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УВПД

Стратегија интегрисанпг развпја 2017–2026. гпдине (Стратегија) је кљушни стратещкп-плански дпкумент ппщтине
Мпдриша, кпји треба да ппдстише будући раст и развпј заједнице. Стратегија развпја пбухвата друщтвену и екпнпмску
сферу, али и аспекте защтите и ппбпљщаоа живптне средине и прпстпрнпг уређеоа. Израђена је кап пквир за
дефинисаое заједнишких циљева, ппдстицаое лпкалних снага, али и кап пдгпвпр на изазпве будућег развпја Ппщтине
и свеукупнпг живпта у оему. Кап таква, Стратегија интегрисанпг развпја је у складу са развпјним стратегијама и
пплитикама на вищим нивпима власти, али и са другим сектпрским стратегијама и закпнским пквирпм на државнпм и
ентитетскпм нивпу.
Стратегија развпја ппщтине Мпдриша за перипд 2017-2026. гпдине израђена је oд стране радних тијела кпја је
именпвап Нашелник, уз пунп ушещће јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра. Сврха дпкумента је да инфпрмище
свеукупну јавнпст и приватни сектпр п развпјнпм путу Ппщтине, те представља пснпву за израду детаљних планпва и
прпграма у ппјединим сектприма, креира пснпву за праћеое напретка и пхрабрује сарадоу и дпгпвпр у планираоу
разлишитих нивпа власти и друщтвенп-екпнпмских партнера.
Визија развпја и стратещки циљеви развпја Ппщтине дефинисани су на перипд пд 10 гпдина. Прихватајући шиоеницу
да ппстављаое циљева ппдразумијева не самп пдгпвпр на питаое „щта“, већ и „какп“, те да је пдгпвпр на пвп питаое
пд кљушнпг знашаја за квалитетну имплементацију Стратегије, Ппщтински развпјни тим је израдип сектпрске планпве и
пперативни дип Стратегије. Сектпрски планпви, пперативни циљеви, прпграми, прпјекти и мјере, усмјерени ка
ппбпљщаоу квалитета живпта у Ппщтини, дефинисани су на перипд пд 5 гпдина. Пквирни пперативни планпви су
израђени за наредне три гпдине и пбухватају листу припритетних прпграма и прпјеката/мјера, шиме се ствара пснпва за
реализацију сектпрских и стратещких циљева.
Надаље, припритетни прпграми и прпјекти нису самп пснпва за кприщћеое ппщтинских и других дпмаћих извпра
средстава, негп и дпбра пснпва за приступ екстерним извприма средстава, пппут Инструмента за претприступну ппмпћ
(IPA) прпграма Еврппске уније, али и других прпграма ппдрщке у Бпсни и Херцегпвини.
Кпд израде Стратегије развпја ппсебнп се впдилп рашуна п пствариваоу хпризпнталне интерсектпрске усклађенпсти, те
вертикалне усклађенпсти Стратегије са стратегијама и планпвима на другим нивпима. Дпдатан знашај је придат
ппдстицаоу партнерстава свих битних актера на лпкалнпм нивпу, укљушиваоу свих псјетљивих група, мпгућим
иницијативама међуппщтинске сарадое, привлашеоу инвестиција из дијасппре, те аспекту енергетске ефикаснпсти.
Предуслпв за квалитетну и правпвремену имплементацију Стратегије јесте преппзнаваое оенпг знашаја пд стране
свеукупне лпкалне заједнице и вищих нивпа власти, али и усппстава Стратегијпм предвиђених механизама за оенп
спрпвпђеое, извјещтаваое, дппуоаваое и свеукупну ппераципнализацију, а щтп је задатак кпји oпщтини Мпдриша,
али и свим другим актерима у лпкалнпј заједници, предстпји у нареднпм перипду.
Стратегију развпја ппщтине Мпдриша израдип је Развпјни тим Ппщтине у пквиру Прпјекта лпкалнпг интегрисанпг
развпја (LID), кпји представља заједнишку иницијативу Еврппске уније (ЕU) и Развпјнпг прпграма Уједиоених нација
(UNDP). Технишку ппдрщку Развпјнпм тиму у склппу пвпг прпјекта пружип је Кпнзпрцијум иза кпјег стпје Институт за
хидрптехнику Сарајевп (HEIS) из Бпсне и Херцегпвине и кпнсултантска кпмпанија Development Consulting Group (DCG)
из Бепграда.
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МЕТПДПЛПГИЈА КРЕИРАОА СТРАТЕГИЈЕ ЛПКАЛНПГ РАЗВПЈА

У изради стратещкпг плана развпја oпщтине Мпдриша кприщћена је стандардизпвана Метпдплпгија за интегрисанп
планираое лпкалнпг развпја (МиПРП), прихваћена и преппрушена пд стране ентитетских влада те Савеза ппщтина и
градпва из пба ентитета. МиПРП метпдплпгија је у пптпунпсти усклађена са ппстпјећим закпнским пквирпм, кпјим је
дефинисанп планираое развпја на лпкалнпм нивпу, гдје је ппщтинска управа нпсилац прпцеса израде и
имплементације стратегије, уз максималнп укљушиваое и свих других актера живпта у лпкалнпј заједници. Надаље,
МиПРП је у пптпунпсти усаглащена са впдећим принципима и приступима стратещкпм планираоу кпје прпмпвище
Еврппска унија. Впдећи принципи на кпјима се заснива Стратегија развпја ппщтине Мпдриша су пдрживпст и спцијална
укљушенпст. Пдрживпст кап принцип интегрище екпнпмски и аспект живптне средине, дпк принцип спцијалне
укљушенпсти ппдразумијева једнаке щансе за све и правишнпст у смислу идентификпваоа пптреба и интереса
маргинализпваних и спцијалнп искљушених група станпвнищтва. Надаље, Стратегију развпја карактерищу интеграција
(щтп знаши да су екпнпмски, друщтвени и аспект защтите живптне средине ппсматрани кап непдвпјиви дијелпви једне
цјелине) и партиципација (сви заинтереспвани актери су ангажпвани и дппринијели су изради Стратегије).
Цjелпкупна заједницa ппщтине Мпдриша је партиципирала у прпцесу израде Стратегије впђена увјереоем да
стратещкп планираое представља кљушни инструмент за прпактивнп и пдгпвпрнп управљаое лпкалним развпјем.
Прпцес израде Стратегије развпја, инициран пд стране Нашелника и ппдржан пд стране Скупщтине ппщтине заппшеп је
пптписиваоем Мемпрандума п разумијеваоу између ппщтине Мпдриша и UNDP-a, те фпрмираоем радних тијела –
Ппщтинскпг развпјнпг тима, Сектпрских тимпва кап и Партнерске групе.
Прпцес је пперативнп впдип Ппщтински развпјни тим, а у сампм прпцесу ствпрени су механизми за снажнп грађанскп
ушещће, дпминантнп крпз рад Партнерске групе – кпнсултативнпг тијела кпјег су шинили представници јавнпг,
приватнпг и невладинпг сектпра. Ппсебан нагласак је стављен на укљушиваое и адекватнп преппзнаваое пптреба
пптенцијалнп раоивих категприја станпвнищтва. У прпцес је бип укљушен велики брпј грађана.
Пплазна ташка за израду Стратегије развпја ппщтине Мпдриша је била анализа ппстпјећих стратещких дпкумената, какп
на лпкалнпм такп и на нивпу Републике Српске, кап и степен оихпве реализације, затим анализа свих кпнкурентних
преднпсти, недпстатака, кап и пријетои и мпгућнпсти из неппсреднпг пкружеоа. Приступилп се и утврђиваоу
капацитета и степена развијенпсти људских ресурса неппхпдних за израду и имплементацију стратегије. Кпмплетна
ситуаципна анализа је инкпрпприрала налазе релевантних квантитативних и квалитативних ппдатака из примарних и
секундарних извпра.
Најважнији сегмент Стратегије представља оен стратещки дип, пднпснп, стратещка платфпрма, кпја пбухвата спципекпнпмску анализу, стратещке фпкусе, визију развпја и стратещке циљеве развпја. Стратещка платфпрма Стратегије је
дпминантнп дјелп Ппщтинскпг развпјнпг тима. Сектпрске планпве развпја екпнпмије, друщтва и защтите и унапређеоа
живптне средине израдиле су за ту сврху фпрмиране сектпрске радне групе, а кпје су шинили представници јавнпг,
приватнпг и невладинпг сектпра. У заврщнпм дијелу прпцеса, Ппщтински развпјни тим је, на бази принципа
интеграције, пбјединип и ускладип сектпрске дпкументе, те израдип пквирне трпгпдищое планпве имплементације,
укљушујући и план развпја прганизаципних капацитета и људских пптенцијала неппхпдних за прпцес имплементације
Стратегије. Какп би се пмпгућила дјелптвпрна имплементација Стратегије, ппдразумијева се пптпуна усклађенпст
финансијскпг пквира Стратегије са ппщтинским бучетпм, ппшeв пд 2017. гпдине.
Анекси:
1)Ппщтинска пдлука п заппшиоаоу прпцеса лпкалнпг развпјнпг планираоа
2) Мапа битних актера
3) Рјещеое п фпрмираоу Развпјнпг тима;
4)Списак шланпва Сектпрских радних група;
5) Пптписана Изјава п партнерству (Партнерска група)
6) Пдлука Скупщтине ппщтине п усвајаоу Стратегије интегрисанпг развпја
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IV

СТРАТЕШКА ПЛАТФПРМА

IV.1.

Спцип-екпнпмскаанализа

IV.1.1. Гепграфске карактеристике и кљушне истпријске шиоенице
Ппщтина Мпдриша налази се на сјеверу Републике Српске и Бпсне и Херцегпвине, у центру Ппсавине.
Заузима ппврщину пд 363 квадратна килпметра. Ппсебнп треба нагласити и истаћи знашај и вриједнпст
пвпг краја кап кпмуникаципнпг раскрщћа, ппщтп се пвдје сушељавају и сусрећу два велика еврппска
прпстпра. Ту се, пд великпг еврппскпг путнпг правца дплинпм ријеке Саве, пдваја пут щтп дплинпм
ријеке Бпсне впди дп Јадранскпг мпра, пднпснп дп ппдрушја Средпземља. Збпг тпга пвп щире ппдрушје,
кпме припада и ппщтина Мпдриша, има јединствене ппвпљнпсти, какве немају друга ппдрушја
Републике Српске и БиХ.
Ппдрушје ппщтине Мпдриша распрпстраоенп је на три гепграфска ппдрушја захватајући пп маои дип
свакпга пд оих:


Дип равнице бпсанске Ппсавине са дијелпм дплине ријеке Бпсне,



Ппдрушје масива планине Вушијак на лијевпј пбали ријеке Бпсне,



Ппдрушје масива планине Требаве на деснпј страни ријеке Бпсне.
Пд главнпг града БиХ, Сарајева, ппщтина
Мпдриша је удаљена 210 килпметра, дпк је пд
Баоа Луке, пплитишкпг, административнпг,
финансијскпг, универзитетскпг и културнпг
центра Републике Српске удаљена 145
килпметра. Дпбрп развијене сапбраћајне
кпмуникације ппвезују ппщтину Мпдриша са
Љубљанпм,
Загребпм,
хрватским
и
црнпгпрским примпрјем, те Србијпм.
Ппщтину Мпдриша ппвезују двије жељезнишке
линије: Сарајевп- Дпбпј- Мпдриша- ПсијекБудимпещта и Баоа Лука- Дпбпј- МпдришаВинкпвци- Бепград.

Слика 1. Пплпжај ппщтине Мпдриша, (извпр: ОУ
Мпдриша, 2016. гпдина)

Теритприја Мпдрише пбухвата укупнп 24 мјесне заједнице, 5 градских (Мпдриша I, Мпдриша II, Мпдриша
III, Мпдриша IV, Мпдриша V), 2 приградске (Дпбриоа, Таревци) и 17 сепских (Бабещница, Бпрпвп Ппље,
Бптајица, Враоак, Враоак 1, Гаревац, Дугп Ппље, Кладари Гпрои, Кладари Дпои, Кппривна,
Кппривнска Требава, Кршевљани, Милпщевац, Ријешани, Скугрић, Тплиса и Чардак). Према ппдацима
Ппписа1 2013. гпдине, свега 36% станпвнищтва је насељава урбане дијелпве Ппщтине дпк 64% оих
живи у руралним крајевима.
Ппщтина Мпдриша изразитп је бпгата плпднпм земљпм и малим впдптпцима. Рељеф ппщтине састпји
се пд висије Вушјак (367м) и Требаве (644м), пд дплине ријеке Бпсне (106-103м) и ппсавске равнице (9190м надмпрске висине). Припада ппјасу умјеренп кпнтиненталне климе са средопм гпдищопм
1

Какп јпщ увек не ппстпје званишни ппдаци п прпстпрнпм расппреду станпвнищтва, кпристе се ппдаци прелиминарних
резултати Ппписа 2013. гпдине, пбјављених пд стране Републишкпг завпда за статистику РС
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температурпм пкп 12,5° C и кплишинпм падавина пд 850 литара пп метру квадратнпм. У тпку гпдине има
пкп 80 ведрих, 170 пблашних и псталп прпмјенљивих дана.
Први писани дпкумент п Мпдриши из 13. вијека је ппвеља мађарскпг краља Беле IV у кпјпј се Мпдриша
ппмиое кап врелп : "...fons Modricha, ubi cadit in Boznam“, али све указује на тп да се радилп п маоем
впденпм тпку кпји се улијевап у ријеку Бпсну.
Пп предаоима, Мпдриша је име дпбила према ријешици шија је впда била мпдра, планинска. Та
ријешица претппставља се да је Дуса. Према другим казиваоима ппдрушје нпси име старе слпвенске
пзнаке за плаву бпју неба и даљина, щтп се на хпризпнту вище назиру негп виде-мпдрина / мпдриша.
Ппстпје археплпщки дпкази п присуству шпвјека на прпстприма данащое мпдришке ппщтине јпщ у
палеплиту – старијем каменпм дпбу. П тпме свједпше трагпви пткривени на лпкацији Градина у селу
Дугпм Ппљу изнад дплине Бпсне.
IV.1.2. Демпграфске карактеристикеикретаоа2
IV.1.2.1. Број становника и природни прираштај
Према званишнпм и пбјављенпм пппису Агенције за статистику Бпсне и Херцегпвине из 2013. гпдине на
теритприји ппщтине Мпдриша живи укупнп 25.720 станпвника, щтп представља 2,1% пд ппписанпг
станпвнищтва РС. Према пппису станпвнищтва из 1991. гпдине, Ппщтина је имала 35.413 станпвника,
пднпснп 27% вище станпвника. Разлпзи смаоеоа станпвника су миграције станпвнищтва у ратним и
ппслијератним гпдинама, те расељаваое изван граница БиХ.
Ппсматрајући перипд пд 2010-2014. гпдине (Графикпн бр. 1), прирпдни приращтај у ппщтини Мпдриша
је у благпм ппадаоу, те је 2013. гпдине забиљежена стппа прирпднпг приращтаја пд -7,3 најнижа у
ппсљедое 4 гпдине.
Акп направимп ппређеое прирпдних кретаоа са ппщтинама са слишним брпјем станпвника(Графикпн
бр.2), примјећујемп пад наталитета у све три ппщтине, дпк је најнижа стппа прирпднпг кретаоа на
нивпу РС, према ппдацима Републишкпг завпда за статистику РС, забиљежена 2014. гпдине и изнпси -3,5
(Графикпн бр. 3).

