу  којим се обеyбје]ује 
довољна количина здраве воде за пиће одговорајућег квалитета и  већа 
одговорност за константно обезбјеђивање (24 ч на дан и 365 дана у години) 
довољне количине воде за пиће која задовољава захтјеве Правилника о квалитету 
воде за пиће у Републици Српској, за 150 становника МЗ Међувође у Општини 
Козарска Дубице (ЈЛС) прикључене на јавни водоводни систем којим управља  
„Водовод “ Козарска Дубица (ЈВП). Износ: 80.000 КМ. 

8. План управљања отпадом (ПУО) за општину Козарска Дубица. Усвојен програмски 
и плански акт  управљања отпадом  у коме се налазе смјернице за остварење 
побољшања у домену заштите  животне средине становника Козарске Дубице 
(ЈЛС). Износ: 50.000 КМ. 

9. Едукативни Екокалендар. Циљ пројекта је кампања која утиче на јавну свијест 
грађана о важности заштите животне средине. Календар би се проводио на 
годишњем нивоу у периоду важења стратегије, тј. провођење едукативних 
активности обиљежавања значајних датума из домена заштите животне средине  
признатих на интернационалном  нивоу и  креирање Екокалендара  планираних 
едукативних активности. Износ: 50.000 КМ. 

 
Реализацијом горе идентификованих кључних пројеката треба да се постигне 
вишеструки ефекат и допринос реализацији стратешког циља 3 и унапрјеђењу заштите 
животне средине и одрживог управљања природним ресурсима општине Козарска 
Дубица, на добробит свих грађана Општине. 
Синергетски, реализација идентификованих пројеката допринијеће релизацији Визије 
развоја општине Козарска Дубица до 2028. Године. Такође, ови пројекти могу бити 



 104 

основ за идентификацију и реализацију будућих пројеката, који ће бити саставни дио 
будућих акционих планова. 
 

5 ПРОВЈЕРА МЕЂУСОБНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА 
 
Важно је да Стратегија развоја општине Козарска Дубица 2022-2028. године има  
усклађеност стратешким документима виших нивоа власти (укључујући и СДГ23 оквир 
за БиХ). Стратегијом развоја општине Козарска Дубица 2022-2028. године, препознати 
су инкорпорирани оквирни правци дефинисани24 нацртом документа Оквир одрживих 
циљева за БиХ (СДГ оквир). 

 Правац СДГ- ”Добра управа и управљање јавним сектором” прожима се кроз сва 
три (3) стратешка циља, али експлицитно са циљем (2), док акцелератор 1. овог 
правца ”Ефикасан, отворен, инклузиван и одговоран јавни сектор” је посебно 
наглашен у оквиру Приоритета 2.2 и мјере која се односи на унапређење јавних 
услуга те у  мјери 3.2.1 која се односи на превенцију ризика од елементарних 
непогода и других несрећа и повећање безбједности грађана. 

 Усклађеност СДГ правца-”Паметни раст” се огледа посебно у оквиру стратешког 
циља 1 и стратешког циља 3 Стратегије развоја општине Козарска Дубица. 
Акцелератор 1 овог правца ”Јачање повољног окружења за предузетништво и 
иновације за производњу добара високе додане вриједности за извоз” и 
Акцелератор 2 ”Повећање инвестиција у инфраструктуру” се вежу за мјеру 
Стратегије 1.2.1 и 1.2.2 која се односу на подршку развоју пољопривреде и 
привлачење инвестиција. Акцелератор 3 ”Унапређење приступа и квалитета 
образовања и обуке”  огледа се у  мјери 2.2.1 која се односи на друштвене 
дјелатности , а Акцелератор 4 ”Зелени раст и чиста енергија”, те Акцелератор 5 
”Паметно управљање природним ресурсима и околишем” је рефлектован кроз 
мјере Стратегије 3.1.2 која се односи на  одрживо управљање отпадом и ефикасно 
кориштење енергије те 3.1.1 која се односи на заштиту тла, воде, ваздуха и 
разноликости”.  

 У овиру СДГ правца ”Друштва једнаких могућности” свих пет припадајућих 
акцелератора овог праваца је инкорпорирано и усклађено на нивоу стратешког 
циља 2  Стратегије развоја општине Козарска Дубица 2022-2028. године. 

 
Преглед усклађености стратешког документа са Оквиром за циљеве одрживог развоја 
у БиХ-СДГ оквиром: 1) Добра управа и управљање јавним сектором, 2) Паметан раст, 
те 3) Социјална укљученост-друштво једнаких могућности, приказан је и на сљедећи 
начин: 
 
 
 
 

                                                 
23 Циљеви одрживог развоја (SDG) представљају трансформативни план за стварање боље и одрживе 

будућности за цијели свијет. Они се баве глобалним изазовима са којима се цијели свијет суочава, 

укључујући сиромаштво, неједнакост, климатске промјене, деградацију околиша, просперитет, мир и 

правду. (SDG оквир за БиХ, децембар 2019.) 
24 Радни материјал СДГ оквира за БиХ. 
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Стратешки документ вишег нивоа Везани стратешки циљ, приоритет и/или мјера из 
стратегије развоја 

ОКВИР ЗА ЦИЉЕВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У БИХ – СДГ ОКВИР 

Развојни правац: ”Добра управа и 
управљање јавним сектором” 

Акцелератор 1.1 ”Ефикасан, отворен, 
инклузиван и одговоран јавни сектор” 

Стратешки циљ 2: Значајно унапријеђен квалитет живота 
заједнице која привлачи младе и брине о рањивим 
категоријама становништва  
П.2.2: Реконструкција и изградња јавне инфраструктуре  и  
повећање нивоа квалитета услуга грађанима 
 

Развојни правац: ”Паметан раст” 
Акцелератор 2.1 ”Повољно окружење 

за предузетништво и иновације ” 
Акцелератор 2.2 ”Повећање 

инвестиција у инфраструктуру” 
Акцелератор 2.3 „Унапређење 

приступа и квалитете образовања и 
науке“ 

Акцелератор 2.5 ”Паметно 
управљање природним ресурсима и 

животном средином” 

Стратешки циљ 1: Одржив развој привреде и изграђена 
стабилна привредна структура која у потпуности користи 
све локацијске и инфраструктурне погодности Козарске 
Дубице 
П.1.1: Нове инвестиције, развој пословне инфраструктуре и 
пољопривреде 
 
Стратешки циљ 2: Значајно унапријеђен квалитет живота 
заједнице која привлачи младе и брине о рањивим 
категоријама становништва 
П.2.1: Унапређење социјалне заштите становништва и 
квалитета  друштвених дјелатности  
П.2.2: Реконструкција и изградња јавне инфраструктуре  и  
повећање нивоа квалитета услуга грађанима 
 
Стратешки циљ 3: Очувани природни ресурси и животна 
средина 
П.3.1: Очување  природе, тла, воде, ваздуха и заштићено 
културно-историјско наслеђе 
П.3.2: Умањење ризика од елементарних непогода и 
других несрећа  

Развојни правац: ”Социјална 
укљученост- друштво једнаких 

могућности” 
Акцелератор 3.1 Унапређење 
политике социјалне заштите 
Акцелератор 3.2 Активација и 

запошљавање рањивих категорија 
Акцелератор 3.3 Ефикасна 

здравствена заштита за све 
Акцелератор 3.4 Побољшање 

инклузивности образовних система 

Стратешки циљ 2: Значајно унапријеђен квалитет живота 
заједнице која привлачи младе и брине о рањивим 
категоријама становништва 
П.2.1: Унапређење социјалне заштите становништва и 
квалитета  друштвених дјелатности 
П.2.2: Реконструкција и изградња јавне инфраструктуре  и  
повећање нивоа квалитета услуга грађанима 

 
Стратегија је усклађена и са кључним стратешким документима у Босни и Херцеговини 
и Републици Српској: 
 

Стратешки документ вишег нивоа Везани стратешки циљ,  приоритет и/или мјера из 
стратегије развоја 