2

За анализу укупнпг брпја станпвника и структуру кпристе се искљушивп ппдаци кпје је дпставила ПУ Мпдриша
(Спципекпнпмска анализа, 2016. гпдина), а кпји се темеље на званишним и кпнашним резултатима Ппписа из 2013.
гпдине, пбјављени пд стране Агенцијe за статистику БиХ. На пснпву тих ппдатака, ппщтина Мпдриша брпји укупнп
25.720. Прелиминарни резултати ппписа гпвпре п 27.799 станпвника. Какп званишни резултати јпщ увијек нису признати
пд стране Нарпдне скупщтине Републике Српске, за пптребе праћеоа трендпва и усљед недпстатка пдређених
ппдатака, а ради уппредивпсти, кпристе се статистишки ппдаци Републишкпг завпда за статистику РС и пбјављенпг
Статистишкпг гпдищоака 2015. гпдине
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Кпнтинуитет пада прирпднпг приращтаја
указује на све већи брпј умрлих лица у пднпсу
на рпђене. Пснпвни разлпзи негативне
пппулаципне пплитике, пднпснп пада
наталитета у ппщтини Мпдриша, па и на нивпу
Републике
Српске
су
ппсљедица
незаппсленпсти, пплитишких криза, а на
смаоеое брпја рпђених ппсебнп утише
емиграција
младпг
репрпдуктивнпг
станпвнищтва, ппмијераое границе за
ступаое у брак и пдгађаое рађаоа усљед
лпще екпнпмске ситуације.
Извпр ппдатака: Статистишки гпдищоак 2015. гпдине, Републишки завпд за статистику Републике Српске,
Преглед пп ппщтинама и градпвима

IV.1.2.2. Структура становништва
Са станпвищта старпсне структуре, према кпнашним резултатима Ппписа из 2013. гпдине, на теритприји
ппщтине Мпдриша најбрпјнији су станпвнициизмеђу 15-64 гпдине старпсти, пднпснп 68%, 18%
станпвника припада категприји старих а 14% шине млади исппд 15 гпдина старпсти (Графикпн бр. 4).
Пплна структура у ппщтини Мпдриша је гптпвп изједнашена, пднпснп 51% станпвника шини женска
пппулација. Ппдаци п пплнпј и старпснпј структури станпвнищтва ппщтине у ппслијератнпм перипду
нису дпступни, те није мпгуће ппказати тренд(Графикпн бр. 5).
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Са станпвищта етнишке структуре,
званишни
резултати Ппписа 2013. гпдине ппказују да
теритприју ппщтине Мпдриша у највећем брпју
насељавају Срби (79%), затим Бпщоаци (12%),
Хрвати (7%) и мали прпценат псталих нација, свега
3% (Графикпн бр.6).

Извпр ппдатака: ОУ Мпдриша, Спцип-екпнпмска анализа, 2016. гпдина

IV.1.2.3. Просторни распоред становништва и густина насељености
Теритприја Мпдрише пбухвата укупнп 24 мјесне заједнице, 5 градских (Мпдриша I, Мпдриша II, Мпдриша
III, Мпдриша IV, Мпдриша V), 2 приградске (Дпбриоа, Таревци) и 17 сепских (Бабещница, Бпрпвп Ппље,
Бптајица, Враоак, Враоак 1, Гаревац, Дугп Ппље, Кладари Гпрои, Кладари Дпои, Кппривна,
Кппривнска Требава, Кршевљани, Милпщевац, Ријешани, Скугрић, Тплиса и Чардак).
Према ппдацима Ппписа3 2013. гпдине, свега 36% станпвнищтва је насељава урбане дијелпве Ппщтине
дпк 64% оих живи у руралним крајевима.

3

Какп јпщ увијек не ппстпје званишни ппдаци п прпстпрнпм расппреду станпвнищтва, кпристе се ппдаци
прелиминарних резултатa Ппписа 2013. гпдине, пбјављених пд стране Републишкпг завпда за статистику РС.

10

Страна 11- Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

Извпр ппдатака: Статистишки гпдищоак 2015. гпдине,
Републишки завпд за статистику Републике Српске, Преглед пп
ппщтинама и градпвима

Густина
насељенпсти
на
теритприји ппщтине Мпдриша је
76,58 станпвника пп килпметру
квадратнпм, дпк је густина
насељенпсти на нивпу Републике
Српске 49,42 станпвника пп
килпметру квадратнпм. Графикпн
бр. 7 даје преглед густине
насељенпсти
у
ппјединим
ппщтинама и на нивпу РС, те се
мпже закљушити да је ппщтина
Мпдриша
гущће
насељена
ппщтина према пднпсу брпја
станпвника пп км2 на нивпу РС.

IV.1.2.4. Миграције становништва
Преглед миграципних кретаоа
станпвнищтва
у
ппщтини
Мпдриша указује на прпмјене
накпн 2011. гпдине и ппзитиван
миграципни салдп, пднпснп већи
брпј дпсељених лица у пднпсу на
пне кпји су напустили Ппщтину.

Званишни резултати Ппписа из 2013. гпдине брпје укупнп 25.720 станпвника кпји насељавају ппдрушје
ппщтине Мпдриша, пднпснп 2,1% на нивпу РС. Ппдаци пд 2010-2014. гпдине ппказују тенденцију негативнпг
прирпднпг приращтаја и смаоеоа наталитета, щтп би требалп бити један пд ппказатеља за даљи развпј
мјера пппулаципне пплитике. Прпстпрни расппред станпвнищтва гпвпри да свега 36% насељава урбане
дијелпве и да је густина насељенпсти 76,58 станпвника пп килпметру квадратнпм, щтп је знатнп изнад
прпсјека на нивпу РС. Ппсљедоих гпдина се мпгу упшити и прпмене кретаоа станпвника, пднпснп ппзитиван
миграципни салдп.
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IV.1.3. Преглед стаоа и кретаоа у лпкалнпј екпнпмији
IV.1.3.1. Основни економски показатељи
Ппщтина Мпдриша изразитп је бпгата плпднпм земљпм и малим впдптпцима, а са друге стране,
Мпдриша је и град са знашајнпм индустријскпм традицијпм. Ппред рафинерије уља кпја је главни
ппкреташ развпја привреде и защтитни симбпл града, у Мпдриши су развијене и друге гране индустрије
кап щтп су пбућарска, текстилна, хемијска, дрвна, прпизвпдоа хране, пића и друге. Рафинерија уља
„Мпдриша“ заузима дпминантнп мјестп у индустријскпј прпизвпдои, пп резултатима и брпју
заппслених, у привреди Мпдрише. Већински власник Рафинерије је руска кпмпанија „Neftegazinkor“
OJSC кпја ппсједује 75,65% акција. Рафинерија није самп нпсилац развпја и заппщљаваоа, већ и
привредни капацитет кпји је пснпва за развпј малих и средоих предузећа, кап пратећих дјелатнпсти
(прпизвпдоа пластишне и металне амбалаже, папирних етикета, прпизвпдоа прпизвпда пд парафина,
итд.).
Ппред Рафинерије уља „Мпдриша“, сектпр текстила, кпже и пбуће такпђе има дугу традицију и пбушену
и кпнкурентну радну снагу, у кпјем тренутнп ради вище пд 700 радника. Пбућарска индустрија је
знашајан нпсилац заппщљаваоа у ппщтини Мпдриша, са пкп 700 заппслених. У Мпдриши ппстпји
некпликп предузећа кпја се баве прпизвпдопм пбуће, а нека пд оих већ ппслују у сарадои са страним
кпмпанијама пппут „Alfa“ д.п.п. (сарађује са „FERDINANDRICHTER” GmbH из Аустрије), дпк „Кпмп“ а.д. и
„Thema“ д.п.п. са страним кпмпанијама сарађују крпз „lohn“ ппслпве (са кпмпанијама „RELAXSCHOE“ из
Италије и „THINK SCHUHWERK“ из Аустрије).
Псим индустрије, ппщтина Мпдриша се у великпј мјери пслаоа на развпј ппљппривреде. Скпрп двије
трећине земљищта (62%) на прпстпру ппщтине Мпдриша шини ппљппривреднп пбрадивп земљищте, а
ушещће праница са ппвпљним бпнитетпм земљищта дпбра је претппставка за развпј ратарске
прпизвпдое.
IV.1.3.2. Бруто домаћи производ и индекс локалног развоја
У 2014. гпдини, на ппдрушју ппщтине Мпдриша пстварен је БДП пд 126.217.676 КМ, щтп шини удип пд
1,44% у БДП-у Републике Српске, пднпснп 0,47% у БДП-у Бпсне и Херцегпвине. БДП пп глави станпвника
у 2014. гпдини изнпсип је 4.662 КМ, щтп је 76% БДП-а пп глави станпвника у РС, пднпснп 67% у пднпсу
на прпсјек на нивпу БиХ. Пд 2010. дп 2014. гпдине, ппщтина Мпдриша је биљежила кпнстантан раст
БДП-а пп глави станпвника.
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Према индексу лпкалнпг развпја, ппщтина Мпдриша је рангирана кап 42. у Бпсни и Херцегпвини. Пп
скпрп свим индикатприма укљушеним у индекс лпкалнпг развпја, ппщтина Мпдриша је бпље рангирана
у пднпсу на прпсјек за Бпсну и Херцегпвину, псим када је ријеш п дпхптку.
Табелабр. 1 Ппзиција ппщтине према ппјединим ппказатељима укљушеним у индекс лпкалнпг развпја
Властити прихпди
ппщтине пп
станпвнику (20122014) u KM

Кретаое брпја
станпвника
(2014)

Стппа
заппсленпсти
(2014)

Дпхпдак на
ппдрушју
ппщтине пп
станпвнику
(2014) u KM

Стппа
пбразпваоа
(2014)

Мпдриша

311,3

-0,22

15,89

440,0

75,00

Прпсјек за БиХ

283,0

-0,54

15,36

519,1

69,88

-0,66

-0,06

-1,02

-1,81

-0,82

„Z“ скпр

4

Извпр: Властити израшун Екпнпмскпг института Сарајевп на бази ппдатака статистишких
агенција и ппреских управа у БиХ

IV.1.3.3. Број и структура предузећа
У ппщтини Мпдриша забиљежен је тренд сталнпг ппвећаоа брпја привредних субјеката (укљушујући и
предузетнике), щтп је у складу са гпре сппменутим ппдаткпм п сталнпм ппвећаоу БДП-а, у ппсљедое
шетири гпдине (Графикпн бр.9). Укупан брпј правних лица на ппдрушју ппщтине Мпдриша у 2014. гпдини
је 518, щтп је ппраст пд 12,1% у пднпсу на 2010. гпдину, пднпснп 3,8% у ппређеоу са 2013. гпдинпм
(Графикпн бр.11).

4

„Z“ скпр је мјера удаљенпсти ппјединпг резултата пд аритметишке средине изражена у стандардним
девијацијама.
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Према евиденцији кпју впди
Пдјељеое
за
привреду
и
друщтвене дјелатнпсти, у ппщтини
Мпдриша је регистрпванп укупнп
430 предузетнишких радои, кпје су
разврстане у некпликп категприја:
тргпвина 143, угпститељске радое
85, занатске радое 74, занатскптргпвинске 75, такси и јавни
превпз
36,
коигпвпдствене
агенције 14 и аутп-щкпле 3.

Табела бр.2 Регистрпвани субјекти и заппсленпст пп сектприма у ппщтини Мпдриша (2014.) - %
Ппљппривреда

Индустрија

(Прерађивашка
индустрија )

Брпј предузећа

4,93

24,65

Заппслених у ппщтини

3,08

Заппслених у БиХ

2,49

Ппис

Услуге

(Јавне
услуге)

(13,38)

70,42

(4,93)

46,49

(40,47)

50,43

(27,77)

32,53

(19,61)

64,98

(53,42)

* Индустрија пбухвата: рударствп, прерађивашку индустрију, прпизвпдоу и снабдијеваое електришнпм енергијпм, плинпм и
парпм, снабдијеваое впдпм, уклаоаое птпадних впда и санација пкплища, грађевинарствп. Услуге укљушују и јавне услуге.

Извпр: Институт за статистику РС

Структура заппслених пп гранама дјелатнпсти указује да у индустрији ради 46,49% заппслених у
Мпдриши, щтп је за 14% вище пд државнпг прпсјека, упркпс тпме щтп је свега 24,65% субјеката
регистрпванп за индустријске дјелатнпсти. Пвп је ппсљедица, прије свега, ппстпјаоа Рафинерије уља
„Мпдриша“ кпја заппщљава велики брпј радника, збпг шега је и прерађивашка индустрија изразитп
заступљена са шак 40,47%. Услужни сектпр заппщљава пкп пплпвине, щтп је ниже за пкп 15% у пднпсу на
државни прпсјек.
Дјелатнпсти релативнп кпнцентрисане на ппдрушју ппщтине Мпдриша су приказане у Табели бр.3
(лпкацијски кпефицијент већи пд 1). У табели је дат и брпј заппслених у свакпј пд пвих дјелатнпсти.
Мпже се закљушити да су знашајније присутне привредне активнпсти везане уз услугу (42,29), щтп прати
раније ппменути тренд п заппсленима у услужнпм сектпру, затим прпизвпдоа кпкса и рафинираних
нафтних прпизвпда (15,25), кап и прпизвпдоа кпже и српдних прпизвпда (4,25).
Табела бр.3 Пбрасци кпмпаративних преднпсти ппщтине Мпдриша (2014. гпдина)
ППИС

5

LQ5

Брпј заппслених

Пстале лишне услужне дјелатнпсти

42,29

Недпступнп

Прпизвпдоа кпкса и рафинираних нафтних прпизвпда

15,25

509

Лпкацијски кпефицијент је пднпс брпја станпвника и брпја заппслених у датпј индустрији
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Прпизвпдоа кпже и српдних прпизвпда

4,25

740

Рибплпв и аквакултура

2,64

88

Тргпвина на великп и на малп мптпрним впзилима и
мптициклима; ппправак мптпрних впзила

1,83

Сппртске, забавне и рекреацијске дјелатнпсти

1,20

35

Дјелатнпсти изнајмљиваое и даваое у закуп (leasing)

1,03

7

176

Извпр: Институт за статистику РС

IV.1.3.4. Индустријске зоне
У Мпдриши не ппстпји атрактивнп и инфраструктурнп ппремљенп земљищте кпје ппщтина има у власнищтву и
нуди инвеститприма. Међутим, у ппщтини Мпдриша ппстпји знатна ппврщина грађевинскпг земљищта (182,27ha)
и шетири brownfield пбјекта, кпја ппщтина Мпдриша нуди пптенцијалним инвеститприма кап мпгућнпсти за
реализацију инвестиција. Четири brownfield лпкације су: „ПЛАСМП“, „ХЕМП-Прал“, „Ремпнтранс“ и „ЗПКИС“, кпје
су у пптпунпсти спремне да се ставе у функцију и приведу намјени за ппслпвне и кпмерцијалне дјелатнпсти,
индустрију, сервисе и складищта, дистрибутивне центре, угпститељствп или сппрт и рекреацију. У ппслпвнпј зпни
ппстпји сва неппхпдна инфраструктура за реализацију инвестиција; главни впдпви електрп мреже,
телекпмуникаципне мреже, кап и впдпвпд и канализација кпји су спрпведени на ппдрушју зпне, те је лаке
прикљушити ппједине парцеле на ппстпјеће мреже.

IV.1.3.5. Вањскотрговинска размјена
Када је ријеш п ваоскптргпвинскпј размјени на ппдрушју ппщтине Мпдриша, фирме су извезле рпбе у
вриједнпсти пд приближнп 24,25 милипна КМ у 2014. гпдини. Највећи извпзници су ИГМИН-ММ (9,66
милипна), Рафинерија уља „Мпдриша“ (7,15 милипна КМ), АЛФА (3,6 милипна КМ) и ЈАНД (1,4 милипна
КМ). Гледанп пп привредним гранама, највище је у 2014. гпдини извезла нафтна индустрија (16,3
милипна КМ), затим пдјећа и пбућа (4,6 милипна КМ) и прехрамбена индустрија (1 милипн КМ).

IV.1.3.6. Просјечне плате
Пд укупнпг брпја станпвника, 4.300 шине заппслени,
пднпснп 17%.
Прпсјешна плата је у 2014. гпдини у ппщтини Мпдриша
изнпсила 734 КМ, щтп је на нивпу пд 90% прпсјека у
Републици Српскпј, пднпснп 88% пд прпсјека на државнпм
нивпу. У ппсљедое двије гпдине ппстпји благи тренд пада
прпсјешне плате у ппщтини Мпдриша, али је генералнп
гпвпрећи тренд плате стабилан без превеликих псцилација.
Незнатнп смаоеое пд прпсјешнп 8 КМ није утицалп на
шиоеницу да су плате у пднпсу на 2010. гпдину, пднпснп у
ппсљедоих пет гпдина ппрасле за пкп 10%.

IV.1.3.7. Туризам
Гепграфски пплпжај ппщтине Мпдриша шини пвп
ппдрушје вриједним прирпдним наслијеђем с пбзирпм
да је ријеш п ријеткпм кпнглпмерату планинских и равнишарских цјелина. На ппдрушју ппщтине дпдирују
се пбрпнци балканских Динарида, планина Требава и Вушијак са Панпнскпм низијпм – Ппсавинпм, при
шему се расппн надмпрске висине креће пд 90 дп 664 метра.
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Прирпдне атракције
Један пд најперспективних прирпдних ресурса је Дуга оива - излетищте и ваздущна баоа на планини
Требава, кпја се прптеже на надмпрскпј висини пд 400м дп 644м. Бпгата је бјелпгпришним и
црнпгпришним щумама, нетакнутим извприма питке впде, разнпврснпм флпрпм и фаунпм са сталним
ваздущним струјаоима кпја представљају важан термпрегулаципни фактпр збпг кпјег је ваздух увијек
шист. Захваљујући бпгатпј вегетацији кпја га пплемеоује, ваздух пвдје има дејствп прирпднпг аерпспла.
Љети је излетищте ппгпднп за камппваое, излете, щетое, бициклизам, сакупљаое љекпвитпг биља,
лпв и рибплпв, дпк је у зимскпм перипду идеалнп за уживаое у соежним активнпстима. Такпђе је
важнп истакнути и знашај планине Вушијак кпја је такпђе пребпгата јаким извприма питке впде,
нетакнутим пејзажима, щумама и прппланцима међу кпјима се истише лпкалитет ппзнат ппд називпм
„Липа“ гдје се налазе црква и сппмен пбиљежје палим бпрцима из прптеклпг рата. На планини Вушијак у
селу Бптајица се налази излетищте ппзнатп ппд називпм „Бптајишка ријека“ кпјег карактерищу
прирпдни извпри питке впде. Пд прирпдних атракција треба ппменути и лпвне и рибплпвне
пптенцијале. На ппдрушју лпвне ппврщине у изнпсу пд 29.432 хектара, кпје се прптеже какп на
равнишарским такп и на брдским предјелима, најзаступљеније врсте дивљаши су срна, зец, фазан,
дивља свиоа, дивља патка и, у равнишарским лпвищтима, препелица. Лпвашким ресурсима управља
Лпвашкп удружеое "Мајна", а за свпје пптребе на распплагаоу су им 2 лпвашке куће те 7 лпвашких
кплиба. Свакпг прпљећа, пбишнп тпкпм априла или маја мјесеца, у Мпдриши се прганизује Регипналнп
такмишеое у гађаоу глинених гплубпва када се пвдје пкупе лпвци и пстали љубитељи лпвашких приша и
специјалитета са ппдрушја дпбпјске регије.
Културнп-истпријскп насљеђе
На планини Требава у селу Бабещница на лпкалитету Ћелије налазе се трагпви најстарије хрищћанске цркве. Стари
град Дпбпр са свпјпм Дпбпр кулпм представља симбпл Мпдрише. Прекретницу у развпју туризма ппщтине
Мпдриша представља и прпглащеое цркве Светпг Лазара и Светих српских нпвпмушеника на Дугпј Оиви 2007.
гпдине у манастир, шиме је пвп ппдрушје ппсталп један пд религијских центара Републике Српске. Када се гпвпри п
муслиманскпм насљеђу, у граду ппстпји истпријски пбјекат из 18. вијека кпји се у нарпду назива турбе, кпји је
нарпшитп ппсјећен тпкпм Рамазана.
Јавна устанпва Туристишка прганизација
ппщтине
Мпдриша
(http://www.tomodrica.com/) је пснпвана пд
стране Скупщтине ппщтине Мпдриша, а
званишнп је уписана у судски регистар у
Пснпвнпм суду у Дпбпју дана 8. априла
2008. гпдине. Пва млада устанпва је
пснпвана у циљу даваоа дппринпса
свеукупнпм развпју привреде на ппдрушју
ппщтине Мпдриша путем афирмације
туристишке дјелатнпсти шија је једна пд
главних дјелатнпсти и защтита прирпдних
знаменитпсти на ппдрушју пве лпкалне
заједнице.

Туристишки капацитети и дпласци туриста
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У ппщтини Мпдриша примјетан је тренд раста брпја дпмаћих и страних гпстију у ппсљедоих пет гпдина
(графикпн 15). Тпкпм 2014. гпдине у Мпдриши је бправилп 2.873 дпмаћа и 1.629 страних гпстију, кпји су
укупнп пстварили 4.634 нпћеоа. Прпсјешан бправак гпстију кпји су ппсјетили Мпдришу тпкпм 2014.
гпдине изнпсип је 1,02 дана пп гпсту. Пд смјещтајних капацитета, у ппщтини Мпдриша ппстпје шетири
мптела у кпјима је тпкпм 2013. и 2014. гпдине врщена евиденција гпстију, с тим щтп у једнпм тпкпм
2014. гпдине није врщена евиденција.
Табела бр.4. Туристишки капацитети и брпј нпћеоа
2013
Мптел "Мајна"
Мптел "Bellevue"
Мптел "Гаги"
Мптел "Двпрац"
Укупнп
Извпр: ОУ Мпдриша, 2016. gпдина

Дпмаћи
1.372
7
78
106
1.563

2014

Страни
2.154
0
9
0
2.163

Укупнп
3.526
7
87
106
3.726

Дпмаћи
1.453
0
170
119
1.742

Страни
2.865
0
7
20
2.892

Укупнп
4.318
0
177
139
4.634

IV.1.3.8. Пољопривреда и шумарство
Ппщтина Мпдриша је традиципналнп ппљппривредни крај са ппгпднпм климпм, квалитетним ппљппривредним
земљищтем, дугпм традицијпм у бављеоу стпшарствпм, ратарствпм, ппвртарствпм и впћарствпм.
На ппдрушју ппщтине Мпдриша регистрпванп је 1.499 ппљппривредних газдинстава. Пд укупних ппљппривредних
ппврщина пд 22.431 хектар, ппд праницама је 72,50%, впћоацима 10,25%, ливадама 5,62%, а ппд пащоацима
11,63% ппљппривредних ппврщина. У прпизвпднпј структури на праницама превладавају жита са 83,23%, ппврће
10,32%, крмнп биље 5,9% и индустријскп биље 0,55% ппврщина.
Табела бр. 5. Пранишне ппврщине према нашину кприщћеоа 2010– 2014. гпдина
Засијане ппврщине

Расадници
, цвијеће и
Укупнп Жита
Инд.
ппврће
крмнп
украснп
биље
биље
биље
2010
16225
13425 10463
71
1271
1620
10
2011
16305
14733 11648
73
1392
1620
8
2012
16513
14724 10940
155
1412
2217
65
2013
16793
15677 11807
222
1453
2195
12
2014
16155
14594 10810
57
1503
2225
21
Извпр: Статистишки гпдищоак за 2014. гпдину Завпда за статистику РС
Гпдина

Пранице
и бащте

Угари и
непбрађене
пранице
2790
1564
1724
1104
1539

У ратарскпј прпизвпдои највище су заступљена жита (кукуруз, пщеница, јешам) и крмнп биље, а најмаои прпценат
заузима индустријскп биље (дуван, спја). У Мпдриши је у 2014. гпдини прпизведенп 4.018 тпна пщенице, 47.805
тпна кукуруза, 468 тпна јешма и 2.646 тпна крпмпира.
Табела бр. 6. Прпизвпдоа и принпс ратарских култура у ппщтини Мпдриша 2010-2014. Гпдина
Гпдина

2010

Пщеница
прпизпринпс
впдоа,
пп ha,
тпна
тпна
3945
3.1

Кукуруз
прпизпринпс
впдоа,
пп ha,
тпна
тпна
51505
6.0

Јешам
прпизпринпс
впдоа,
пп ha,
тпна
тпна
2354
4.5

Крпмпир
прпизпринпс
впдоа,
пп ha,
тпна
тпна
4292
7.3
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Пщеница
прпизпринпс
впдоа,
пп ha,
тпна
тпна
7860
4.5
5133
3.7
7462
3.7
4018
3.9

Кукуруз
прпизпринпс
впдоа,
пп ha,
тпна
тпна
50669
5.5
30653
3.4
49053
5.4
47805
5.8

Јешам
прпизпринпс
впдоа,
пп ha,
тпна
тпна
2948
4.5
2296
4.1
2494
4.3
468
3.9

Крпмпир
прпизпринпс
впдоа,
пп ha,
тпна
тпна
4536
7.4
5103
8.1
3120
4.8
2646
4.2

Извпр: Статистишки гпдищоак за 2014. гпдину Завпда за статистику РС

Када је ријеш п впћу, тпкпм 2014. гпдине највище је прпизведенп щљива (1.045 тпна), али уз пад
принпса пд скпрп 4 пута у пднпсу на претхпдну, 2013. гпдину. Пд псталпг впћа у Мпдриши се у
знашајнијпј мјери јпщ биљежи и принпс јабука (354 тпне), крущака (261 тпна) и вищаоа (62 тпне).
Ппстпјећа хладоаша капацитета 600 тпна, са мпгућнпщћу прпщиреоа и дпградое за јпщ 300 тпна,
смјещтена је у предузећу „Крущик“ д.п.п. Предузеће „Крущик“ узгаја крущке, јабуке и щљиве на
ппврщини пд 20 ha и прпизвпди 11 врста впћних ракија и ликера у пквиру бенда „Мпнпграм“.
Табела бр. 7. Прпизвпдоа и принпс впћа у ппщтини Мпдриша 2010-2014. гпдина
Гпдина

Јабуке

Крущке

Шљиве

укупна
принпс
укупна
принпс
укупна
принпс
прпизпп
прпизпп
прпизпп
впдоа,
стаблу,
впдоа,
стаблу,
впдоа,
стаблу,
тпна
kg
тпна
kg
тпна
kg
2010
323
16.3
155
12.1
2408
18.5
2011
324
11.9
185
7.4
2617
19.6
2012
266
9.8
153
6.1
2118
15.9
2013
377
13.9
276
11.0
3966
29.8
2014
354
13.1
261
9.3
1045
7.8
Извпр: Статистишки гпдищоак за 2014. гпдину Завпда за статистику РС

Вищое
укупна
прпизвпдоа,
тпна
124
155
118
130
62

принпс
пп
стаблу,
kg
20.0
25.0
19.0
21.0
10.0

Укупна ппврщина ппд щумама на теритприји ппщтине Мпдриша изнпси 11.034,43 ha, пд шега је 7.497,47
ha у приватнпм власнищтву. Најзаступљенија је буква кпја ппкрива вище пд 40% укупних щумских
ппврщина на ппдрушју ппщтине Мпдриша, а затим слиједи храст китоак распрпстраоен на нещтп вище
пд 10% ппврщине ппд щумама. Чак 96% щумскпг фпнда шине лищћарске щуме, а шетинари шине пстатак.
Тпкпм 2006. гпдине, ппщтина Мпдриша је ппкренула прпграм субвенципнисаних камата на кредите за
набавку расплпдних јуница и пд првпбитних 200 грла, данас их има пкп 1.000, щтп мпже да представља
дпбар мпдел за даљи развпј стпшарства на ппдрушју
Ппщтине Мпдриша из бучета сваке гпдине издваја средства за субвенције за ппдстицај развпја
ппљппривреде (у 2015. гпдини предвиђенп је 115.000 КМ). Ппщтина има израђен „Прпграм развпја
ппљппривреде и села на ппдрушју Ппщтине Мпдриша у перипду 2012 – 2016. гпдина“, кпји представља
крпвни дпкумент за управљаое руралним развпјем.
Нпсилац индустријскпг и екпнпмскпг развпја ппщтине Мпдриша представља Рафинерија уља, кпја је и
пп пбиму и прпизвпдое и пп брпју људи кпје уппщљава лидер у привреди Мпдрише. Збпг традиције
индустријске прпизвпдое ппстпје пптенцијали за даљи развпј индустријских сектпра у ппщтини
Мпдриша. У пбласти металске индустрије ппстпје мпгућнпсти за улагаое у капацитете за прпизвпдоу
дијелпва за аутпиндустрију, кућанских апарата и разних врста металних дијелпва, кап и за сарадоу са
дпмаћим прпизвпђашима кпји би врщили прпизвпдоу за инпстране партнере. У металскпм сектпру већ
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ппслују знашајна предузећа кпја мпгу бити партнери за друге прпизвпдне фирме из пвпг сектпра. Кпд
индустрије текстила, кпже и пбуће ппстпје мпгућнпсти за усппстављаое партнерских пднпса између
инвеститпра и предузећа, гдје би дпмаћа предузећа врщила прпизвпдоу, а инвеститпри улагали у
развпј и пласман прпизвпда на инпстрана тржищта. Ппред тпга, ппстпји щанса за brownfield инвестиције
у ппстпјеће пбјекте и ппкретаое текстилне прпизвпдое за ппзнате свјетске брендпве.
Ппщтина Мпдриша нема дпвпљнп уређене индустријске или ппслпвне зпне кпје би мпгла да ппнуди
пптенцијалним инвеститприма. Ппстпјеће лпкације кпје се нуде инвеститприма су у приватнпм власнищтву, па би
требалп радити на фпрмализпваоу јавнп-приватнпг партнерства и дпдатнп пснажити капацитете Ппщтине за
привлашеое страних директних инвестиција.
Туристишки капацитети су недпвпљнп искприщћени, а прпстпр за унапрјеђеое туристишких пптенцијала свакакп
ппстпји имајући у виду да је тренутнп прпсјешнп задржаваое дпмаћих и страних гпстију у Мпдриши тек незнатнп
вище пд једнпг дана пп гпсту.
Велики пптенцијал у ппщтини Мпдриша ппстпји у развпју ппљппривреде, нарпшитп ратарства и јагпдишастпг и
бпбишастпг впћа, кап и впћа намијеоенпг прпизвпдои алкпхплних пића. Ппстпјеће капацитете дестилерије
„Крущик“ треба дпдатнп искпристити у будућем перипду.

IV.1.4. Преглед стаоа и кретаоа на тржищту рада
Иакп је нагласак на развпју кљушних прпизвпдних дјелатнпсти, у Мпдриши је највећи брпј заппслених у
предузетнишким радоама (тргпвинске, угпститељске, занатске, занатскп-тргпвинске), такп да Ппщтина
улаже наппре да и пвим привредним субјектима пружи брпјне административне плакщице у
свакпдневнпм ппслпваоу. У приватнпм сектпру услуга у 2014. гпдини радилп је 22,66% заппслених на
ппдрушју ппщтине Мпдриша, а у јавнпм сектпру је радилп 27,77% заппслених. У индустрији је радилп
46,49% заппслених, пд шега највећи брпј у Рафинерији уља „Мпдриша“ збпг шега и релативнп велики
брпј људи ради у индустријскпм сектпру у ппщтини Мпдриша.

16

Графикпн брпј
ппказује да се
излистаних
10
сектпра
кпји
заппщљавају
највећи
брпј
заппслених
ппдудара се са
структурпм
највећих
привредних
субјеката
у
ппщтини
Мпдриша.
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У раздпбљу између 2011. и 2014. гпдине у ппщтини Мпдриша благи пад заппсленпсти прати нещтп већи
раст незаппсленпсти. Стппа заппсленпсти у ппщтини Мпдриша изнпси 17 %, ппсматранп у пднпсу на
укупан брпј станпвника. У 2014. гпдини укупнп је билп 4.300 заппслених, щтп је на истпм нивпу у пднпсу
на 2011. гпдину, дпк је у истпм раздпбљу брпј незаппслених ппрастап за 12%, такп да је у 2014, гпдини
билп незаппсленп 3.581 лице те је стппа незаппсленпсти изнпсила 45,43%.
Када је ријеш п старпснпј структури незаппслених на ппдрушју ппщтине Мпдриша (Графикпн бр. 19),

Извпр: Бирп за заппщљаваое ппщтина Мпдриша, 2015. гпдина

највећи брпј шине млади (18 – 30 гпдина) и старија лица пред пензијпм. Примјетан је тренд ппраста
регистрпваних незаппслиних у пве двије групе дпк кпд лица средое дпби ппстпји тенденција смаоеоа
брпја заппслених. Млади изразитп тещкп налазе заппслеое збпг ниске привредне активнпсти и
недпвпљнпг брпја радних мјеста, дпк старије пспбе у раздпбљу 50 – 60 гпдина имају пптещкпћа у
налажеоу ппсла збпг незаинтереспванпсти ппслпдаваца за пваквпм врстпм радне снаге. Пптребнп је
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развијати прпграме кпји нарпшитп третирају пве двије раоиве групе регистрпваних заппсленпсти крпз
активне мјере спцијалне пплитике, какп би се птклпниле негативне ппсљедице велике незаппсленпсти
пвих група.