СТРАТЕШКИ ПЛАН РУРАЛНОГ РАЗВОЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (2018-2021) – Оквирни документ25 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: 
Осигурање стабилности дохотка и 
изједначавање услова пословања са 
окружењем 
 

Стратешки циљ 1: Одржив развој привреде и изграђена 
стабилна привредна структура која у потпуности користи 
све локацијске и инфраструктурне погодности Козарске 
Дубице 
П.1.1: Нове инвестиције, развој пословне инфраструктуре и 

                                                 
25 Важећи документ у току израде Стратегије, са актуелним циљевима. 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5: 
Побољшање квалитета живота у 
руралним подручјима кроз 
остваривање нових извора прихода и 
унапрјеђење физичке инфраструктуре, 
друштвене укључености и доступности 
јавних услуга 

пољопривреде 
 
Стратешки циљ 2: Значајно унапријеђен квалитет живота 
заједнице која привлачи младе и брине о рањивим 
категоријама становништва 
П.2.1: Унапређење социјалне заштите становништва и 
квалитета  друштвених дјелатности  
П.2.2: Реконструкција и изградња јавне инфраструктуре  и  
повећање нивоа квалитета услуга грађанима 

ОКВИРНА СТРАТЕГИЈА ПРОМЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (2015.-2030.) 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ:  
Задовољити потребе у смислу 
одржавања, побољшања и развоја 
прометне инфраструктуре 

Стратешки циљ 2: Значајно унапријеђен квалитет живота 
заједнице која привлачи младе и брине о рањивим 
категоријама становништва 
  
П.2.2: Реконструкција и изградња јавне инфраструктуре  и  
повећање нивоа квалитета услуга грађанима 
 

ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ 

Структурне мјере за период 2020–2022. 
Година, 3) Унапређење 
конкурентности пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 

Стратешки циљ 1: Одржив развој привреде и изграђена 
стабилна привредна структура која у потпуности користи 
све локацијске и инфраструктурне погодности Козарске 
Дубице 
П.1.1: Нове инвестиције, развој пословне инфраструктуре и 
пољопривреде 
 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДО 2035. ГОДИНЕ 

П1. Ефикасно кориштење ресурса 
П2. Сигурна и приступачна енергија 
П3. Ефикасно кориштење енергије 
П4. Енергетска транзиција и 
одговорности према животној средини 
П5. Развој и усклађење регулаторно-
институционалног оквира 

Стратешки циљ 1: Одржив развој привреде и изграђена 
стабилна привредна структура која у потпуности користи 
све локацијске и инфраструктурне погодности Козарске 
Дубице 
П.1.1: Нове инвестиције, развој пословне инфраструктуре и 
пољопривреде 
 
Стратешки циљ 3: Очувани природни ресурси и животна 
средина 
П.3.1: Очување  природе, тла, воде, ваздуха и заштићено 
културно-историјско наслеђе 
П.3.2: Умањење ризика од елементарних непогода и 
других несрећа  

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. 
ГОДИНЕ26 

Циљеви: 
1. Обезбиједити ефективно 

остваривање надлежности 
јединица локалне самоуправе, 

2. Остварити стабилност 
финансирања јединица локалне 
самоуправе, 

3. Обезбиједити доступност и 
квалитет јавних услуга свим 
грађанима, 

Стратешки циљ 2: Значајно унапријеђен квалитет живота 
заједнице која привлачи младе и брине о рањивим 
категоријама становништва 
П.2.1: Унапређење социјалне заштите становништва и 
квалитета  друштвених дјелатности 
П.2.2: Реконструкција и изградња јавне инфраструктуре  и  
повећање нивоа квалитета услуга грађанима 

                                                 
26 Важећи документ у току израде Стратегије, са актуелним циљевима. 
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4. Обезбиједити ефикасност и 
одговорност јединица локалне 
самоуправе у управљању 
локалним развојем, 

5. Унаприједити подстицајне мјере 
демографске политике и 

6. Јачати грађанско учешће и утицај у 
доношењу одлука на локалном 
нивоу. 

ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2020-2030. ГОДИНА 

ОПШТИ ЦИЉ: Као предуслов 
успјешном спровођењу управљања 
отпадом на начелима управљања 
отпадом, потребно је успоставити 
информациони систем за сакупљање 
података околичинама отпада путем 
ФЗЖСЕЕ РС, те развити одрживи систем 
управљања отпадом на начелима 
управљања отпадом уз спровођење 
константне едукације на свим нивоима 
друштва и привреде. 

Стратешки циљ 3: Очувани природни ресурси и животна 
средина 
П.3.1: Очување  природе, тла, воде, ваздуха и заштићено 
културно-историјско наслеђе 
 

 
Додатне информације за иницијативе међуопштинске сарадње:  
У области привредног развоја постоје бројне могућности за остваривање међуопштинске сарадње на 
којима ће радити општина Козарска Дубица. Међуопштинска сарадња ће се прије свега одвијати кроз 
заједничке пројекте у сљедећим секторима а кроз које ће се моћи реализовати и пројекти који су 
идентификовати кроз програмирање: 

 заједничка промоција привреде и посебно пољопривреде регије,  

 заједничка промоција туризма, стварање туристичких производа, као дио туристичке понуде; 
Реализација пројеката међуопштинске сурадње настојати ће се максимално искористити кроз доступне 
програме прекограничне сарадње са Републиком Хрватском, као што је изнад речено те  кроз 
билатералну сарадњу, посебно са Градом Градишка, Градом Приједор, општином Костајница и другим 
сусједним општинама у Републици Српској-БиХ и Републици Хрватској као и Републици Србији. 
У области друштвеног развоја постоје бројне могућности за остваривање међуопштинске сарадње у 
реализацији различитих заједничких пројеката и то првенствено са сусједним  општинама у Републици 
Српској, у Федерацији БиХ као и прекограничном сарадњом са општинама у Р Србији и Р Хрватској. Ова 
ће се сарадња највише манифестовати и кроз сљедеће заједничке пројекте и иницијативе: 

 пројекти развоја и промоције културно-историјских споменика, као и других традиционалних и 
других културних садржаја на овим подручјима. 

У области заштите животне средине Општина Козарска Дубица може остварити сарадњу са сусједним 
општинама и Градом Придеором и Градишка по питању очувања националног парка Козара и спомен 
парка Доња Градина, водотока, заштите ваздуха и управљања (посебно одлагања) комуналног отпада 
за локалне заједнице у регији, водоснабдијевања и др. Иницијативе међуопштинске сарадње ће се 
проводити на плану заштите од поплава и заштите од других елементарних непогода и других несрећа, 
те прекограничних пројеката у циљу развоја инфраструктуре заштите животне средине. 

 
 
 
 

6 ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 
 

 
ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 
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ЗА ПЕРИОД ВАЖЕЊА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА 

Редни број и ознака 
Структура 
финанс. 