Највећи брпј незаппслених су лица са нижим квалификацијама щкплске спреме (НКВ, КВ и ССС), щтп
знаши да не ппстпје активни прпизвпдни капацитети кпји би мпгли уппслити пвај кадар. Старпсна
структура незаппслених из 2015. гпдине, према ппдацима Бирпа за заппщљаваое ппщтине Мпдриша
ппказује да је највећи брпј незаппслених лица пмладина између 18-30 гпдине старпсти (31%), щтп
гпвпри п пптреби усппстављаоа редпвних механизама пбављаоа струшних пракса и приправнишкпг
стажа накпн редпвнпг пбразпваоа, кап и прпграма дпквалификација и преквалификација младих према
пптребама тржищта.
Структура тржищта рада у Мпдриши је неппвпљна. Брпј заппслених стагнира, дпк је брпј незаппслених у
благпм ппрасту ппсљедоих некпликп гпдина.
Старпсна и квалификаципна структура незаппслених је неппвпљна, узимајући у пбзир да је дпминирају категприје кпје
су тещкп заппщљиве, пппут пспба са нижпм струшнпм спремпм и пспба са прекп 50 гпдина старпсти. Такпђе, велики
брпј незаппслених је у категприји млађе старпсне дпби (18-30 гпдина) щтп ппказује да ппщтина има пптещкпће у
анимираоу привреде и привредних субјеката кпји би уппслили млађи кадар. Пд ппсебне је важнпсти да се у будућем
перипду изнађу капацитети за уппщљаваое, кап и да се усклади пбразпвни прпграм са пптребама привреде.

IV.1.5. Преглед стаоа и кретаоа у пбласти друщтвенпг развпја
IV.1.5.1. Образовање
На ппдрушју ппщтине Мпдриша ппстпје сљедеће пбразпвне институције: јавна предщкплска устанпва,
двије градске централне пснпвне щкпле, у кпје је укљушенп седамнаест ппдрушних пснпвних щкпла из
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сепских мјесних заједница и Средопщкплски центар у кпме се пбразују ушеници за занимаоа трећег и
шетвртпг степена. На ппдрушју ппщтине Мпдриша нема виспкппбразпвних устанпва.
Предщкплскп пбразпваое
Иакп је предвиђени капацитет Устанпве
према закпнским нпрмативима 122 дјеце
узраста пд 6 мјесеци дп 6 гпдина, Графикпн
бр. 17 ппказује да пптребе за пријем дјеце у
ппщтини Мпдриша далекп премащују
тренутне капацитете и мпгућнпсти пве
Устанпве, те ЈПУ „Наща Радпст“ из гпдине у
гпдину врщи пријем и смещтај дјеце прекп
закпнских пгранишеоа.
У щкплскпј 2015/16. гпдини уписанп је
укупнп 146 малищана у цјелпдневни бправак
и 20 дјеце у прпдужени бправак.
У ппщтини Мпдриша не ппстпји прецизан
ппдатак п брпју и пбухвату дјеце
предщкплским пбразпваоем, нп ппједини
званишни дпкументи6 гпвпре да је свега 13%
у 2013/2014. гпдини предщкплаца са теритприје Ппщтине пбухваћенп пвим видпм пбразпваоа, щтп је
за 17% маое у пднпсу на минимални пбухват кпји се преппрушује на нивпу Републике Српске.7
Јавна предщкплска устанпва „Наша Радпст“ Мпдриша је једина устанпва предщкплскпг пбразпваоа и
васпитаоа на ппдрушју ппщтине Мпдриша. Заппщљава укупнп 24 радника, пд тпга 12 васпиташа8,
пдгпварајућих квалификација. Пбјекат је саграђен 1986. гпдине и распплаже са 1061 м2, затвпренпг
прпстпра за смјещтај и бправак дјеце узраста пд 6 мјесеци дп 6 гпдина, са ппврщинпм птвпренпг
прпстпра је 6091 м2;прпстранпм трпезаријпм, салпм за физишкп васпитаое и птвпреним атријем, 5
васпитних спба и прпстпрпм за јасле, кпји представоа издвпјену цијелину. Услед пптреба за
прпщириваоем капацитета, сала за физишкп васпитаое је преуређена у импрпвизпвану радну спбу за
прпдужени бправак. Кпмплетан пбјекат је дптрајап и пптребнп га је ренпвирати.
Оснпвнп щкплскп пбразпваое

6

Стратегија развпја пбразпваоа Републике Српске за перипд 2016 – 2021. гпдине.
Република планира да дп краја 2020. гпдине пбухват дјеце неким пд квалитетних пблика институципналнпг
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа буде најмаое 30% пд укупнпг брпја дјеце предщкплскпг узраста; преузетп из
Стратегије развпја пбразпваоа РС (2016-2021).
8
Ппдатак из 2016. гпдине, дпстављен пд стране ПУ Мпдриша.
7
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Извпр: ОУ Мпдриша, Спципекпнпмска анализа 2016. гпдина

Преглед кретаоа брпја
ушеника у пбје пснпвне
щкпле на теритприји
ппщтине
Мпдриша
(Графикпн
бр.
22)
гпвпри п тенденцији
смаоиваоа
брпја
ушеника из гпдине у
гпдину, щтп се ппсебнп
пднпси на маои брпј
ђака у ппдрушним
щкплама, те је у 2015.
гпдини уписанп 12%
маое ђака у пднпсу на
2011. гпдину.

Имплементација прпјекта Дпситеј: у ппщтини Мпдриша је пмпгућила ппремаое е-ушипница. Пбје
пснпвне централне щкпле ппремљене су лаптпп рашунарима за ђаке и наставнике, уведени су сервери,
мрежна и кпмуникаципна ппрема, пднпснп пмпгућенп је увпђеое нпвих инфпрмаципних технплпгија у
пбразпвни наставни прпграм – еУшеое пп мпделу 1:1 кпји циљ има прпмпвисаое интерактивнпг ушеоа
ппмпћу инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија.
Пснпвна щкпла „Свети Сава“ ппшела је са радпм 1950. гпдине ппд називпм ПШ „25. мај“. Садащои
назив щкпла је дпбила 1993. гпдине. Шкплу тренутнп ппхађа 10639 ушеника расппређених у укупнп 60
пдјељеоа (724 ушеника у централнпј щкпли и 339 ушеника расппређена у 8 ппдрушних щкпла).
Централна щкпла се налази у Мпдриши, а настава се извпди и у деветпразредним щкплама и тп у Дугпм
Ппљу, Кппривни и Враоаку, кап и петпразредним ппдрушним щкплама у Бптајици, Таревцима,
Бријестпву, Гпроим Ријешанима, Кппривнскпј Требави и Бабещници (кпја је ппремљена, али нема
ушеника да је ппхађају). Псим редпвне, прганизује се и дппунска настава за ушенике кпји не савладају
градивп, а за надарене и талентпване ушенике прганизује се дпдатна настава и ваннаставне активнпсти
(секције). Ушеници щкпле ппстижу завидне резултате на регипналним и републишким такмишеоима, а у
саставу щкпле дјелују Савјет ушеника и Ппдмладак прганизације Црвенпг крста.
Шкпла распплаже с укупним распплпживим щкплским прпстпрпм пд 6.937 м2, с тим да је ушипнишки
прпстпр 3.957 м2. Ппсједује властиту библиптеку и уппщљава укупнп 97 шланпва наставнпг пспбља.
Пснпвна щкпла „Сутјеска“ пбнпвљена је уз ппмпћ дпнације америшке прганизације УСАИД и ппнпвп је
ппшела са радпм 2002. гпдине. Шкплу тренутнп ппхађа 96010 ушеника разврстаних у 59 пдељеоа (укупнп
546 ушеника у централнпј щкпли, 404 ушеника расппређена у 8 ппдрушних щкпла и 10 ушеника кпји
ппхађају специјалну наставу). Пвпј щкпли припадају двије деветпразредне ппдрушне пснпвне щкпле(у
Скугрићу и Милпщевцу) и 6 петпразредних ппдрушних щкпла у Кршевљанима, Тплиси, Ждребану,
Пптппљу-Мищићима и Кладарима. 2015. гпдине је птвпрена и ппдрушна щкпла у избјеглишкпм насељу у
Мпдриши 5, кпја пмпгућава щкплпваое за 132 ушеника пд првпг дп петпг разреда. Ппстпји и ппдрушна
щкпла у Чардаку кпја је ппремљена, али нема ушеника да је ппхађају. Настава у централнпј щкпли се
пдвија у двије смјене, а у ппдрушним щкплама самп у првпј смјени. Пд ушенишких прганизација у щкпли
дјелује Савјет ушеника и Ппдмладак прганизације Црвенпг крста. У пве прганизације укљушенп је пкп
100 ушеника. Шкпла је ппзната пп ушествпваоу оених ушеника на такмишеоима. Тпкпм гпдина, ушеници
9

Извпр: Ппдатак из 2016. гпдине, дпстављен пд стране ПУ Мпдриша.
Извпр: Ппдатак из 2016. гпдине, дпстављен пд стране ПУ Мпдриша.
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ПШ „Сутјеска“ пстварили су пдлишне резултате на такмишеоима из српскпг језика, математике,
енглескпг језика, инфпрмаципних технплпгија и других предмета, кап и изванредне резултате на
сппртским такмишеоима. Шкпла је, такпђе ппзната и пп пдлишним тимпвима пдбпјке и рукпмета, кап и
гимнастишарима кпји су псвпјили медаље на некпликп регипналних такмишеоа и такмишеоа на
државнпм нивпу.
Шкпла распплаже са 3566,38 м2 ушипнишкпг прпстпра, с тим да је 5841 м2 укупна ппврщина затвпренпг
щкплскпг прпстпра. Библиптека ппсједује 8250 наслпва коижевне грађе. И ппред недавнпг ренпвираоа
зграде, щкпла и даље има инфраструктурних прпблема.
Средопщкплскп пбразпваое
Преглед кретаоа брпја ушеника
средопщкплскпг
центра
„Јпван
Цвијић“ (Графикпн бр. 23) гпвпри п
тенденцији
смаоиваоа
брпја
ушеника из гпдине у гпдину, те је у
2015. гпдини уписанп 19% маое ђака
у пднпсу на 2011. гпдину. Разлпг све
маоег брпја средопщкплаца је
највећим дијелпм дпнпщеое пдлуке
да се щкплпваое настави ван
ппщтине Мпдриша.

Извпр: ОУ Мпдриша, Спципекпнпмска анализа 2016. гпдина

Средопщкплски Центар „Јпван Цвијић“ Мпдриша наставља традицију мпдришких средоих щкпла и тп
ппшев пд 1946. гпдине када је ппшела са радпм Шкпла ушеника у привреди и 1962. гпдине пд када у
Мпдриши ппстпји гимназија. Пвај средопщкплски центар тренутнп ппхађа 73611 ушеника разврстаних у
укупнп 29 пдјељеоа. Средопщкплски центар је једина пбразпвнп-васпитна устанпва средоег
пбразпваоа на ппдрушју ппщтине Мпдриша у кпјпј су заступљене сљедеће струке - ппдрушја рада:
-

Гимназија (ппщти смјер, рашунарскп-инфпрматишки и друщтвенп-језишки смјер);
Екпнпмија, правп и тргпвина (екпнпмски технишар, тргпвац);
Електрптехника (технишар електрпенергетике, технишар мехатрпнике,
аутпелектришар);
Ппљппривреда и прерада хране (ппљппривредни технишар);
Текстилствп и кпжарствп (Текстилни и кпжарски технишари, пбућари, крпјаши);
Мащинствп и пбрада метала (бравари).

електришар

и

У склппу СШЦ 2009. гпдине је фпрмиран Пмладински парламент пп узпру на функципнисаое Скупщтине
ппщтине Мпдриша. Циљ реализације прпјекта је ппдизаое свијести дјеце средопщкплскпг узраста п
функципнисаоу ппщтинске администрације, демпкратским прпцесима и правима и пдгпвпрнпстима
ппјединаца у функципнисаоу друщтва, какп би се млади лакще укљушили у друщтвене тпкпве.
Пмладински парламент има свпје изабране пдбпрнике и фпрмиране кпмисије. На сједницама
парламента се пдлушује п финансираоу предлпжених прпјеката за кпје се издвајају средства из бучета
11

Извпр: Ппдатак из 2016. гпдине, дпстављен пд стране ПУ Мпдриша.
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Ппщтине. П финансираоу малих прпјеката вриједнпсти 500,00 – 1.000,00 КМ пдлуку дпнпсе фпрмиране
кпмисије Парламента, а п великим прпјектима пд 1.000,00 – 5.000,00 КМ се јавнп гласа тпкпм сједница.
Дп сада је захваљујући великпм ангажпваоу парламентараца и оихпвих ментпра, а уз ппдрщку
рукпвпдства СШЦ „Јпван Цвијић“ и ппщтине Мпдриша успјещнп заврщенп 25 прпјеката укупне
вриједнпсти пкп 50.000,00 КМ.
Шкпла распплаже щкплским прпстпрпм пд 4.954 м2 пд шега је 2.413 м2 затвпренпг прпстпра (ушипнице,
кабинети, радипнице), а настава се пдвија у двије смјене. Шкплска библиптека има 18.200 наслпва
коижевне грађе и 270 примјерака некоижевне грађе.
Инклузивнп пбразпваое
На пснпву прикупљених ппдатака са терена12, у ппщтини Мпдриша је у евидентиранп укупнп 55 дјеце са
ппсебним пптребама кпје ппхађају пснпвнп пбразпваое. Када је ријеш п инклузивнпј настави, пснпвна
щкпла „Свети Сава“у склппу редпвне наставе спрпвпди инклузивни прпграм за дјецу са ппсебним
пптребама, кпјих према евиденцији ПУ Мпдриша из 2015. гпдине има укупнп 24.Пснпвна щкпла
„Сутјеска“ такпђер спрпвпди прпграм инклузивне наставе, а у пквиру централне щкплске устанпве
ппстпји специјалнп пдјељеое са 10 ушеника кпји наставу ппхађају у склппу кпмбинпванпг пдјељеоа.
Према евиденцији из 2015. гпдине у пквиру ПШ „Сутјеска“, щкплу ппхађа укупнп 31 дијете са ппсебним
пптребама. Укупнп 11 ђака са ппсебним пптребама је пбухваћенп средопщкплским пбразпваоем на
ппдрушју ппщтине Мпдриша, пд кпјих 1 ђак прати наставу пп прилагпђенпм а 10 пп редпвнпм плану и
прпграму. Дјеца са ппсебним пптребама у редпвним щкплама ппхађају наставу, а велики прпблем
представља бправак дјеце накпн заврщетка наставе, јер пва дјеца се јединп мпгу укљушити у друщтвене
тпкпве крпз дружеое, игру и исппљаваое креативнпсти и стваралащтва, щтп се мпже ријещити
ппвезиваоем са нпвпизграђеним Дневним центрпм за дјецу са ппсебним пптребама.
Анализа предщкплскпг пбразпваоа гпвпри п недпвпљним смјещтајним капацитетима ЈПУ, те прихвату
дјеце прекп закпнских нпрматива щтп дпвпди дп превеликпг брпја дјеце пп васпитним групама. Пбјекат
је саграђен 1986. гпдине и распплаже са 1061 м2, затвпренпг прпстпра за смјещтај и бправак дјеце
узраста пд 6 мјесеци дп 6 гпдина, са ппврщинпм птвпренпг прпстпра је 6091 м2, међутим евидентни су
инфраструктурни прпблеми кпји умнпгпме утишу на квалитет рада и услпве бправка предщкплске дјеце
– дптрајалпст пбјекта, нарпшитп санитарних швпрпва, недпстатак капацитета за смјещтај дјеце,
неппстпјаое затвпренпг прпстпра за физишку активнпст кап и нефункципнални прпстпр атрија. Штп се
тише стаоа у пснпвнпм пбразпваоу, пбје пснпвне щкпле на теритприји ппщтине Мпдриша карактерище
пад брпја ушеника, генералнп лпща инфраструктурна и технишка ппремљенпст, неппстпјаое кабинета
или недпвпљнп ппремљенпст истих, ппгптпвп у ппдрушним щкплама, неппстпјаое ушенишке кантине и
прпдуженпг дневнпг бправка у пквиру щкпле; пбје щкпле имају ушенике кпји дп щкпле путују вище пд
4км, те им је пптребнп пбезбиједити пдгпварајући превпз, ван редпвних линија; у свпм раду, наставници
већинпм раде са учбеницима кпји нису усаглащени са наставним планпм и прпгрампм те је у нареднпм
перипду неппхпднп ппрадити на рјещаваоу пвих прпблема. Средопщкплскп пбразпваое у пквиру СШЦ
се такпђе супшава са брпјним прпблемима кап щтп су: недпстатак фискултурне сале и сппртских
реквизита; неадекватна ппремљенпст кабинета хемије; неусклађени учбеници са наставним планпм и
прпгрампм; неедукпванпст наставника у раду са дјецпм са ппсебним пптребама; неппхпднпст увпђеоа
редпвних систематских прегледа. Инклузивна настава се редпвнп спрпвпди какп у пквиру пснпвнпг,
такп и у средопщкплскпм пбразпваоу. Анализпм стаоа пбразпвнпг система у Ппщтини утврђен је
недпстатак струшних кадрпва за рад са дјецпм са ппсебним пптребама, кап и кпнтинуираних прпграма
едукације наставника и ушитеља да у пбје пснпвне щкпле. Дјеца са ппсебним пптребама у редпвним
12

ПУ Мпдруша, Спципекпнпмска анализа, 2016. гпдина
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щкплама ппхађају наставу, а велики прпблем представља бправак дјеце накпн заврщетка наставе,щтп се
мпже ријещити ппвезиваоем са нпвпизграђеним Дневним центрпм за дјецу са ппсебним пптребама.

IV.1.5.2. Култура
У центру града, на Тргу др Милан Јелић, смјещтен је Српски културни центар (СКЦ), пснпван 1992.
гпдине кап ЈП. У оегпвпм саставу је и Библиптека „Вук Карачић“ са пдјељеоима за дјецу и пдрасле са
пкп 32.000 наслпва кап и кинп сала.
У пквиру Културнпг центра налази се Плава сала капацитета 250 пспба, намијеоена за прганизпваое
кпнференција и сценских перфпрманси, ппзприщних представа, кап и маое прпстприје капацитета дп 50
пспба у кпјима се пдржавају коижевне вешери, јавне трибине, радипнице, семинари и разне прпмпције.
Сам хпл и хпдници пружају мпгућнпсти излагаоа слика и псталих умјетнишких предмета пппут рушних
радпва, икпна, предмета нађених приликпм археплпщких искппаваоа и др. Уређена Љетна бина СКЦ
пружа мпгућнпсти за пдржаваоем разлишитих културних манифестација ппд ведрим небпм. У пквиру
пве институције културе смещтен је и једини медиј на теритприји ппщтине - Радип РС - Студип Мпдриша,
кпји пружа мпгућнпст инфпрмисаоа цијеле заједнице.
Културни живпт у Мпдриши свакакп пбпгаћују девет културнп-умјетнишких друщтава: КУД „Актив 4“, КУД
„Завишај“, КУД „Зпран Тпмущилпвић Дугп Ппље-Бптајица“, „КУД Враоак“, КУД „Милпщевац“, КУД
„Мпдриша“, КУД „Требава“, КУД „Савка Машак“ и КУД „Шевкп Авдић“, кпји брпје укупнп 561 шланпва
млађег узраста13.
СКЦ у сарадои са псталим прганизацијама и удружеоима прганизује брпјне културне дпгађаје и
манифестације. Ппсљедоих гпдина садржајем и маспвнпщћу су се издвпјиле манифестације:
Видпвданска недеља – културна манифестација ппвпдпм Дана ппщтине; Маскенбал – кпји се
традиципналнп пбиљежава на крају сваке щкплске гпдине, гдје узму ушещће сви ушеници пснпвних
щкпла и пбданищта; Мпдришки мпзаик – представља културнп стваралащтвп крпз сабпр фплклпрних
друщтава и дпдјелу коижевних награда; Дјешија Нпва гпдина – кпја се прганизује свакпг децембра пд
2006. гпдине. Тп је манифестација кпја пкупи велики брпј дјеце и рпдитеља ппвпдпм нпвпгпдищоих
празника. Уз бпгат забавни прпграм, малищанима се урушују нпвпгпдищои пакетићи на щтандпвима
кпји буду стаципнирани на некпликп лпкација у граду.
СКЦ има пдлишну сарадоу са свим лпкалним актерима те се врлп шестп прпстприје Културнпг центра
уступају без надпкнаде културним удружеоима, щкплама, лпкалнпј сампуправи кап и другим
институцијама на лпкалнпм нивпу, прганизацијама цивилнпг друщтва, за пптребе прганизација разних
дпгађаја, те финансијска средства кпја би се сливала у бучет Центра из пвих извпра су у недпстатку. Пва
устанпва културе има свпју бучетску ставку, али фиксни трпщкпви премащују наведени изнпс, те
умнпгпме утишу на квалитет културнпг садржаја у ппщтини Мпдриша.
Иакп се СКЦ прпстире на пкп 1700 м², сам пбјекат је у дпста лпщем стаоу и неппхпднп је ренпвираое. За
пптребе пдржаваоа гпдищоих манифестација и фестивала пвпј устанпви није на распплагаоу адекватна
технишка ппрема, те се иста (пзвушеое, разглас...) у већини слушајева изнајмљује. Велики прпблем је
недпстатак финансијских средстава щтп се пдражава на пбпгаћиваое културних садржаја. Какп радип РС
Студип Мпдриша нема наципналну фреквенцију, ппстпји неискприщтенпст медијскпг прпстпра за
прпмпвисаое питаоа пд јавнпг интереса. Прпстпр кпји заузима Библиптека пбухвата 100м2, кпји је
ппдијељен на два пдјела (пдјељеоа за дјецу и пдрасле). Прпстпр за смјещтај публикација је недпвпљан
13

Извпр: Ппдатак из 2016. гпдине, дпстављен пд стране ПУ Мпдриша.
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за пба пдјељеоа; шитапнишки прпстпр није физишки пдвпјен, већ се пдвија на Пдјељеоу за дјецу, те
ппстпјећи прпстпр на тпм пдјељеоу, не дпзвпљава пкупљаое дјеце у већем брпју, щтп је пснпвни
предуслпв за прганизпваое активнпсти тпг пдјељеоа.
Ппред свпјих редпвних ппслпва и задатака, Библиптека у тпку гпдине планира да спрпведе низ
активнпсти на пппуларизацији коиге, шитаоа и дружеоа у свпјим прпстпријама, а све у циљу ппвећаоа
брпја кприсника и дјелпваоа Библиптеке кап културне устанпве на щирем ппдрушју лпкалне заједнице.
Неке пд активнпсти су: пбиљежаваое важних коижевних датума, јавне трибине, излпжбе,
пбиљежаваое „мјесеца коиге“, ппсјета Сајму коига, Коижевне вешери, рад са дјецпм, прпмпвисаое
шитаоа и слишнп.

IV.1.5.3. Спорт
Ппщтина Мпдриша је била и данас је ппзната кап „Град сппрта“. Тп је здрава средина у кпјпј ппстпје 32
сппртске прганизације и удружеоа. У склппу Културнп сппртскпг центра (КСЦ) се налазе: тениски
терени, птвпрени сппртски терени и сппртска двпрана са капацитетпм пд пкп 3.000 гледалаца у кпјпј се
пдржавају брпјна и разнпврсна такмишеоа заједнп са стадипнпм Фудбалскпг клуба „Мпдриша Максима“
капацитета 6.000 гледалаца (1.300 мјеста за сједеое), кпји у свпм саставу има и ппмпћне терене,
представљају репрезентативне сппртске пбјекте кпји пмпгућавају завидне сппртске манифестације.
Фудбал и пдбпјка су свакакп најтрпфејнији сппртпви ппщтине. На ппдрушју ппщтине је највище
регистрпваних фудбалских клубпва, али у маопј мјери су заступљени и пстали сппртпви (стпни-тенис,
кајак, бприлашки сппртпви: карате, кик бпкс, чиу-чицу и др.). Такпђе је знашајнп наппменути да Градски
стадипн представља један пд најмпдернијих стадипна у пкружеоу кпји задпвпљава услпве играоа
евпрпских утакмица.
У пквиру ЈУ КСЦ се сваке гпдине пдвијају сљедеће сппртске и културне манифестације: Светпсавски
турнир у малпм фудбалу, утакмице ЖПК „Мпдриша“ у Премијер лиги БИХ, утакмице МПК „Мпдриша“ у
Првпј лиги РС, утакмице ЖПК „Мпдриша“ млађе селекције, утакмице МПК „Мпдриша-Пптима“ млађе
селекције, заврщница Премијер лиге БИХ – мущка кпнкуренција, утакмице КК „Мпдриша“ – Прва лига
РС, утакмице КК „Мпдриша“ – млађе селекције (пипнири, кадети, јунипри), Видпвдански турнир у стпнпм
тенису, утакмице (такмишеое) СТК „Мпдриша-Спин“, утакмице ФК „Мпдриша- Маxима“ у фудбал
„френд“ лиги – млађе селекције, Турнир у малпм фудбалу Шкпла фудбала „ТАНГП“ – млађе селекције,
Заврщни турнир у малпм фудбалу – СШЦ „Јпван Цвијић“, Заврщни турнир у кпщарци – СШЦ „Јпван
Цвијић“, Турнир у малпм фудбалу – ппвпдпм Дана пплиције Републике Српске, семинар кпщаркащких
тренера – КК „Мпдриша“; Светпсавска академија, смптра КУД-пва, Дјешија нпва гпдина кап и кпнцерти
разлишитих умјетника.
Какп СШЦ „Јпван Цвијић“ нема у пквиру свпје устанпве сппствену двпрану за пдржаваое шаспва
физишкпг васпитаоа, кпристи прпстприје КСЦ-а, те је брпј термина знатнп пгранишен за пдржаваое
других дещаваоа сппртских активнпсти и пдржаваоа такмишеоа. Анализпм стаоа на терену упшени су
сљедећи прпблеми: неадекватна сппртска сала не задпвпљава међунарпдне стандарде – без пдвпјенпг
излаза за играше и гледапце; без адекватних свлашипница; тущева; сале за нпвинаре. Једна пд преппрука
за будући перипд јесте адаптација сппртске двпране, кпја се мпже ријещити дијелпм крпз дпградоу и
увезиваое са градским базенима.
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IV.1.5.4. Здравство
Здравствену защтиту на прпстпру ппщтине Мпдриша пружа ЈЗУ „Дпм здравља Мпдриша“кап и девет
ппдрушних здравствених устанпва (амбуланти ппрпдишне медицине). Пд укупнпг брпја амбуланти
ппрпдишне медицине 6 се налази у руралнпм дијелу ппщтине дпк су препстале три смјещтене у
градскпм дијелу ппщтине. Дпм здравља Мпдриша функципнище кап јавна здравствена устанпва кпја је
пдгпвпрна за прганизпваое примарне здравствене защтите за ппдрушје ппщтина Мпдриша и
Вукпсавље. Садащоа структура услуга пбухвата прегледе, дијагнпстику, лијешеое, прпмпцију и
превенцију. Услуге се пружају у здравственим пбјектима и кућним услпвима. Пснпву шине примарне
здравствене защтите кпје се пружају путем тимпва ппрпдишне медицине, затим услуге кпнсултативнп
специјалистишких служби, лабпратпријске, рентген и ултразвушне дијагнпстике, стпматплпщке услуге,
хигијенскп-епидемиплпщке услуге, услуге из пбласти ургентне медицине, менталнпг здравља и
физикалне рехабилитације. Дпм здравља Мпдриша има три централна пбјекта у градскпм ппдрушју у
кпјем су смјещтене све медицинске и друге пратеће службе устанпве и мрежу теренских амбуланти
ппрпдишне медицине. Тренутнп има 5 амбуланти на терену кпје су расппређене у насељеним мјестима:
Дугп Ппље, Кппривна, Милпщевац, Скугрић и Враоак. Дпм здравља Мпдриша у свпм саставу има
сљедеће прганизаципне цјелине: Служба ппрпдишне медицине; Служба за специјалистишке
кпнсултације из педијатрије и гинекплпгије; Служба стпматплпгије (ппщта, превентивна и дјешија
стпматплпгија); Хигијенскп-епидемиплпщка служба; Служба хитне медицинске ппмпћи; Служба
лабпратпријске дијагнпстике; Служба ултразвушне и рентген дијагнпстике; Центар за менталнп здравље;
Центар за физикалну рехабилитацију у заједници и Служба заједнишких ппслпва. Дпм здравља тренутнп
има 129 радника, пд тпга: 94 медицинских и 35 немедицинских радника.
Центар за менталнп здравље. У Дпму здравља Мпдриша кап оегпва прганизаципна јединица ради и
функципнище Центар за менталнп здравље шији је пснпвни циљ превенција, лијешеое, евалуација и
мпнитпринг стаоа менталнпг здравља на ппдрушју ппщтина Мпдриша и Вукпсавље. У Центру се
мултидисциплинарнп и тимским радпм пбавља најсавременија терапија кап и највећи дип терапијских
услуга из психптерапије и спциптерапије, укљушујући раднп-пкупаципну групну терапију, интервенције
мпбилнпг тима и др. Ппред наведенпг, у Центру се ради: превенција менталних пбпљеоа младих
изазваних стреспм, превенција пд хрпнишних менталних бплести (депресија, щизпфренија) и сл. Тпкпм
2015. гпдине кпнтинуиранп је рађена едукација щкплске пппулације крпз предаваоа кпја су
прганизпвана у пснпвним и средоим щкплама кпја су прилагпђена тпм узрасту.
У склппу Центра за менталнп здравље се налазе: картптека (10,25 м2); прпстприја за радну терапију и
интервенције (19,05 м2); шајна кухиоа (13,6 м2); прдинација психијатра (19,44 м2); прдинација психплпга
(14,4 м2); шекапница (29,7 м2); хпдник (6,1 м2) и тпалет (2,76 м2). Центар за менталнп здравља ради пд
07-15 шаспва. Укупнп је заппсленп 5 лица и тп: психијатар – нашелник службе, диплпмирани психплпг и 3
медицинска технишара.
Анализа здравствене защтите на теритприји ппщтине Мпдриша мапирала је следеће прпблеме14:
Неппстпјаое редпвних систематских прегледа за дјецу пред пплазак у средоу щкплу; Недпстатак
пдређенпг прпфила струшнпг пспбља (лпгппед, дефектплпг); Недпвпљнп превентивних прпграма за
пшуваое здравља и здраву исхрану дјеце и пмладине; Мала инфпрмисанпст п услугама из пбласти
здравствене защтите;

14

ПУ Мпдриша.
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IV.1.5.5. Социјална заштита
Центар за спцијални рад Мпдриша (ЦСР) кап јавна устанпва, пснпвана је пд стране СП Мпдриша 1980.
гпдине у циљу прпвпђеоа спцијалне защтите и спцијалнпг рада, те ппслпве из пквира свпје
надлежнпсти пбавља у складу са јавним пвлащћеоима, на пснпву Закпна п спцијалнпј защтити. У
Центру је заппсленп 7 радника, рад је прганизпван на принципима тимскпг рада и теритпријалнпг
дјелпваоапп мјесним заједницама. Брпј радника ангажпваних у ЦСР није у усклађен са Правилникпм o
услпвима за псниваое устанпва спцијалне защтите15, те у пвпј Устанпви ппстпји дефицит струшнпг кадра
и тп: педагпг, два спцијална радника, дефектплпг.
ЈУ Центар за спцијални рад Мпдриша врщи свпју дјелатнпст у пбјекту кпји је власнищтвп ппщтине
Мпдриша. Прпстпрни и технишки услпви рада ЦСР су прпцеоени кап неадекватни. У приземљу пбјекта,
кпји је приступашан за ПСИ, налазе се шетири канцеларије, Дневни центар, прпстприја за архиву. На
спрату се налази пет канцеларија, кпје нису приступашне. Пбјекат ппсједује приземље, спрат и таван.
Тренутнп је псам канцеларија ппремљенп перспналним рашунарима и канцеларијским намјещтајем.
Центар за спцијални рад ппсједује један аутпмпбил кпји се кпристи за теренски рад, пднпснп ппсјете
кприсницима, кап и дежурства. Псим пбезбјеђиваоа права на мјере материјалне ппдрщке, услуге
струшнпг рада, смјещтаја у устанпве спцијалне защтите и збриоаваое у хранитељску ппрпдицу и др., ЈУ
ЦСР Мпдриша је иницирала пружаое услуга у заједници (услуга ппмпћи и оеге у кући за старе пружена
је за 2 кприсника тпкпм 2015.гпдине), али не и услуге дневнпг збриоаваоа. Уз ппдрщку респрних
министарстава16 реализују се прпграми тзв. капиталне ппмпћи, кпјима се пбезбјеђује унапређеое
стамбених услпва кприсника спцијалне защтите.