(%)* 

Укупно 
(КМ) 

Буџет 
институције 

(КМ) 

Остали извори 

(KM) 
Назив 

потенцијалног 
извора 

1. С.Ц.: ОДРЖИВ РАЗВОЈ 
ПРИВРЕДЕ И ИЗГРАЂЕНА 
СТАБИЛНА ПРИВРЕДНА 
СТРУКТУРА КОЈА У ПОТПУНОСТИ 
КОРИСТИ СВЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОГОДНОСТИ 
КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

18,8 8.500.000 3.500.000 5.000.000  

П 1.1. Привлачење инвестиција  и 
развој пољопривреде 

18,8 8.500.000 3.500.000 5.000.000  

М 1.1.1: СТВАРАЊЕ КОНКУРЕНТНОГ 

ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, НОВЕ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА 
ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ 

6,6 3.000.000 1.000.000 2.000.000  

1.1.1.1 Изградња инфраструктуре 
пословне зоне 

2,2 1.000.000 100.000 900.000 

Влада Републике 
Српске, ЕУ 
фондови, 

Приватни 
инвеститори 

(ЈПП) 

1.1.1.2  Модернизација робне пијаце 0,1 50.000 50.000 0  

1.1.1.3 Изградња градског базена 2,2 1.000.000 300.000 700.000 
Приватни 

инвеститори 
(ЈПП) 

М 1.1.2: ПОДРШКА ОДРЖИВОСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И 

ПРЕРАДЕ 
12,1 5.500.000 2.500.000 3.000.000  

1.1.2.1  Одржавање и продужење 
мелиорационог система 

6,6 3.000.000 900.000 2.100.000 
Мин. Пољ. И 

водопривреде 

1.1.2.2 Изградња система 
наводњавања 

1,3 600.000 100.000 500.000 
Мин. Пољ. И 

водопривреде 

1.1.2.3 Програм подстицаја 
пољопривреди 

3,1 1.400.000 1.400.000 0  

1.1.2.4 Производња расада поврћа у 
средњој школи 

0,0 15.000 15.000 0  

2. С.Ц.: ЗНАЧАЈНО УНАПРИЈЕЂЕН 
КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ЗАЈЕДНИЦЕ 
КОЈА ПРИВЛАЧИ МЛАДЕ И БРИНЕ 
О РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА 
СТАНОВНИШТВА 

61,3 27.750.000 15.650.000 12.100.000  

П 2.1: Повећање обима услуга 
социјалне заштите становништва 
и квалитета  друштвених 
дјелатности 

5,0 2.250.000 1.750.000 500.000  

М 2.1.1: УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ 

МАНИФЕСТАЦИЈА И ОБЈЕКАТА 
3,0 1.350.000 900.000 450.000  

2.1.1.1 Уређење обале ријеке Уне 1,5 700.000 350.000 350.000 
Влада Републике 

Српске 
2.1.1.2 Унапређење културних 
манифестација 

0,8 350.000 350.000   

2.1.1.3 Изградња дјечијих игралишта 0,7 300.000 200.000 100.000 
Мин. породице, 

омладина и 
спорта 

М 2.1.2: ПОМОЋ РАЊИВИМ 

КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 
2,0 900.000 850.000 50.000  
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2.1.2.1 Унапређење демографског 
стања Општине 

0,9 400.000 400.000 0  

2.1.2.2 Унапређење стања рањивих 
категорија 

0,3 150.000 150.000 0  

П 2.2: Реконструкција и изградња 
јавне инфраструктуре и  
повећање нивоа квалитета услуга 
грађанима 

56,3 25.500.000 13.900.000 11.600.000  

М 2.2.1: Планска иЗГРАДЊА И 

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 
51,9 23.500.000 13.000.000 10.500.000  

2.2.1.1 Унапређење стања локалних 
путева 

16,6 7.500.000 3.000.000 4.500.000 
Влада Републике 

Српске 

2.2.1.2 Реконструкција градских 
улица 

11,0 5.000.000 5.000.000 0  

2.2.1.3 Проширење обухвата 
водоводног система и изгрдња 
система у јужном дијелу Општине 

24,3 11.000.000 5.000.000 6.000.000 
Влада Републике 

Српске, ЕУ 
Фондови, ЕБРД 

М 2.2.2: УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ, 
УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И 

ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ 
4,4 2.000.000 900.000 1.100.00  

2.2.2.1 Реконструкција зграде 
општина са увођењем нових 
технологија 

2,6 1.200.000 600.000 600.000 
ЕУ фондови, 
тзв. Зелени 

фондови 

2.2.2.2 Формирање градског музеја 1,8 800.000 300.000 500.000 
Влада Републике 

Српске 

3. С.Ц.: ОЧУВАНИ ПРИРОДНИ 
РЕСУРСИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

24,7 11.200.000 6.300.000 4.900.000  

П 3.1: ОЧУВАЊЕ  ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ, 
ВАЗДУХА И ЗАШТИЋЕНО КУЛТУРНО-
ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ 

22,5 10.200.000 5.800.000 4.400.000  

М 3.1.1: ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА 
17,7 8.000.000 5.400.000 2.600.000  

3.1.1.1 Израда Просторног плана 
општине 

0,2 100.000 100.000 0  

3.1.1.2 Проширење градског 
канализационог система 

16,3 7.400.000 4.900.000 2.500.000 
Влада Републике 

Српске, ЕУ 
фонодви, ЕБРД 

3.1.1.3 Израда ЛЕАП-а 0,1 60.000 10.000 50.000 Донатори 

3.1.1.4 Програм санитарне 
засштите Пастирево 

0,1 60.000 50.000 0  

3.1.1.5 Програм санитарне заштите 
Међувође 

0,2 80.000 80.000 0  

3.1.1.6 План управљања отпадом 
(ПУО) за општину Козарска Дубица 

0,1 50.000 50.000 0  

М 3.1.2: ЗАШТИТА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА И ЕФИКАСНО 

КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ 
4,9 2.200.000 400.000 1.800.000  

3.1.2.1 Рестаурација и одрживост 
градитељског наслеђа и 
амбијенталних цјелина 

2,6 1.200.000 200.000 1.000.000 
Влада Републике 

Српске, ЕУ 
фонодви, ЈПП 

3.1.2.2 Иградња инфраструктуре и 
унапређење јавне рсвјете на селу 

2,2 1.000.000 200.000 800.000 ЕУ фонодви 

П 3.2: УМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ 

НЕСРЕЋА  
2,2 1.000.000 500.000 500.000  

М 3.2.1: ПОВЕЋАЊЕ ОПШТЕ СВИЈЕСТИ, 
БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТА ОД 

2,2 1.000.000 500.000 500.000  
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ПОПЛАВА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 
3.2.1.1 Едукативни Екокалендар 0,1 50.000 50.000 0  

Укупно из стратешког документа** 100,0 45.300.000 24.100.000 21.200.000  

ПРЕГЛЕД ПО ИЗВОРИМА 

Буџетска средства ЈЛС, КМ 
Средства обезбеђена по основу 

ЈПП, КМ 

Средства предприступних и других 
фондова ЕУ, КМ 

 
18.300.000 2.000.000 7.500.000 

40,4 % 4,4 % 16,5% 

Бесповратна средства 
других међународних 

донација, КМ 

Кредитна средства 
међународних и других 

развојних институција, КМ 

Остали извору (Буџет РС и ЈП 
Републике), КМ 

2.000.000 5.500.000 10.000.000 

4,4 % 12,1 % 22,2 % 

 
 

 

 

 

 

7 ОКВИР ЗА ПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ 
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА  

 
Основне активности и одговорности за провођење, праћење, извјештавање и евалуацију стратегије 
развоја 

Активности(*) Надлежност (ко?)  

Припрема/ажурирање Календара активности 
Јединице за управљање развојним 
активностима (ЈУРА***) 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
развојног тима РТ-а  
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-а/РТ-а 

Припрема механизама и алата за праћење и 
извјештавање о остварењу стратегије развоја 
(укључујући локализоване циљеве одрживог 
развоја БИХ) 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
развојног тима РТ-а  
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е/Координатор РТ-
а; Колегиј начелника  

Дефинисање приоритетних 
пројеката/активности на основу стратешко-
програмских докумената за наредни 1+2 
плански циклус  

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е(**) или 
Координатор развојног тима (РТ) заједно са Кабинетом 
начелника 
Учесници у процесу: Начелници надлежних одјељења 
ЈЛС; Колегиј начелника ; Остали службеници ЈУРА/РТ  

Припрема трогодишњих и годишњих планова 
рада служби, укључујући пројекте из 
стратегије развоја и везане редовне 
активности 

Носилац процеса: Начелници надлежних одјељења ЈЛС  
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а  

Израда  Трогодишњег и Годишњег плана рада 
ЈЛС (за наредну годину) 
 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а заједно са Кабинетом начелника 
Учесници процеса: Колегиј начелника ЈЛС 

Укључивање кључних стратешких пројеката и 
активности у план Буџета (за наредну годину) 

Носилац процеса: Начелник Одјељења за буџет и 
финансије  
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е/Координатор РТ-
а; Колегиј начелника 

Усклађивање годишњих планова рада 
одјељења и Годишњег плана рада ЈЛС са 
усвојеним Буџетом (за наредну годину) 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а  заједно са Кабинетом начелника 
Учесници процеса: Руководиоци надлежних 
служби/одјељења; Колегиј начелника 

Усвајање Годишњег плана рада ЈЛС (за Носилац процеса: Начелник ЈЛС 
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наредну годину) Учесници процеса: Скупштина општине  

Разрада пројеката из Годишњег плана рада 
ЈЛС 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а 
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е/РТ-а, 
Надлежне службе/одјељења  

Праћење и привлачење екстерних извора 
финансирања пројеката 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а  
Учесници процеса: Надлежне службе/одјељења; Остали 
службеници ЈУРА-е/РТ-а 

Праћење провођења Годишњег плана рада 
ЈЛС и остварења стратешких циљева 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а 
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е/РТ-а; 
Начелници одјељења 

Израда годишњих извјештаја о раду 
служби/одјељења 

Носилац процеса: Начелник одјељења  
Учесници процеса: Колегиј начелника ЈЛС; Руководилац 
ЈУРА-е или Координатор РТ-а; Остали службеници ЈУРА-
е/РТ-а 

Укључивање јавности/ Партнерске групе у 
праћење провођења стратегије развоја(**) 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а 
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е/РТ-а; 
Партнерска група/Развојни тим 

Припрема и разматрање Извјештаја о развоју 
(за претходну годину) 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а  
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е/РТ-а; 
Начелници одјељења 

Припрема и разматрање Годишњег извјештаја 
о раду ЈЛС (за претходну годину) 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а заједно са кабинетом начелника 
Учесници процеса: Начелници одјељења; Колегиј 
начелника 

Усвајање и објављивање Извјештаја о развоју 
(за претходну годину) 

Носилац Иницијатор и власник процеса: Начелник ЈЛС  
Учесници процеса: Скупштина општине  

Усвајање и објављивање Годишњег извјештаја 
о раду ЈЛС (за претходну годину) 

Носилац процеса: Начелник ЈЛС 
Учесници процеса: Скупштина општине 

 Остале важне активности: 
 Успостављање и унапријеђење 

међуопштинске сарадње 
 Покретање процеса евалуације стратегије 

развоја 

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е или Координатор 
РТ-а 
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е/РТ-а 

 
Напомена: 
(*) Односи се на процесне активности које су усклађене са релевантним регулаторним оквиримам 
укључујући прописе о буџетима, као и интерним регулаторним оквиром ЈЛС (општина Козарска Дубица), 
тамо гдје је успостављен.   
(**) Партнерска група се укључује једном до два пута годишње у праћење провођења стратегије развоја. 
(***) ЈУРА је јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица, тј. надлежна организациона 
јединица Општинске управе Козарска Дубица којој су додијељени послови управљања развојем, а што 
ће бити детљно описано и уређено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста општине Козарска Дубица. 
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8 ПРИЛОЗИ 
8.1 Сажети преглед стратегије развоја 

                                                 
27 Веза са СДГ -8.1 

Редни број и ознака  НАЗИВ ИНДИКАТОРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ 

1. Стратешки циљ 

ОДРЖИВ РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ИЗГРАЂЕНА 
СТАБИЛНА ПРИВРЕДНА СТРУКТУРА КОЈА У 
ПОТПУНОСТИ КОРИСТИ СВЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОГОДНОСТИ 
КОЗАРСКЕ ДУБИЦЕ 

Индикатори стратешког циља 
Полазне вриједности 

индикатора*  

Циљне вриједности 
индикатора**  

 

Просјечна нето плата, КМ 942 1530 

Број предузећа са сједиштем у 
општини Козарска Дубица 

155 230 

Број запослених27 3833 4800 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

8,500,000 3,500,000 5,0000,000 

1.1. Приоритет 
 

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, РАЗВОЈ ПОСЛОВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Индикатори приоритета 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности 

индикатора  

Укупан број приватних предузећа 134 180 

Број предузетника 421 500 

Број  правних лица у области 
пољопривреде и шумарства  

8 16 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

8,500,000 3,500,000 5,0000,000 

1.1.1. Мјера 

СТВАРАЊЕ КОНКУРЕНТНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, 
НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА 

ОПШТИНЕ 
 

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Број запослених у прерађивачкој 
индустрији 

1454 1890 

Број запослених у дјелатности 
пружања угоститељства и 
трговине 

1072 1393 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 
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Редни број и ознака  НАЗИВ ИНДИКАТОРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ 

2. Стратешки циљ 

ЗНАЧАЈНО УНАПРИЈЕЂЕН КВАЛИТЕТ 
ЖИВОТА ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА ПРИВЛАЧИ 

МЛАДЕ И БРИНЕ О РАЊИВИМ 
КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 

Индикатори стратешког циља 
Полазне вриједности 

индикатора*  

 
Циљне вриједности 

индикатора**  
 

Број ученика основних школа28 1277 1300 

Укупан број дјеце обухваћен 
предшколским образовањем 

170 200 

Удио броја становика који има 
приступ контролисаној води за 
пиће, % 

74,20 85 

Удио здравствено осигураних 
лица, %29 

71 80 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

27,750,000 15,650,000 12,100,000 

2.1. Приоритет 
 

УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
СТАНОВНИШТВА И КВАЛИТЕТА  

Индикатори приоритета 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљане вриједности 

                                                 
28 Веза са СДГ -4.1 
29 Веза са СДГ-10.1 и 10.2 

3,000,000 1,000,000 2,000,000 

1.1.2. Мјера 
ПОДРШКА ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ 

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Број запослених у пољопривреди, 
лову и шумарству 

113 150 

Количина откупљеног млијека, 
мил. л 

5 6 

Приходи од ратарске 
производње, мил. КМ 

 32 40 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

5,500,000 2,500,000 3,000,000 
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ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ Број здравствено неосигураних 
лица 

7071 5000 

Број случајева насиља у 
породици, годишње 

22 10 

Број чланова библиотеке, 
годишње 

885 1000 

Број културних и спортских 
организација 

25 30 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

2,250,000 1,750,000 500,000 

2.1.1. Мјера 
УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И 

ОБЈЕКАТА 

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљане вриједности  

Дужина уређена обале ријеке, м 0 2000 

Број изграђених дјечијих 
игралишта 

0 10 

Број дјеце полазника 
предшколског васпитања 

170 200 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

1,350,000 900,000 450,000 

2.1.2. Мјера ПОМОЋ  РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА  

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Број новорођених 99 120 

Број одсељених 107 70 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

900,000 850,000 50,000 

 
 

2.2. Приоритет 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  И  ПОВЕЋАЊЕ НИВОА 

КВАЛИТЕТА УСЛУГА ГРАЂАНИМА 

Индикатори приоритета  
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Покривеност становништва 
водоводном мрежом, % 

74,2 85 
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Укупна дужина асфалтираних 
путева у надлежности Општине, 
км 

96 120 

Степен задовољства грађана 
услугама општинске управе 
(континуирана анкета) 

Није провођено >90% 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

25,500,000 13,900,000 11,600,000 

2.2.1. Мјера 
ПЛАНСКА ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Удио реконструсаних локалних 
путева на селу, % 

0 50 

Број потрошача на јавном 
водоводном систему из 
категорије домаћинства 

4268 4800 

Број становника јужног дијела 
општине којима је обезбеђена 
вода 

0 3500 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

23,500,000 13,000,000 10,500,000 

2.2.2. Мјера 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ, УВОЂЕЊЕ НОВИХ 

ЈАВНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ 

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Проценат издатих дозвола за 
грађење електронским путем % 

0 30 

Проценат издатих рјешења за 
предузетнике електронским 
путем, % 

0 30 

Број посјетилаца музеја, годишње 0 1000 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

2,000,000 900,000 1,100,000 

 
 



 116 

Редни број и ознака  НАЗИВ ИНДИКАТОРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ 