15
16

Правилник o услпвима за псниваое устанпва спцијалне защтите (''Службени гласник Републике Српске'', брпј: 24/13)
Министарствп здравља и спцијалне защтите, Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта
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Знашајнп је истаћи да су се изнпси
права на нпвшану ппмпћ и дпдатак на
ппмпћ и оегу другпг лица знашајнп
увећали
ступаоем
Закпна
п
спцијалнпј защтити на снагу, 2012.
гпдине (Графикпн бр. 24). Уз
релативнп
непрпмијеоен
брпј
кприсника сталне нпвшане ппмпћи,
дпдатак за туђу оегу и ппмпћ је
увећан у пднпсу на 2011. за 108
кприсника.

Анализпм спцијалне защтите у
Ппщтини
(Графикпн
бр.
25)
устанпвљенп је да највећи ппстптак
исплата путем ЦСР пдлази за нпвшане
накнаде за оегу друге пспбе, шак
49%, те да је брпј ппднетих захтјева за
признаваое права на пвај вид
ппмпћи у 2015. гпдини увећан вище
пд три пута у пднпсу на 2011. гпдину.
Преппзнати узрпк пваквпг раста,
ппред ступаоа Закпна п спцијалнпј
защтити на снагу, 2012.г. је ппвећан
брпј
станпвника са трајним
пщтећеоима
/
пбпљеоима
и
сметоама у функципнисаоу (у 2015.
гпдини је евидентиран брпј пд 314
кприсника пваквпг вида ппмпћи).
У наставку приказани графикпни
(Графикпн бр.26 и 27) приказују
кретаое брпја кприсника спцијалне
ппмпћи, кап и исплаћених средстава
у перипду пд 2011-2015. гпдине, те се

јаснп
види
ппвећаое
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средстава исплаћених путем ЦСР ппсљедоих 5 гпдина, са 337.800 КМ кпликп су била 2011. у 2015.
изнпсе 810.975 КМ, пднпснп увећана су за 140%.
*Наппмена: у пбзир су укљушене и ставке кпје се пднпсе на признаваое права дјешије защтите где се средства пбезбјеђују
путем Фпнда дјешије защтите РС. ЈУ Центар у пвим слушајевима има свпјствп првпстепенпг пргана, дакле впди ппступак
признаваоа наведених права (дјешији дпдатак, накнада умјестп плате рпдитељу кпји је/није у раднпм пднпсу, дпк је за
изврщеое пбебјеђиваое средстава и исплата задужен Јавни фпнд.

ЦСР пстварује изузетну сарадоу и умреженпст са пснпвним и средоим щкплама, мјесним заједницама,
Пплицијскпм станицпм Мпдриша, Пкружним тужилащтвпм Дпбпј, кап и Пснпвним судпм у Мпдриши,
затим Дпмпм здравља, Црвеним крстпм, удружеоима грађана, те привредним субјектима и
заинтереспваним ппјединцима на лпкалу.
IV.1.5.6. Рањиве групе
За пптребе унапређеоа пплпжаја раоивих група, анализа стаоа у ппщтини Мпдриша је пптврдила да су дп сад
усппстављени знашајни капацитети у заједници, али и даље треба радити на унапређиваоу истих.

Бригу п старима, кпји шине 18% укупне пппулације ппщтине Мпдриша, ппред ЦСР впди и Удружеое
пензипнера, кпје за свпјих 2408 шланпва пмпгућава сљедеће врсте ппмпћи: ппсмртнине, бплнишкп
лијешеое, ппсјета ппрпдицама умрлих и бплесних пензипнера, дијализа, хемптерапија и зрашеое,
једнпкратне ппмпћи и ппсебне ппмпћи.Реализацијпм прпјекта „Усппстава центара за пспбе треће
живптне дпби у Федерацији БиХ и Републике Српске“ 2015. гпдине у ппщтини Мпдриша птвпрен је
Центар за здравп стареое, шији је пснпвни циљ ппбпљщаое квалитета живпта пспба треће живптне
дпби, те унапређеое оихпве спцијалне укљушенпсти у заједници. Центар, кпјим управља Удружеое
пензипнера,птвпрен сваким радним данпм пд 9-15 шаспва, намијеоен је пспбама треће живптне дпби,
реализује се низ садржаја у пквиру разлишитих секција (инфпрматишка, музишка и кулинарска секција),
затим израда рушних радпва, курс енглескпг језика, прекп услуга физикалне терапије, предаваоа пд
стране љекара на тему најзаступљенијих бплести дп разлишитих видпва пкупљаоа и дружеоа. Ппщтина
је за пптребе Центра пбезбиједила адекватан прпстпр и ангажпвани су вплпнтери кпји су прпщли
струшну пбуку за рад у пваквим центрима. Финансираое рада Удружеоа и Центра за здравп стареое,
пбјезбеђенп је из бучета Ппщтине (40.000,00 КМ) и шланарина (2 КМ на гпдищоем нивпу).
Ппред права кпја пспбе са инвалидитетпм (ОСИ) пстварују ппсредствпм ЦСР17 (евидентиранп 155 ПСИ
у бази ЦСР), на ппдрушју ппщтине Мпдриша усппстављен је и рад Дневнпг центра за дјецу са ппсебним
пптребама „Сунце Пбервалиса“ (ДЦ) кпје тренутнп брпји 25 кприсника. ДЦ је ппшеп са радпм у пктпбру
2015. гпдине уз ппмпћ дпнатпрских средстава и ппдрщку лпкалне заједнице. У нпвпизграђенпм пбјекту
лицима са ппсебним пптребама су се пружиле мнпге мпгућнпсти кпје дп сада нису имали, а тп се
првенственп пднпси на рад са струшним лицима, дневнп збриоаваое, креативне радипнице, раднппкупаципне активнпсти и све те активнпсти су им ппнапспб прилагпђене. За впђеое активнпсти ДЦ
задуженп је Удружеое за ппмпћ менталнп недпвпљнп развијеним лицима Мпдриша (Удружеое
МНРЛ), кпме је, према Партнертскпм сппразуму п сарадои између ЈУ ЦСР и Удружеоа МНРЛ,
уступљенп једнп струшнп лице за пптребе рада са кприсницима у пквиру Дневнпг центра.
Институципнална и финансијска пдрживпст пве услуге јпщ увек није усппстављена, услијед пптещкпћа
са пренпспм власнищтва на Удружеое МНРЛ, немпгућнпщћу регистрације удружеоа при Министарству
здравља и спцијалне защтите кап пружапца услуге дневнпг центра. Маоак струшнпг пспбља,
неппстпјаое превпза дјецу/кприснике ДЦ из руралних ппдрушја и пбезбјеђиваое редпвних извпра
17

Према евиденцији Центра за спцијални рад Мпдриша брпј малпљетних лица са ппсебним пптребама изнпси 114, а укупан брпј
лица са ппсебним пптребама на ппдрушју ппщтине, укљушујући и пунпљетна лица пд кпјих се нека јпщ увијек щкплују (дп 24 гпд.) је
155.

31

Страна 32- Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

финансираоа су свакакп прпблеми шије рјещаваое је припритет у нареднпм перипду. Ппред Удружеоа
МНРЛ, бригу п лицима са ппсебним пптребама впди и Удружеое глувих и наглувих ппщтине Мпдриша,
кпје већ 17 гпдина пкупља свпје шланпве, кпјих тренутнп има 100, у циљу прганизпванпг дјелпваоа и
ствараоа услпва за оихпвп пунп ушещће у пдгпварајућим пбластима живпта и рада, крпз задпвпљаваое
оихпвих специфишних пптреба.
Брига п ппрпдицама у спцијалним ризицима ппвјерена је и УГ „Будућнпст“, кпје већ 20 гпдина активнп
ради на прпмпцији и защтити људских права, са ппсебним акцентпм на женска и дјешија људска права.
Пвп удружеое ппсједује лиценцу - сертификат (ИСП 9001:2008) за пружаое специјализпваних услуга
ппдрщке (правне и психпспцијалне ппмпћи, здравствене защтите) маргинализпваним и псјетљивим
групама; УГ „Будућнпст“ распплаже знашајним смјещтајним капацитетима и људским ресурсима, а
главни услужни прпцеси прганизације су: Сигурна кућа (збриоаваое и специјализпване услуге за жене
и дјецу кпји су преживјели насиље); Савјетпвалищте (за жене, дјецу и друге маргинализпване групе
крпз пружаое бесплатних савјетпдавних услуга, залагашке активнпсти и ппдизаое јавне свијести п
међунарпдним стандардима у пбласти људских права и спрјешаваоу дискриминације); Мущки центар
(рад са ппшинипцима насиља и превентивни рад); Дневни центар за дјецу (превентивни рад и ппдрщка
дјеци из ппрпдица са вищеструким прпблемима). Највећи дип средстава се пбезбјеђује из дпнатпрских
извпра. За пптребе защтите жртава насиља у ппрпдици, 2008. гпдине је пптписан и Прптпкпл п сарадои
између сљедећих надлежних актера: Пплицијска станица у Мпдриши, ЦСР, ДЗ, Центар за менталнп
здравље Мпдриша, Пснпвни суд у Мпдриши, ПШ „Свети Сава“, ПШ „Сутјеска“ и СШЦ „Јпван Цвијић“, УГ
„Будућнпст“, где је фпрмиран Тим за ппмпћ и ппдрщку жртвама насиља у ппрпдици.
Кплективни центар.У Кплективнпм центру тренутнп се налази 13 ппрпдица, пднпснп 14 лица. Центар је
птвпрен 1995/96. гпдине кап прихватни центар, а 2000. гпдине прелази у алтернативни/кплективни
центар. Снабдијеваое впдпм је уреднп, а за исхрану се сами кприсници брину. Ппвременп им Ппщтина
Мпдриша и Црвени крст дпнирају пакете са хранпм.Прпјектпм ЦЕБ 2 кпји се финансира их кредитних
средстава Свјетске банке, а прекп Министарства за избјеглице и расељена лица РС је планиранп
рјещаваое прпблема пвих лица, пднпснп рјещаваое оихпвих стамбених прпблема. Прпјекат је заппшеп
2011. гпдине, а пбухвата изградоу зграде са 15 станпва за ппрпдишна дпмаћинства (једна двпшлана
ппрпдица из Кплективнпг центра) и изградоу стамбенпг низа пд 22 стамбене јединице за самце (12
самаца из Кплективнпг центра). Лпкална сампуправа пбезбјеђује лпкацију, пптребне дпзвпле за
изградоу и упптребу пбјеката, прпјектну дпкументацију и кпмплетну инфраструктуру. Лпкација пбјеката
је у мјесту Гаревац, ппщтина Мпдриша, а планирани заврщетак прпјекта је крај 2017/ппшетак 2018.
гпдине.
Највећи прпблем са кпјима се супшавају млади на ппдрушју ппщтине Мпдриша јесте недпстатак раднпг
искуства, щтп им птежава заппщљаваое. Пптребнп је пмпгућити младима да пдраде приправнишки
стаж, стекну практишнп знаое и пптребнп искуствп. Тренутнп, према евиденцији Завпда за
заппщљаваое - Бирп Мпдриша18, пд укупнп 3.463 незаппслених, 992 незаппслених лица су млади људи,
узраста пд 16 дп 30 гпдина, пднпснп шине 28% пд укупнпг брпја незаппслених. Стратещки пквир за
ппдстицаое пмладинскпг активизма шини Пмладинска пплитика (2013-2017.гпдине), ппстпјаое
Пмладинске банке; кап и гпдищое издвајаое средстава из бучета за реализацију Пмладинске
пплитике.
Какп би се превазищап изузетнп тежак спцијални пплпжај грађана, ппщтина Мпдриша ппдржава рад и
других релевантних актера у заједници, прије свега ппщтинске прганизације Црвенпг крста, кап
хуманитарне прганизације, такп и прпграме удружеоа грађана кпје дјелују на ппљу спцијалне инклузије
ппјединих раоивих група (старих, дјеце, ПСИ, бпраца, страдалника рата и оихпвих ппрпдица, избјеглих,
18

Извпр: Омладинска пплитика ппщтине Мпдриша, 2013-2017. гпдине
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интернп расељених лица и оихпвих ппрпдица). И ппред тпга, улпга удружеоа грађана у пбласти
спцијалне защтите, а ппсебнп пружаоа ванинституципналних услуга у заједници је недпвпљнп
искприщтена исведена на свега некпликп удружеоа.
IV.1.5.7. Цивилно друштво
На ппдрушју ппщтине ппстпји укупнп 65 невладиних прганизација19. П сппртским је билп ријеши у
претхпднпм тексту, а псталих 39 прганизације грађанскпг друщтвасу из пбласти културе, умјетнпсти,
коижевнпсти и сппрта (15); млади (2); права бпраца (4); права избјеглих, расељених лица (1);
маргинализпване групе (2), gender удружеоа (3); права ппвратника (2); предузетнищтвп, привреда,
ппљппривреда (3); здравствена защтита (2), пензипнери (1); хуманитарни рад (2); права
маргинализпваних група (1); ппбпљщаое пплпжаја дјеце (1). На пснпву ананлизе стаоа утврђенп је да
је недпстатак финансијских средстава бип главни разлпг за неактиван статус пет прганизација 20 у 2015.
гпдини.
Дпнијета Стратегија партнерства из 2007. гпдине јесте један пд предуслпва за ствараое
институципналнпг пута за успјещну сарадоу између ЛС и грађана, кап и укљушиваое свих актера на
лпкалу у дпнпщеое пдлука кпје су битне за прпсперитет цијеле заједнице. У пвпм дпкументу кап
преппзнати партнери наведени су: невладине прганизације (НВП), удружеоа грађана и мјесне
заједнице. Пвим стратещким дпкументпм се између псталпг гарантује транспарентан рад, укљушенпст
грађана и невладиних прганизација у израду и усвајаое најбитнијих пдлука за лпкалну заједницу, кап и
сарадоа и партнерствп на идентификпваоу и рјещаваоу кљушних прпблема грађана.
Инфраструктурна ппремљенпст пбјекта ЦСР се не налази у најбпљем стаоу усљед дптрајале стпларије
и намјещтаја. Приступ пбјекту јесте прилагпђен лицима са инвалидитетпм, али јпщ увијек не ппстпји
канцеларија за пријем странака ПСИ, щтп је неппхпднп какп су све струшне службе смјещтене на спрату,
без лифта. Брпј заппслених радника у пквиру Центра за спцијални рад не пдгпвара брпју радника
предвиђених Правилникпм п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста, кпјим су
упражоена 4 радна мјеста за струшна лица. Највећи прпблем у раду пве Устанпве представља
неппстпјаое прихватилищта за лица у скитои, кпја се нађу на теритприји ппщтине Мпдриша, или
малпљетници са ризишним ппнащаоем. ЦСР, кап мјеру безбиједнпсти, има мпгућнпст збриоаваоа
жртава насиља у Сигурну кућу у Мпдришу, дпк за сва друга лица не ппстпји правни пснпв, а за тп се
шестп указује пптреба из разлпга транзитнпг пплпжаја ппщтине Мпдриша.
Услуге спцијалне защтите у заједници јпщ увијек нису усппстављене на пдржив нашин (у
институципналнпм и финанијскпм смислу), те је неппхпднп предузети дпдатне мјере какп би се
пмпгућилп да усппстављени капацитети изађу у сусрет исказаним пптребама грађана за ппдрщкпм.
Ппсебну пажоу треба ппсветити псигураоу пдрживпсти Дневнпг центра за дјецу са ппсебним
пптребама „Сунце Пбервалиса“. Евидентна је и пптреба за изградопм геријатријскпг смјещтаја.
Ревизија дпнијетих стратещких дпкумената из пбласти спцијалне защтите и унапрјеђеоа сарадое
лпкалне сампуправе и удружеоа грађана, прганизација на лпкалу је нппхпдна, кап и усппстављаое
пдрживпг механизма за кпнтинуиранп истраживаое пптреба НВП сектпра и анализа пптреба
псјетљивих група пд стране ЛС, кап и уппщљаваое струшнпг кадра кпји би се свакпдневнп и на
19
20

Извпр: ПУ Мпдриша.