3. Стратешки циљ 
ОЧУВАНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Индикатори стратешког циља 
Полазне вриједности 

индикатора*  

 
Циљне вриједности 

индикатора**  
 

Удио домаћинстава обухваћен 
организованим одвозом отпада, 
% 

72 90 

Удио наплате услуга одвоза 
отпада, % 

84 98 

Покривеност одводњом отпадних 
вода, % 

48 70 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

11,200,000 6,300,000 4,900,000 

3.1. Приоритет 
 

ОЧУВАЊЕ  ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ, ВАЗДУХА И 

ЗАШТИЋЕНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО 

НАСЛЕЂЕ 

Индикатори приоритета 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности 

индикатора  

Број ажурних стратешких 
просторно- планских докумената 
Општине 

0 1 

Покривеност одвоза одпадом 
домаћинстава, % 

72 95 

Трошак електричне енергије за 
јавну расвјету, КМ/годишње 

199.587 100.000 

Удио отпада који се рециклира, % 20 80 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

10,200,000 5,800,000 4,400,000 

3.1.1. Мјера 
ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДРЖИВО 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА 

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Број ажурних стратешких 
просторних докумената 

0 1 

Број прикључака на 
канализациони систем 

3863 7000  

Минимални број ажурних 0 4 
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усвојених докумената санитарне 
заштите и проведбених 
докумената из области заштите 
животне средине 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

8,000,000 5,400,000 2,600,000 

3.1.2. Мјера 
ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА И 

ЕФИКАСНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Број потпуно рестаурисаних 
објеката 

0 5  

Број јавних објеката у којима су 
примијењене мјере енергетске 
ефикасности 

1 6 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

2,200,000 400,000 1,800,000 

 
 

3.2. Приоритет 
 

УМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА   

Индикатори приоритета 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности 

индикатора  
Број становника угрожен поплавама 6000 3000 

Број интервенција ТВЈ, годишње цца 200 100 

Број дјела малољетничке 
делинквенције, годишње 

14 5 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

1,000,000 500,000 500,000 

3.2.1. Мјера 
ПОВЕЋАЊЕ ОПШТЕ СВИЈЕСТИ, БЕЗБЈЕДНОСТИ  

ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ 

НЕСРЕЋА 

Индикатори мјере 
Полазне вриједности 

индикатора  
Циљне вриједности  

Број обучених и потпуно 
опремљених припадника ПВЈ 

0 16 

Број набављених 
специјализованих возила заштите 
и спасавања 

0 2 
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Број кампања годишње у погледу 
заштите животне средине и 
превенције ризика 

0 10 

Број обучених и опремљених 
припадника ПВЈ 

0 16 

Укупно (КМ) Буџет (КМ) Остали извори (КМ) 

1,000,000 500,000 500,000 
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8.2 Детаљан преглед мјера 
 

 

Веза са стратешким циљем 1. Континуиран, стабилан и одржив развој привреде 

Приоритет 
1.1. Нове инвестиције, развој пословне инфраструктуре и 

пољопривреде 

Назив мјере 
1.1.1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције 

и промоција потенцијала општине 

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

У оквиру ове мјере потребно је унаприједити постојеће пословно 
окружење општине Козарска Дубица изградити сву потребну 
инфраструктуру, донијети јасне одлуке и рјешењa која ће потенцијалним 
инвеститорима омогућити инвестирање у новоопремљене пословне зоне 
”Липова греда”, те стимулацију у погледу повољне цијене грађевинског 
земљишта на постојећем простору, укључујући простор, стимулативне 
комуналне таксе и накнаде као и прикључке на комуналну 
инфраструктуру.  
Такође, потребно је модернизовати просторе робне пијаце, проводити 
континуирану преквалификацију радне снаге у складу са потребама 
тржишта рада, те изградити туристичку понуду кроз изградњу нових 
објеката (базен, смјештајни капацитети и др.), тј. проводити континуирану 
заштиту природних, културних и историјских вриједности општине 
Козарска Дубица, у циљу развоја туризма и доприносу одрживог развоја. 
Овом мјером и будућим проводбеним документима, планирају се и 
провдое и сви други тематски пројекти ове мјере који нису достављени у 
тренутку израде овог стратешког документа. 

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Изградња инфраструктуре 
пословне зоне 

2. Модернизација робне пијаце 
3. Изградња градског базена 

Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

До краја 2028. године у потпуности 
стављене у функција двије 
пословна зона 
До краја 2028. године повећан 
број запослених у прерађивачкој 
индустрији у општини за 30% у 
односу на 2020. годину 
До краја 2028. повећан запослених 
у трговини и угоститељству за 30% 
у односу на 2020. годину 

Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1                                                   
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Почетна 
вриједност 

(2020) 

Циљна 
вриједност 

(2028.) 

ПРИОРИТЕТ 1.1.  Нове инвестиције, развој пословне 
инфраструктуре и пољопривреде 
 
 

Укупан број 
приватних 
предузећа 

134 180 

Број предузетника 421 500 

Број  правних лица 
у области 
пољопривреде и 
шумарства  

8 16 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

1.1.1  СТВАРАЊЕ КОНКУРЕНТНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ 
1.1.2   ПОДРШКА ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  И ПРЕРАДЕ 



 120 

1. Број запослених у 
прерађивачкој индустрији 

2. Број запослених у дјелатности 
пружања угоститељства и 
трговине 

 
 
- 1454 
- 1072 

 
 
 

 
- 1890 
- 1393 

 
 

Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Иградња смјештајних капацитета, као и туристичких производа, 
субвенције предузетницима и привреди, као и стављање у функцију 
пословне зоне  у општини треба да доведе до интензиивног раста броја 
инвестиција и још интензивнијег раста броја запослених радника, што ће 
у коначници довести до раста стандарда и квалитета живота свих 
категорија становништва општине Козарска Дубица. 

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Износ: 3,000,000 КМ 
Извор: 33% Општина, 67% Инвеститори, Фондови и др. 

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица 

Носиоци мјере Одјељење за привреду и пољопривреду 

Циљне групе Инвеститори 

 

 

Веза са стратешким циљем 1. Континуиран, стабилан и одржив развој привреде 

Приоритет 1.1Нове инвестиције, развој пословне инфраструктуре и пољопривреде 

Назив мјере 1.1.2   ПОДРШКА ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ 

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

Пољопривредно земљиште на подручју општине Козарска Дубица 
представља значајан потенцијал, посебно имајући у виду данашњи значај 
пољопривредне производње. У оквиру ове мјере потребно је 
унаприједити процес интензивне пољопривредне производње, и 
стављања у функцију пољопривредног земљишта и посебну заштиту од 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1                                                   
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Почетна 
вриједност 

(2020) 

Циљна 
вриједност 

(2028.) 

ПРИОРИТЕТ 1.1.   НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, РАЗВОЈ ПОСЛОВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
 

Укупан број 
приватних 
предузећа 

134 180 

Број предузетника 421 500 

Број  правних лица 
у области 
пољопривреде и 
шумарства  

8 16 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

1.1.1  СТВАРАЊЕ КОНКУРЕНТНОГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА, НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ОПШТИНЕ 
1.1.2   ПОДРШКА РАЗВОЈУ, КОНКУРЕНТНОСТИ И ОДРЖИВОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
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поплава. Истовремено планирано је да се проведу подстицајне мјере за 
унапређење пољопривредне производње, изградљом робне пијаце, 
повећањем производње млијека и млијечних проивода, интензивирањем 
ратарске и повртларске производње, те самозапошљавање и 
доквалификацију руралног становништва, те сталном едукацијом у 
погледу интензификације пољопривредне производње. Овом мјером и 
будућим проводбеним документима, планирају се и провдое и сви други 
тематски пројекти ове мјере који нису достављени у тренутку израде овог 
стратешког документа. 

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Одржавање и продужење 
мелиорационог система 

2. Изградња система 
наводњавања 

3. Програм подстицаја 
пољопривреди 

4. Производња расада поврћа у 
средњој школи 

Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

До краја 2028. године одржаван и 
продужен мелиорациони система. 
До краја 2028. играђен и 
функционалан систем 
наводњавања. 
До краја 2028. године пружена 
континуирана програмска 
финансијска подрша 
пољопривредницима. 
До краја 2028. година повећан 
број запослених у пољопривреди 
за 40%. 
 

Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

1. Број запослених у 
пољопривреди, лову и 
шумарству 

2. Количина откупљеног млијека, 
мил. л 

3. Приходи од ратарске 
производње, мил. КМ 

- 113 
 
 

- 5 
 

-  32 

- 150 
 
 

- 6 
 

- 40 

Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Имплементацијом кључних пројеката за развој пољопривредне 
производње  у општини, треба да доведе до интензивног раста 
пољопривредне производње и  раста броја запослених радника у 
руралном подручју, што ће довести до раста стандарда и квалитета 
живота руралног становништва општине Козарска Дубица. 

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Износ: 5,500,000КМ 
Извор: 45% Општина, 55% Министарство, Донатори и др. 

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица 

Носиоци мјере Одјељење за привреду и пољопривреду 

Циљне групе Пољопривредници 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2                                                  Индикатор Почетна Циљна 
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Веза са стратешким циљем 2. Значајно унапријеђен квалитет живота становника 

Приоритет 
2.1. УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА И КВАЛИТЕТА  ДРУШТВЕНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

Назив мјере 2.1.1   УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ОБЈЕКАТА 

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

У оквиру ове мјере потребно је унаприједити културне, спортских и 
других манифестација у циљу повећања квалитета живота грађана.  
Такође, потребно је искористити Уну као ресурса, за нове садржаје 
грађанима, посебмо у љетном периоду. Такође, у оквиру ове мјере се 
проводе све будуће препознате активности изграддње инфраструктуре и 
набавке, тј. унапређења стања у здравсту, образовању, култури и спорту, 
за пројекте који нису у тренутку израде ове стратегије идентификовани 
као кључни пројекти. Све ове активности треба да прати израда и 
усвајање аката на нивоу Општине и по потреби на вишим нивоима 
власти. Овом мјером и будућим проводбеним документима, планирају се 
и провдое и сви други тематски пројекти ове мјере који нису достављени 
у тренутку израде овог стратешког документа. 

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Уређење обале ријеке Уне 
2. Унапређење културних 

манифестација 
3. Изградња дјечијих игралишта 

Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

До краја 2028. уређена обала 
ријеке Уне, обогаћена новим 
друштвеним садржајим. 
До краја 2028. континуирано 
унапријеђен квалитета културних 
и спортских манифестација. 
До краје 2028. године континурано 
унапређење стања у образовању, 
здравству, те стања припадајућих 
јавних објеката и институција. 
 

Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

 
1. Дужина уређена обале ријеке, 

м 
2. Број изграђених дјечијих 

игралишта 

 
 
- 0 
- 0 
- 170 

 
- 2000 
- 10 
- 200 

 

                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  (крајњег) 
 резултата 

вриједност 
(2020) 

вриједност 
(2028.) 

ПРИОРИТЕТ 2.1.   УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

СТАНОВНИШТВА И КВАЛИТЕТА  ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
 
 

Број здравствено 
неосигураних лица 

7071 5000 

Број случајева 
насиља у 
породици, 
годишње 

22 10 

Број чланова 
библиотеке, 
годишње 

885 1000 

Број културних и 
спортских 
организација 

25 30 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

2.1.1   УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ОБЈЕКАТА 
2.1.2   ПОМОЋ РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 
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3. Број дјеце полазника 
предшколског васпитања 

 
 
 

 

 
 

Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Имплементацијом кључних пројеката изградње друштвене 
инфраструктуре, омогућиће се становницима општине Козарска Дубица, 
али и становницима регије, богатији спортски, културни и свеукупни 
друштвени живот. Такође, имплементацијом ових пројеката биће 
отворена нова радна мјеста и могућност повећања посјета општини 
(посјетиоци у транзиту) или кроз организованим посјетама културним 
садржајима. 

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Износ: 1,350,000 КМ 
Извор: 60% Општина, 30% Донатори, инвеститори 

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица. 

Носиоци мјере 
Општинска управа Козарска Дубица. 
  

Циљне групе Становници општине Козарска Дубица. 

 

 

Веза са стратешким циљем 2. Значајно унапријеђен квалитет живота становника 

Приоритет 
2.1. УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА И КВАЛИТЕТА  ДРУШТВЕНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

Назив мјере 2.1.2  ПОМОЋ РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

Општина Козарска Дубица има константну депопулацију становништва. 
Провођење мјера пронаталитетне политике и социјалне заштите 
неопходно је како би се тренд одлива становништва смањио и повећао 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2                                                  
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Почетна 
вриједност 

(2020) 

Циљна 
вриједност 

(2028.) 

ПРИОРИТЕТ 2.1.   УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

СТАНОВНИШТВА И КВАЛИТЕТА  ДРУШТВЕНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ  
 

Број здравствено 
неосигураних лица 

7071 5000 

Број случајева 
насиља у 
породици, 
годишње 

22 10 

Број чланова 
библиотеке, 
годишње 

885 1000 

Број културних и 
спортских 
организација 

25 30 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

2.1.1   УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ОБЈЕКАТА 
2.1.2  ПОМОЋ РАЊИВИМ КАТЕГОРИЈАМА СТАНОВНИШТВА 
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наталитет. Мјере морају обухватити субвенције, помоћ или нпр. изградњу 
социјалних станова за одређене категорије, посебно младих брачних 
парова и угрожених категорија становништва. Такође, омогућавање 
финасијске подршке вантјелесној оплодњи, вишечланим породицама и 
дјеци, односно њиховим породицама је од кључног значаја. Даље, под 
овом мјером се планира подизање квалитета социјалног старања и 
помоћи, те свих облика субвенција рањивим категоријама становништва 
(нпр. превоза и сл.). У склопу планирања и провођења ове мјере 
неопходно је доношење проведбених аката Скуштине општине Козарска 
Дубица и виших нивоа власти. Овом мјером и будућим проводбеним 
документима, планирају се и провдое и сви други тематски пројекти ове 
мјере који нису достављени у тренутку израде овог стратешког 
документа. 

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Унапређење демографског 
стања Општине 

2. Унапређење стања рањивих 
категорија становништва 

Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

До краја 2023. године донесен сет 
мјера за унапређење 
пронаталитетне политике и 
социјалне заштите. 
До краја 2028. године опремљен 
простор ЦСР. 
До краја 2028. године низом мјера 
унапријеђено материјално стање 
рањивих категорија становништва. 
 

Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

1. Број новорођених 
2. Број одсељених 

 
- 99 
- 107 

 
- 120 
- 70 

Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Имплементацијом кључних пројеката за смањење сиромаштва и помоћ 
рањивим категоријама становништва биће обазбијеђена финансијско 
материјална подршка породицама као предуслов останка на подручју 
Општине, што ће допринијети повећању стопе наталитета и смањења 
одласка становништва. Доступније и квалитетније предшколско, основно 
и средње образовање дјеце, као и синергија са мјерама популационе 
политике. 

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Износ: 700,000 КМ 
Извор: 100% Општина 

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица. 

Носиоци мјере 
Општинска управа Козарска Дубица 
ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица 

Циљне групе 
Породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди, млади брачни 
парови, породице из руралних подручја општине, повратници и др. 