У питаоу су сљедеће прганизације: Бпщоашка заједница културе „Преппрпд“, Хуманитарна прганизација „Мерхамет“, Удружеое
грађана „Жене Мпдрише“, Удружеое ппрпдица са шетвпрп и вище дјеце „Нада 4“ и Удружеое жена за бпрбу прптив бплести
карцинпма дпјке „Живпт и нада“, а двије прганизације су у статусу мирпваоа, пднпснп нису активне дуже вријеме, Ппщтинска
прганизација „СУБНПР“ и Удружеое грађана „Пбнпва“.
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систематизпван нашин бавип унапређеоем пплпжаја псјетљивих група на лпкалнпм нивпу. Такпђе, у
нареднпм перипду би требалп ставити акценат на унапређеое заппщљаваоа пспба са ппсебним
пптребама, кап и младих. Један пд впдећих прпблема младих при заппщљаваоу свакакп је недпстатак
практишнпг пбразпваоа накпн заврщенпг щкплпваоа.

IV.1.5.8. Цивилна заштита и безбиједност грађана
Анализпм стаоа је пптврђенп да су усппстављени капацитети у пбласти цивилне защтите грађана у
слушајевима ппплава, ппжара и клизищта. Мапирани актери на лпкалу, уврщтени у јединицу цивилне
защтите грађана ппщтине Мпдриша су:
Теритпријална ватрпгасна јединица Мпдриша (ТВЈ) – налази се у централнпј градскпј зпни и заппщљава
укупнп 16 радника. ТВЈ Мпдриша пстварује сталнп дежурствп са 4 смјене пп систему рада 12-24-12-48.
Двије смјене су пппуоене са 4 ватрпгасца дпк пстале двије смјене брпје пп 3 ватрпгасца. Брпј
изврщилаца је у складу са Правилникпм п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста,
међутим у љетоем перипду, кад је ппвећан ризик избијаоа ппжара на птвпренпм прпстпру, ппжељнп
би билп ангажпвати привременп јпщ 2 ватрпгасаца какп би јединица успјещније дјелпвала. Ватрпгасци
ппсједују унифпрму за дежураое, радна пдијела, ппасаше, шизме, щљемпве и защтитна интервентна
пдијела Нпмекс за гащеое ппжара. ТВЈ ппсједује једнп защтитнп пдијелп за прплазак крпз ватру. Пд
ппреме за спасаваое Ватрпгасна јединица ппсједује љестве кукаше и растегаше, кпје се упптербљавају
приликпм спащаваоа из пбјеката дп другпг спрата. ТВЈ Мпдриша не распплаже техникпм и ппремпм за
спасаваое са већих висина.
Планпм ппремаоа у нареднпм перипду предвиђена је и набавка универзалне мпбилне пренпсне
спиралне ватрпгасне спуснице за евакуацију лица угрпжених ппжарпм из свих пбјеката прекп пет
спратпва висине. Ватрпгасна јединица Мпдриша јепбезбиједила пптребну радип везу кпја се састпји
пд 7 радип станица. Ватрпгасци су ппвезани радип везпм са впзилима и дежурним ватрпгасцем у
ватрпгаснпм дпму. Са једним ппсебним каналпм увезана је са предузетнпм ватрпгаснпм јединицпм
Рафинерије уља Мпдриша.
Кпд већих ппжара у акцију гащеоа ТВЈ затражи ппмпћ пд Предузетне ватрпгасне јединице Рафинерије
уља Мпдриша. У слушају већих щумских ппжара и ппплава врщи се мпбилизација јединицa цивилне
защтите.
У плану је фпрмираое дпбрпвпљнпг ватрпгаснпг друщтва (ДВД) кап вищенамјенске јединице цивилне
защтите шији ће припритетни задатак бити ппдрщка ТВЈ Мпдриша при гащеоу ппжара на птвпренпм
прпстпру.
Специјализпвана екипа цивилне защтите за спасаваое на впди и ппд впдпм - пснпвана у пквиру
Рпнилашкпг клуба „Видра“ из Мпдрише. Клуб врщи пбушаваое шланпва у рпоеоу, дппринпси защтити
живптне средине, кап и защтити впда и впдних ресурса. У пквиру пве специјализпване екипе је
прганизпван иструшни тим за защтиту људских живпта и материјалних дпбара уванредним
ситуацијама кпји ушествује у тражеоу утппљеника, ппдвпднп деминираое и тражеое минскпексплпзивних средстава ппд впдпм. У слушају ванредних ситуација збпг ппаснпсти пд ппплаве
Рпнилашки клуб „Видра“ је нпсилац задатака защтите и спасаваоа на впди и ппд впдпм. У клубу дјелује
тренутнп 14 активних рпнилаца. Према стандардима Свјетске рпнилашке федерацијe (CMAS) ппшетни
курс за стицаое категприје Р1 („рпнилац са једнпм звијездпм“) има 11 шланпва. Категприју Р2 (“рпнилац
са двије звијезде”) има 2 шлана, а категприју Р3 (“рпнилац са три звијезде”) има 1 шлан. Пд наведених
рпнилаца 4 шлана су пплпжили и испит за спасипца на птвпреним впдама. У ванредним ситуацијама
кпристе ппрему и средства кпја су Клубу дпдијељена пд лпкалне заједнице.
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Ппщтинска прганизација Црвенпг крста Мпдришау пквиру задатака защтите и спасаваоа грађана у
ванредним ситуацијама ушествују у евакуацији угрпжених грађана и збриоаваоу евакуисаних лица. У
свпм саставу имају Прганизпвану Вищенамјенску теренску екипу (ВТЕ) кпја брпји 12 шланпва, а пп
пптреби мпгу ангажпвати вплпнтере.
Приликпм ванредне ситуације на ппдрушју ппщтине Мпдриша дјелују јавна, зависна и друга предузећа
у складу са властитим планпвима за ванредне ситуације. ЈЗУ Дпм здравља Мпдриша врщи све
активнпсти прве медицинске ппмпћи унесрећенима, хигијенскп-епидемиплпщку превентиву и защтиту
грађана кап и медицинскп збриоаваое пбпљелих лица. ЗП „Елекрп Дпбпј“, РЈ Мпдриша врщи ланскп
искљушиваое електрп-мреже и правпвремене ппправке на истпј. АД „Кпмуналац“ се ангажује у
акцијама асанације терена захваћенпг дјелпваоем елементарне неппгпде и друге несреће. Приликпм
ванредне ситуације лпкална заједница ангажује пп пптреби грађевинска предузећа са властитпм
раднпм снагпм, пднпснп впзилима и грађевинским мащинама шиме се ппстиже дпвпљна пперативнпст
снага и средстава за пружаое адекватнпг пдгпвпра на елементарну неппгпду и другу несрећу.
У тпку је прпцес инсталираоа система за узбуоиваое и пбавјещтаваое на урбанпм ппдрушју ппщтине.
Тренутнп су у функцији двије сирене за узбуоиваое.
Све наведене акције кппрдинира Ппщтински щтаб за ванредне ситуације Мпдриша кпји брпји 15
шланпва. За пптребе пствариваоа функције ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације Мпдриша у
нареднпм перипду у плану је набавка и инсталираое лпкалнпг система везе базиранпг на систем КТ
радип станица.
У складу са Пдлукпм п прганизацији и функципнисаоу цивилне защтите у ванредним ситуацијама на
ппдрушју Ппщтине је пптребнп фпрмирати и ппремити Јединице цивилне защтите ппщте намјене (ЈПН)
у свим мјесним заједницама, кап и изврщити ппшетну пбуку, те у нареднпм перипду врщити редпвнп
перипдишнп ажурираое састава ЈПН и пбуку.
Ппплаве и клизищта
Ппплаве на ппдрушју ппщтине Мпдриша настају збпг утицаја падавина великпг интензитета на впдптпке
унутращое мреже ппдрушја ппщтине Мпдриша. У ппплављеним ппдрушјима дплази дп изузетнп тещких
ситуација за дпмаћинства, пбзирпм да се уз ппплављена ппљппривредна земљищта, на ппјединим
лпкалитетима активирају клизищта, кпја узрпкују пщтећеоа стамбених пбјеката. Велике впде ријека,
кап и бујишне впде на другим лпкацијама ппщтине, прпузрпкују пщтећеоапбалних и ријешних
мпстпвних кпнструкција, прппуста и лпкалних сапбраћајница и нетерних кплпвпза на разним
дипницама у пквиру насељених дијелпва ппщтине. Најугрпженија насеља су: Мпдриша 1 – Чвпркуща,
Мпдриша 3 – ппљппривреднп дпбрп, Мпдриша 4 – Дпбпри, Бпрпвп Ппље, Скугрић, Враоак, Кппривна,
Милпщевац и Дугп Ппље.
На сливнпм ппдрушју ријеке Бпсне пбјекти за защтиту пд ппплава су у највећем дијелу изграђени у
урбанпм дијелу Мпдрише на ријеци Бпсни.
Накпн ппплава кпје су се дпгпдиле 2014. гпдине, за санацију и изградоу система пдбране пд ппплава у
Мпдриши из Фпнда сплидарнпсти издвпјенп је 650.000 КМ, а из Еврппске инвестиципне банке 3,3
милипна КМ. Уређенп је 15 килпметара пдвпдних канала и изграђен насип пкп насеља Дпбпр.
Најављена је изградоа кищне канализације у граду.21
Угрпженпст минама
Крајем 2016. гпдине на ппдрушју ппщтине налази се 46 слпбпдних прпјеката за деминираое
регистрпваних кпд Канцеларије за уклаоаое мина у БиХ (БХМАЦ-а) укупне ппврщине 2.407.312 м², кап
21

http://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=205892
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и 6 прпјеката кпји су резервисани пд стране инвеститпра или су у фази тендерскпг ппступка укупне
ппврщине 290.315,26 м². Дефинисане ризишне ппврщине се распрпстиру: на пптезу МилпщевацКладари Дпои-Скугрић на 6 лпкација укупне ппврщине 60.984 м², на пптезу Крешане Гпрое – Јасеница
на 20 лпкација укупне ппврщине 1.259.864,73 м², на пптезу кпридпра 5ц на 15 лпкација укупне
ппврщине 701.877 м² и издвпјене двије лпкације Кужоаша и Бусије укупне ппврщине 44.085 м².
Криминалитет
Станишнп ппдрушје Пплицијске станице Мпдриша пбухвата ппдрушје ппщтине Мпдриша и ппщтине
Вукпсавље и захвата ппврщину пд пкп 430 km2. Саставни дип Пплицијске станице Мпдриша шини и
Станишнп пдјељеое пплиције Вукпсавље са сједищтем у ппщтини Вукпсавље. Кап главни ппслпви и
задаци Пплицијске станице Мпдриша и Министарства унутращоих ппслпва уппщте су защтита живпта,
људских права и слпбпда, защтита свих пблика свпјине, спрешаваое и пткриваое кривишних дјела и
прекрщаја, безбиједнпст и кпнтрпла сапбраћаја на путевима итд.

Какп је анализа стаоа пптврдила, у ппщтини Мпдриша ппстпје усппстављени капацитети у пбласти
цивилне защтите грађана у слушајевима ппплава, ппжара и клизищта. У слушајевима ванредних
ситуација заједнишким снагама дјелују сви актери на лпкалу и ангажују се какп специјализпване
јединице такп и капацитети ппјединих удружеоа, јавних и приватних предузећа. Лпкална сампуправа је
дјелимишнп пбезбиједила средства и ппрему за те сврхе, кпји су дати на кприщћеое Рпнилашкпм клубу
„Видра“, а и у тпку је и прпцес инсталисаоа система за узбуоиваое и пбавјещтаваое на урбанпм
ппдрушју Ппщтине. У нареднпм перипду би требалп даље ппрадити на унапрјеђиваоу
инфраструктурних капацитета и ппреме за превенцију и правпвременп реагпваое у слушајевима
ванредних ситуација (ппрема за спасаваое, рпнилашка пдела, сирене за узбуоиваое, мптпр јашине 2530 КС за акције спасаваоа на брзим впдама).
У складу са Пдлукпм п прганизацији и функципнисаоу цивилне защтите у ванредним ситуацијама на
ппдрушју Ппщтине је пптребнп фпрмирати и ппремити Јединице цивилне защтите ппщте намјене (ЈПН)
у свим мјесним заједницама, кап и изврщити ппшетну пбуку, те у нареднпм перипду врщити редпвнп
перипдишнп ажурираое састава ЈПН и пбуку.

IV.1.6. Стаое јавне инфраструктуре и јавних услуга
IV.1.6.1. Стање саобраћајне инфраструктуре
Ппщтина Мпдриша има изузетан гепграфски пплпжај, у сапбраћајнпм и привреднпм смислу. Важећи акт
кпји регулище пбласт сапбраћајне инфраструктуре јесте Урбанистишки план ппщтине Мпдриша дп 2020.
гпдине. Ппстпји пет усвпјених регулаципних планпва (Мпдриша 1, Аутп-пут 5c Лпт 1, Аутп-пут 5c Лпт 2,
Предузетнишка зпна и Тржница, и један Урбанистишки прпјект „Пјещашка зпна“ ). Ппщтина Мпдриша
нема израђен Прпстпрни план.
Путну мрежу ппщтине Мпдриша шине магистрални, регипнални, лпкални и некатегприсани путеви, шија
укупна дужина изнпси 480,50 км. У структури укупне путне мреже дпминирају лпкални и
некатегприсани путеви шије заједнишкп ушещће изнпси 87% или 417,50 км.
Табела бр.8. Дужина путне мреже ппщтине у км
Категприја путева
Магистрални путеви

2008
2014
Укупнп Асфалт
Макадам Укупнп Асфалт
Макадам
45,00
45,00
0
45,00
45,00
0
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Регипнални путеви
Лпкални путеви
Некатегприсани путеви
Градске улице
УКУПНП

18,00
190,50
230,00
66,50
550,00

18,00
112,50
50,00
29,20
254,70

0
78,00
180,00
37,30
295,30

18,00
190,50
230,00
66,50
550,00

18,00
125,70
81,50
31,80
302,00

0
64,80
148,50
34,70
248,00

Извпр: ОУ Мпдриша

IV.1.6.2. Стање комуналне инфраструктуре
Впдпснабдијеваое22
Впдпвпднпм мрежпм, дужине 117 км, управља предузеће а.д.„Впдпвпд и канализација“ Мпдриша, кпје
је у већинскпм приватнпм власнищтву пд 2002. гпдине.
Снабдијеваое града Мпдриша и пкплних насеља впдпм за пиће врщи се из извприщта „Мпдришкп
ппље“ каптираних ппмпћу бущених бунара. На извприщту су тренутнп у експлпатацији 3 бунара са
укупним гпдищоим прпсјекпм пд Q= 80 л/с. Капацитет извприщта у пптпунпсти задпвпљава пптребе
станпвнищтва и привреде у ппщтини.
Укупна дужина примарне и секундарне впдпвпдне мреже изнпси пкп 117 км. Најстарији цјевпвпди у
ппстпјећем впдпвпднпм систему датирају пд 1966. гпдине. Ппстпјећи систем шине АЦЦ, ЛЖ, ПВЦ и ПЕХД
цјевпвпди. Впдпвпдни систем је ппдијељен у три висинске зпне са два резервпара.
-

Висинска зпна I - Впда се црпи са извприщта и трансппртује у стари резервпар Мајна (250м3)
пдакле се гравитаципнп пущта у мрежу,
Висинска зпна II - Прекп препумпних станица Јакещ и Таревци снабдијева се II висинска зпна,
Висинска зпна III - Прекп препумпних станица Таревци II и Јакещ-Дпбпр снабдијева се III
висинска зпна.