 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2                                                  
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 

Почетна 
вриједност 

Циљна 
вриједност 
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Веза са стратешким циљем 2. Значајно унапријеђен квалитет живота становника 

Приоритет 
ПРИОРИТЕТ  2.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  И  ПОВЕЋАЊЕ 

НИВОА КВАЛИТЕТА УСЛУГА ГРАЂАНИМА 

Назив мјере 2.2.1 ПЛАНСКА ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

У оквиру ове мјере потребно је плански побољшати комуналну 
инфраструктуру. Овдје је посебна важност планске изградње, тј. 
провођења планске документација. Потребно је иницирати 
реконструкцију и изградњу путне инфраструктуре, унаприједити систем 
водоснабдијевања, реконструисати градске улице, као и друге комуалне 
инфраструктуре у Општини. Такође овом мјером су предвиђени сви 
радови који се односе на модернизацију урбаног дијела општине, као и 
изградњеу инфраструктуре у руралним подричјима. Овом мјером и 
будућим проводбеним документима, планирају се и провдое и сви други 
тематски пројекти ове мјере који нису достављени у тренутку израде овог 
стратешког документа. 

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Унапређење стања локалних 
путева 

2. Реконструкција градских улица 
3. Проширење обухва водоводног 

система и изграња система у 
јужном дијелу Општине 
 

Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

До краја 2028. године 
реконстрисане градске улице. 
До краја 2028. године обезбеђене 
довољне количине воде за све 
становнике Општине. 
До краја 2028. године 
реконстрисани сви локални путеви 
на подручју Општине. 

Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

1. Удио реконстрисаних локалних 
путева на селу, % 

2. Број потрошача на јавном 
водоводном систему из 
категорије домаћинства 

3. Број становника јужног дијела 
општине којима је обезбеђена 
вода 

 
 

- 0 
- 4268 
- 0 
 
 

 
 

- 50 
- 4800 
- 3500 
 
 

 резултата (2020) (2028.) 

ПРИОРИТЕТ  2.2.  РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  И  ПОВЕЋАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА УСЛУГА 

ГРАЂАНИМА 
 
 

Покривеност 
становништва 
водоводном 
мрежом, % 

74,2 85 

Укупна дужина 
асфалтираних 
путева у 
надлежности 
Општине, км 

96 120 

Степен 
задовољства 
грађана услугама 
општинске управе 
(континуирана 
анкета) 

Није 
провођено 

>90% 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

2.2.1 ПЛАНСКА ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
2.2.2 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ, УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ 
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Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Имплементацијом кључних пројеката  ове мјере стећи ће се предуслови 
за квалитетнији и здравији живот становника. Такође, јавно водоводно 
предузеће ће кроз проширење услуга имати већи приход и посебно мање 
губитке воде. Изградњом нове путне мреће, биће олакшан проток људи, 
роба и услуга у Општини. 

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Iznos: 23,500,000 КМ 
Izvor: 55% Општина, 45% Остали  

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица. 

Носиоци мјере Општинска управа Козарска Дубица, ”Воодвод” а.д. Козарска Дубица. 

Циљне групе Становници општине Козарска Дубица. 

 

 

Веза са стратешким циљем 2. Значајно унапријеђен квалитет живота становника 

Приоритет 
ПРИОРИТЕТ  2.2. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  И  ПОВЕЋАЊЕ 

НИВОА КВАЛИТЕТА УСЛУГА ГРАЂАНИМА 

Назив мјере 
2.2.2 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ, УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРОНСКЕ 

УПРАВЕ 

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

У оквиру ове мјере потребно повећати ефикасности јавне управе 
остварењe уштеда у циљу нових развојних улагања. У модерном друштву 
осавремењавање пружања јавних услуга кроз увођење услуга 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2                                                  
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Почетна 
вриједност 

(2020) 

Циљна 
вриједност 

(2028.) 

ПРИОРИТЕТ  2.2.  РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  И  ПОВЕЋАЊЕ НИВОА КВАЛИТЕТА УСЛУГА 

ГРАЂАНИМА 
 
 

Покривеност 
становништва 
водоводном 
мрежом, % 

74,2 85 

Укупна дужина 
асфалтираних 
путева у 
надлежности 
Општине, км 

96 120 

Степен 
задовољства 
грађана услугама 
општинске управе 
(континуирана 
анкета) 

Није 
провођено 

>90% 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

2.2.1 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  
2.2.2  УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ, УВОЂЕЊЕ НОВИХ ЈАВНИХ УСЛУГА И ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ 
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електронске управе (е-управа) је приоритет сваке јавне управе. Општина 
Козарска Дубица ће у наредном периоду уводити систем електронске 
управе који ће грађанима и инвеститорима олакшавати брже и 
квалитетније добијање рјешења, дозвола, увјерења и других докумената 
из области локалне самоуправе. Такође, у сарадњи са надлежим 
Републичким органима потребно је настојати основати завичајне 
институције, попут музеја. Такође, потребно је  јачати капацитете и 
размјењивати искуства са другим органима управе (Пореска упрва, МУП и 
др.) у циљу смањења административних баријера у сваком погледу. Овом 
мјером и будућим проводбеним документима, планирају се и провдое и 
сви други тематски пројекти ове мјере који нису достављени у тренутку 
израде овог стратешког документа. 

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Реконструкција зграде Општине 
са овођењем нових технологије 
(е-управа) 

2. Формирање градског музеја 

Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

До краја 2028. године 
реконструсана зграда Општине и 
уведене услуге е-управе. 
систем у Општинској управи 
До краја 2028. године формиран 
градски завичајни музеј са 
збирком. 

Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

1. Проценат издатих дозвола за 
грађење електронским путем % 

2. Проценат издатих рјешења за 
предузетнике електронским 
путем, % 

3. Број посјетилаца музеје, 
годишње 

 
- 0 
- 0 
- 0 

 

 

 
- 30 
- 30 
- 1000 

 

Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Имплементацијом кључних пројеката ове мјере биће постављена основа 
за одржив развој општине Козарска Дубица.и пружање квалитетнијих 
услуга јавне управе, као предуслов привлачења инвеститора. 

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Износ: 2,000,000 КМ 
Извор:  45% Општина, 55% Влада Републике Српске 

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица. 

Носиоци мјере Општинска управа Козарска Дубица. 

Циљне групе Грађани, посјетиоци и инвеститори у општини Козарска Дубица. 

 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3                                                  
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Почетна 
вриједност 

(2020) 

Циљна 
вриједност 

(2028.) 
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Веза са стратешким циљем 
3.ОЧУВАНА И ЗАШТИЋЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ 

РЕСУРСИМА 

Приоритет 
ПРИОРИТЕТ  3.1.  ОЧУВАЊЕ  ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ, ВАЗДУХА И ЗАШТИЋЕНО КУЛТУРНО-
ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ 

Назив мјере 
3.1.1 ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И 

ОТПАДНИМ ВОДАМА 

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

У оквиру ове мјере потребно је донијети ажуран Просторни плана, као и 
прпадајућа проведбена документа, извршити проширење и доградњу 
канализације у општини Козарска Дубица. Овај пројекат је један од 
захтјевнихији пројеката за локалну заједницу, како са техничке тако и са 
финансијске стране. Такође, потребно је извршити санацију и уређење 
водотока и канала, као и предузимати системске активности заштите 
животне средине, укључујући и израду неопходних планова, студија и 
елебората као и континуираног мониторинга тла, воде и ваздуха. 
Потребно је донијети сет мјера које ће унаприједити стање у области 
очувања природе, посебно водотока и шума у циљу очивања квалитета 
воде, тла и  ваздуха, као и  смањања негативног утицаја полутаната на 
здравље људи. Овом мјером и будућим проводбеним документима, 
планирају се и провдое и сви други тематски пројекти ове мјере који нису 
достављени у тренутку израде овог стратешког документа. 

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Израда Просторног плана 
2. Проширење градског 

канализационог система 
3. Израда ЛЕАП-а 
4. Програм санитарне заштите 

Пастирево 
5. Програм санитарне заштите 

Међувође 
6. План управљања отпадом (ПУО) 

за општину Козарска Дубица 
 

Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

До краја 2024. година усвојен нови 
Просторни план општине. 
До краја 2028. године изграђена и 
функционална канализациона 
мрежа са пречистачима за 
пројектовани број еквивалентних 
становника. 
До краја 2028. године усвојена 
најмање два програма санитане 
заштите. 
До краја 2028. године проводи се 
континуирани мониторинг 
квалитета ваздуха и одговорно 
управља отпадом. 
 

ПРИОРИТЕТ  3.1.   ОЧУВАЊЕ  ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ, ВАЗДУХА И 

ЗАШТИЋЕНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ  
 

Број ажурних 
стратешких 
просторно- 
планских 
докумената 
Општине 

0 1 

Покривеност 
одвоза одпадом 
домаћинстава, % 

72 95 

Трошак електричне 
енергије за јавну 
расвјету, 
КМ/годишње 

199.587 100.000 

Удио отпада који се 
рециклира, % 

20 80 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

3.1.1   ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА 
3.1.2  ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА И ЕФИКАСНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ 
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Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

1. Број ажурних стратешких 
просторних докумената 

2. Број прикључака на 
канализациони систем 

3. Минимални број ажурних 
усвојених докумената 
санитарне заштите и 
проведбених докумената из 
области заштите животне 
средине 
 

 
- 0 
- 3863 
- 0 

 
 

 

 
- 1 
- 7000  
- 4 
 

 

Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Имплементацијом кључних пројеката  ове мјере створиће се предуслови 
за чистију и здравију животну средину у општини Козарска Дубица. Ово 
би за резултата требало имати инензивни раст посјетилаца, као и новоом 
квалитета живота грађана Општине. 

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Износ: 8,000,000 КМ 
Извор: 70% Општина, 30% остали 

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица. 

Носиоци мјере Општинска управа Козарска Дубица. 

Циљне групе Грађани општине Козарска Дубица, инвеститори, ЈКП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3                                                  
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Почетна 
вриједност 

(2020) 

Циљна 
вриједност 

(2028.) 
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Веза са стратешким циљем 
3.ОЧУВАНА И ЗАШТИЋЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ 

РЕСУРСИМА 

Приоритет 
ПРИОРИТЕТ  3.1.  ОЧУВАЊЕ  ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ, ВАЗДУХА И ЗАШТИЋЕНО КУЛТУРНО-
ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ 

Назив мјере 3.1.2 ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА И ЕФИКАСНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

У оквиру ове мјере потребно је извршити реконструкцију и заштиту 
културно-историског и природног наслеђа. Такође, потребно је 
унаприједити стање енергетске ефикасности на страни потрошње 
енергије, што се посебно одоносу на јавне и индивидуалне објекте, као и 
јавну расвјету. Овом мјером и будућим проводбеним документима, 
планирају се и провдое и сви други тематски пројекти ове мјере који нису 
достављени у тренутку израде овог стратешког документа. 

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Рестаурација и одрживост 
градитељског наслеђа и 
амбијенталних цјелина 

2. Изградња инфраструктуре у 
напређење јавне расвјета на 
селу 

 

Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

До краја 2028. године 
рестаурисано и заштићено 
најмање 4 објеката. 
До краја 2028. године 
унапријеђена енергетска 
ефикасност јавне расвјете у 
најмање 5 сеоских насеља. 
До краја 2028. године у најмање 5 
објеката у Општини проведене 
мјере енергетске ефикасности. 
 

Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

1. Број потпуно рестаурисаних 
објеката 

2. Број јавних објеката у којима су 
примијењене мјере енергетске 
ефикасности 

 
- 0 
- 1 

 
 

 

 
- 5 
- 6 

 

Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Потребно је донијети сет мјера које ће унаприједити стање у овој области 
заштите градитељског налеђа и цјелина, као и сет мјера за стумулацију 
кориштења енергетски ефикасних материјала, опреме и уређаја, те 

ПРИОРИТЕТ  3.1.   ОЧУВАЊЕ  ПРИРОДЕ, ТЛА, ВОДЕ, ВАЗДУХА И 

ЗАШТИЋЕНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ 
 
 

Број ажурних 
стратешких 
просторно- 
планских 
докумената 
Општине 

0 1 

Покривеност 
одвоза одпадом 
домаћинстава, % 

72 95 

Трошак електричне 
енергије за јавну 
расвјету, 
КМ/годишње 

199.587 100.000 

Удио отпада који се 
рециклира, % 

20 80 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

3.1.1  ПЛАНСКА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ОТПАДНИМ ВОДАМА 
3.1.2  ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА И ЕФИКАСНО КОРИШТЕЊЕ ЕНЕРГИЈЕ 
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посебно унаприједити мјере енергетске ефикасности јавне расвјете у 
Општини. 

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Износ: 2,200,000 КМ 
Извор: 30% Општина, 70% ЕУ фондови, Донатори 

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица. 

Носиоци мјере Општинска управа Козарска Дубица. 

Циљне групе Грађани, инвеститори 

 

 

Веза са стратешким циљем 
3.ОЧУВАНА И ЗАШТИЋЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ 

РЕСУРСИМА 

Приоритет 3.2 УМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

Назив мјере 
3.2.1 ПОВЕЋАЊЕ ОПШТЕ СВИЈЕСТИ, БЕЗБЈЕДНОСТИ  ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 

И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

Опис мјере са оквирним 
подручјима дјеловања* 

У оквиру ове мјере неопходно је донијети сва планска и проведбена 
документа из области смањења ризика од елементарних непогода и 
других несрећа, те иста одржавати ажурним. Такође, потребно је 
проводити и друге плансе радње посебно у погледу јачања капацитета 
Ватрогасних једница, специјализованих јединица и јединица Цивилне 
заштите општине Козарска Дубица, као и друге превентивне мјере у 
погледу безбједности становништва и материјалних добара, те смањања 
броја дјела против имовине и људи. Као и проводити кампање заштите 
животне средине и превенције ризика од несрећа. 
Овом мјером и будућим проводбеним документима, планирају се и 
провдое и сви други тематски пројекти ове мјере који нису достављени у 
тренутку израде овог стратешког документа.  

Кључни стратешки 
пројекти 

1. Едукативни Екокалендар 
Очекивани крајњи резултат 
пројекта 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3                                                  
                                                                                 ПРИОРИТЕТИ  

Индикатор 
(крајњег) 
 резултата 

Почетна 
вриједност 

(2020) 

Циљна 
вриједност 

(2028.) 

ПРИОРИТЕТ  3.2.    УМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА   
 
 

Број становника 
угрожен поплавама 

6000 3000 

Број интервенција 
ТВЈ, годишње 

цца. 200 100 

Број дјела 
малољетничке 
делинквенције, 
годишње 

14 5 

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА 

3.2.1    ПОВЕЋАЊЕ ОПШТЕ СВИЈЕСТИ, БЕЗБЈЕДНОСТИ  ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 
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До караја 2028. годне опремљени 
у обучени припадници ТВЈ и ЦЗ. 
До краја 2028. године одржано 
најмање 10 кампања заштите 
животне средине и превенције 
ризика. 
До краја 2028. година усвојени и 
ажурни сви плански документи 
таштите од елементарних 
непогода и других несрећа. 

Индикатори за праћење 
резултата мјере 

Индикатори (излазног резултата) 
Полазне 

вриједности**  
Циљне 

вриједности***  

1. Број обучених и потпуно 
опремљених припадника ПВЈ 

2. Број набављених 
специјализованих возила 
заштите и спасавања 

3. Број кампања годишње у 
погледу заштите животне 
средине и превенције ризика 

 
- 0 
- 0 
- 0 

 
 

 
- 16 
- 2 
- 10 

Развојни ефекат и 
допринос мјере остварењу 
приоритета 

Имплементацијом кључних пројеката  ове мјере створиће се предуслови 
за безбједнији живот становника општине Козарска Дубица као безбједне 
средине привлачна за инвеститоре и живот становника.  

Индикативна финансијска 
конструкција са изворима 
финансирања 

Износ: 1,000,000 КМ 
Извор: 50% Општина, 50% Донатори и други 

Период имплементације 
мјере 

2022-2028 

Институција одговорна за 
координацију 
имплементације мјере 

Јединица за управљање развојем општине Козарска Дубица 

Носиоци мјере 
Општинска управа Козарска Дубица, ЦЗ, ПВЈ, ватрогасне-спасилачке 
јединице. 

Циљне групе Грађани општине Козарска Дубица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