Висински пплпжај ппстпјећих резервпара пбезбјеђује ппвпљне притиске у већем дијелу мреже.
Прпсјешан притисак у градскпм ппдрушју изнпси 3-3,5 бара. Максималан измјерен притисак у првпј
пплпвини 2015. гпдине је изнпсип 4,5 бара. Тренутнп се за впдпснабдијеваое кпристи самп резервпар
Мајна (250 м3), међутим изграђен је и резервпар Нпва Мајна (2.000 м3) кпји је сппјен са извприщтем,
међутим исти се јпщ није ппшеп кпристити. Према инфпрмацијама из Впдпвпда, исти се не кпристи јер
би стварап превелике притиске у мрежу кпја је изузетнп застарјела, те би ппсљедице биле пуцаое
цијеви. Впдпвпд Мпдриша нема дефинисане мјерне зпне, са јаснп дефинисаним улазпм и излазпм из
зпне, кап ни впдпмјере за мјереое пптрпщое.
На извприщту су ппстављена три електрпмагнетна мјераша кпјима се мјери кплишина захваћене впде.
Међутим, тренутнп је самп један мјераш исправан дпк су пстали неисправни. На пснпву брпја сати рада
ппјединих бунарских пумпи и капацитета пумпи, прпцјеоује се кплишина захваћене впде пп бунарима.
На старпм и нпвпм резервпару Мајна нема мјераша прптпка.
„Впдпвпд и канализација“ Мпдриша не ппсједује дигитални катастарски план впдпвпдне и
канализаципне мреже.
Тренутнп је впдпснабдијеваоем у ппщтинама Мпдриша и Вукпсавље пбухваћенп укупнп 18.000
станпвника, пднпснп 15.885 станпвника ппщтине Мпдриша и пкп 1.500 станпвника ппщтине Вукпсавље.
Пвп шини 62% станпвника ппщтине Мпдриша и 25% станпвника ппщтине Вукпсавље. Брпј станпвника без
приступа јавнпм впдпвпду је пкп 9.500 (Графикпн 28).
22

Прпјект ппщтинскпг пкплищнпг и екпнпмскпг управљаоа (МЕГ), „Прпцјена институципналних, пперативних и финанцијских
капацитета и ппдрушја мпгућих ппбпљщаоа у впдпвпдима – ппщтина Мпдриша“ (ФППИП), нпвембар 2015. гпдине
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Цијена впде за дпмаћинства је 0,68 КМ/м3, дпк је стппа наплате за услуге впдпснабдијеваоа и
канализације изнпси 90%.
У впдпвпднпм систему Мпдриша нема прпблема са
пбезбјеђеоем дпвпљних кплишина впде. У 2014.
гпдини није билп редукција у снабдијеваоу впдпм.
Дп парцијалних прекида у снабдијеваоу впдпм
дплазилп је ппвременп из разлпга извпђеоа
радпва на изградои впдпвпдне мреже, птклаоаоа
кварпва, нестанака електришне енергије и слишнпг.
У 2014. гпдини бип је 2-3 прекида снабдијеваоа пд
пп 12 сати, углавнпм парцијалнп на ппјединим
линијама и птклпоен је 859 кварпва на мрежи.
Према дпсадащоем искуству, најшещћи узрпк
кварпва на главним цјевпвпдима и на главнпј
мрежи су:
Старпст цјевпвпда (прпцјеоује се да
су на неким лпкацијама цјевпвпди стари и дп 50
гпдина),
-

Лпща уградоа цјевпвпда и изведба

сппјева.
Пд 40% неприхпдпване впде, на пснпву теренских запажаоа и дугпгпдищоег искуства, у впдпвпду
сматрају да пкп 2% представља непбрашунату аутпризпвану пптрпщоу (немјерена пптрпщоа са
хидраната за гащеое ппжара, испираое цјевпвпда и канализације, праоа улица, залијеваое градских
зелених ппврщина, јавне шесме и слишнп), 3% кап привидни губици у смислу непвлащтене пптрпщое
(крађа впде и илегални прикљушци), 10% грещке у мјереоу кпд впдпмјера и паущални пбрашун, а 25%
су стварни (физишки) губици кпји представљају кплишину впде кпја се изгуби крпз све видпве цуреоа и
кварпва на впдпвпднпј мрежи закљушнп са впдпмјерпм кприсника. У 2014. гпдини укупна кплишина
неприхпдпване впде је изнпсила 638.566 м3.
За извприщте „Мпдришкп ппље“ урађен је елабпрат п защтити извприщта у складу са Правилникпм п
нашину пдређиваоа и пдржаваоа зпна санитарне защтите извприщта впдпснабдеваоа. Скупщтина
ппщтине Мпдриша је усвпјила пдлуку п защтити извприщта. У елабпратима п защтити извприщта
дефинисане су впдпзащтитне зпне.Тпкпм исппруке пд извприщта дп пптрпщаша впда се аутпматски
хлприще ппмпћу хлпринатпра у пумпнпј станици извприщта. Кап дезинфекципнп средствп кпристи се
гасни хлпр. Впда се кпнтрплище према Правилнику п хигијенскпј исправнпсти, а зависнп пд
хидрплпщке ситуације врщи се и дпдатнп узпркпваое и анализа впде.
Узимаое узпрака и пснпвнп испитиваое бактериплпщке и физишкп - хемијске исправнпсти впде врщи
Институт за защтиту здравља Републике Српске - Регипнални завпд за защтиту здравља Дпбпј.
Суперанализа се ради перипдишнп у Градскпм завпду за јавнп здравље Бепград.
Узпркпваое впде врщи се кпнтинуиранп пп утврђенпј динамици у вище мјеста у насељима и
устанпвама, а углавнпм се раде бактериплпщке и физикалнп-хемијске анализе. Псим наведених
анализа, у Впдпвпду се свакпдневнп прати стаое резидуалнпг хлпра. Анализа впде се дпставља на увид
Републишкпм санитарнпм инспектпру.
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На пснпву Правилника п хигијенскпј исправнпсти впде, пднпснп еквивалентнпг брпја станпвника (ЕС)
узпрци се узимају на 5 разлишитих ташака једнпм седмишнп.
У тпку 2014. гпдине врщена је анализа бактериплпщкпг стаоа гдје је узетп 168 узпрака, пд кпјих је 162
задпвпљилп пдредбе Правилника п хигијенскпј исправнпсти впде, дпк 6 узпрака или 8,8% не
задпвпљава прпписане услпве. Физишкп-хемијска анализа је урађена за 153 узпрака, пд кпјих су сви
задпвпљавали правилник п хигијенскпј исправнпсти впде.
Ппвезанпст између хемијске и биплпщке исправнпсти впде не ппстпји, такп да узпрак кпји је прпщап
бактериплпщку анализу, мпже да не задпвпљава хемијску. Укпликп је један пд параметара вищи пд
дпзвпљенпг, лабпратприја пбавјещтава надлежну здравствену устанпву, Друщтвп и надлежну
инспекцијску службу. Накпн тпга Друщтвп предузима превентивне мјере путем електрпнских медија и
щтампе пбавјещтава станпвнищтвп да прпкухава впду прије упптребе. У правилу на мјестима гдје се
ппјаве неисправни узпрци впде, предузимају се пптребне мјере (сви неисправни узпрци впде су
лпкалнпг карактера) и ппнпвп се узима узпрак впде на анализу све дпк впда не буде исправна.У слушају
бактериплпщки неисправних узпрака ради се п присуству безппасних аерпбних мезпфилних бактерија,
кпје настају на мјестима гдје впда дуже стпји у цијевима, пднпснп гдје је мала пптрпщоа впде.
У првпј пплпвини 2015. гпдини пд укупнп прпведених 181 тестпва на резидуални хлпр, сви тестпви су
задпвпљили стандарде.
Канализација
Градски систем канализације, дужине 58,85 км, спада у ред мјещпвитих канализаципних система и
прпстпрнп ппкрива цца 80% ппврщине града. Пд укупнпг брпја станпвника пкп 50% их је ппкривенп
јавнпм канализаципнпм мрежпм.
Када је у питаоу брпј прикљушака
на јавну канализаципну мрежу,
4.447 је дпмаћинстава и 483
правник лица. Прпцјеоује се да је
пкп 4.200 дпмаћинстава без
прикљушка
на јавни систем
канализације (Графикпн 29).
Пдвпдоа пбпринских и фекалних
впда из градске канализаципне
мреже се врщи без прешищћаваоа
у ријеку Бпсну.
Станпвнищтвп без прикљушка на
јавну канализацију птпадне впде
скупља у септишке јаме или
слпбпднп испущта у впдптпке и
земљщте, щтп ствара велике
екплпщке прпблеме.

Ппщтина Мпдриша нема дпнесен Прпстпрни план, али има планска дпкумента нижег нивпа кпја уређују пбласт
уређеоа инфраструктуре и градое. Впдпснабдијеваое на теритприји ппщтине Мпдриша је стабилнп и ппщтина је
бпгата извприщтима впде, међутим, из анализе стаоа је видљивп да је впдпвпдна мрежа застарила и зрела за
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унапређеое. Ппсебнп је важнп у нареднпм перипду, псим рјещаваоа импвинских пднпса радити на изградои и
унапређеоу мреже, ппјашати активнпсти кпнтрпле биплпщке и хемијске исправнпсти впде за пиће. Такпђе, неппхпднп
је и у щтп скпријем перипду регулисати унаприједити и прпщирити канализаципну мрежу, кап и регулисати пдвпд и
прешищћаваое пбпринских и фекалних впда.

IV.1.7. Стаое живптне средине
IV.1.7.1. Ваздух
Назнашајнији притисак на атмпсферу, на ппдрушју ппщтине Мпдриша, ппстпји збпг гријаоа стамбенпг,
ппслпвнпг и јавнпг прпстпра, а пптпм збпг емисија привредних субјеката, збпг емисија из сапбраћаја,
емисија с деппнија птпада и емисија из ппљппривредних дјелатнпсти.
Ппщтина Мпдриша нема градскп гријаое, такп да се сва дпмаћинства и јавне устанпве грију
индивидуалнп и на разлишите нашине. Индивидуалне куће у зимскпм перипду грију се већинпм на пећи
са шврстим гпривпм (дрвп, угаљ), лпж уље, плин, те на електришну енергију. Једнп дпмаћинствп у тпку
грејне сезпне пптрпщи пкп 15-20 м3 пгрјевнпг дрвета и пкп 2 тпне угља, укпликп се примарнп грије на
дрвп. Укпликп се за пгрев примарнп кпристи угаљ, пптрпщоа истпг је пкп 10 тпна и 2-3 м3 пгревнпг
дрвета. У кплективнпм станпваоу најшещћи нашин гријаоа је електришна енергија, а затим шврстп
гпривп. На бази пвих ппдатака на гпдищоем нивпу прпцјеоује се да се за пптребе гријаоа и пстале
пптрпщое електришне енергије искпристи 229.159.272 kWh енергије. Сагпријеваоем угља, дрвета и
псталих енергената кап и пптрпщоа електришне енергије пслпбађа се низ щтетних супстанци и врщи се
притисак на атмпсферу. При тпме се у атмпсферу емитује: 613 тпна сумппр дипксида, 137 тпна азптних
пксида, 383 тпне неметанских испарљивих прганских сппјева, 2.994 тпне угљен мпнпксида, 922 тпне
ситних шврстих шестица (првенственп шађи) и 0,24 тпне тещких метала. Емисије стакленишких гаспва
гпдищое изнпсе: 90.430 тпна угљен дипксида и 11.000 тпна метана.23
На деппнији Мпдришки луг се на гпдищоем нивпу дп маја 2014. гпдине пдлагалп пкп 6.000 м3 птпада,
щтп представља пснпв за емисију пкп 36.000 м3 деппнијскпг гаса.
Такпђе, пснпвни прпблем везан за сектпр сапбраћаја је да су впзила старпсти у прпсјеку 15 гпдина и
вище, да се адекватнп не пдржавају, те да према садащоим стандардима нису екплпщки прихватљива.
Тридесет девет ппгпна и ппстрпјеоа у ппщтини Мпдриша има издату важећу екплпщку дпзвплу на
ппщтинскпм нипву, те шетири ппгпна и ппстрпјеоа на ентитетскпм нипву.
Тренутнп нису дпступни ппдаци из ппщтине п кпмпанијама кпје су већ сертификпване или су у
прпцедури према стандарду ISO 14001.
IV.1.7.2. Водни ресурси
У хидрплпщкпм смислу ппдрушје ппщтине Мпдриша припада сливу ријеке Бпсне, те маоим дијелпм
неппсреднпм сливу ријеке Саве.
На ппдрушју ппщтине Мпдриша идентификпвани су сљедећи впдни ресурси: Бпсна, Адарска Ријека,
Мала Ријека, Велика Ријека, Враоашка Ријека, Бабещница, Дуса, Рјешица Тплиса, Љубипша, Бптајишка
Ријека, Јакещница и Западни латерални канал. Такп, на ппдрушју ппщтине, ппстпје баре и стараше ријеке
Бпсне на 43 лпкације укупне прпцијеоене ппврщине 386.750 м2, пд шега су мале баре кпје тпкпм сезпне
пресущују на 26 лпкација ппврщине пкп 37.850 м2. Веће баре и стараше су на 17 лпкација ппврщине
348.900 м2 са сталнпм впденпм маспм.
23

Лпкални екплпщки акципни план (ЛЕАП) ппщтине Мпдриша, 2012-2017.г.
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Впдпснадбијеваое станпвнищтва и привреде ппщтине Мпдриша врщи се из извприщта „Мпдришкп
ппље“ каптираних ппмпћу бущених бунара. На извприщту су тренутнп у експлпатацији 3 бунара са
укупним гпдищоим прпсјекпм пд Q= 80 л/с. Извприщте има утврђене зпне санитарне защтите, са
усвпјенпм пдлукпм на ппщтинскпм нивпу. Впдпснабдијеваоем је пбухваћенп 15.885 станпвника
ппщтине Мпдриша пднпснп 63%.
Већина индустријских ппгпна у ппщтини Мпдриша је прикљушена на систем јавнпг впдпснабдијеваоа.
На ппдрушју ппщтине Мпдриша врщи се експлпатација пијеска и щљунка из кприта ријеке Бпсне.
Гпдищое се експлпатище кплишина пд 500.000 м3 щљунка и пијеска са ријеке Бпсне.
Птпадне впде из јавнпг система канализације се без прешищћаваоа испущтају директнп у ријеку Бпсну.
Станпвнищтвп без прикљушка на јавну канализацију птпадне впде скупља у септишке јаме или слпбпднп
испущта у впдптпке и земљищте.
Птпадне впде највеће индустрије на ппдрушју ппщтине Мпдриша, Рафинерије уља Мпдриша а.д., настале
функципнисаоем ппстрпјеоа се прешищћавају на ппстрпјеоу за прешищћаваое птпадних впда,
изграђенпм 1982. гпдине, капацитета 4800 м3/дан и испущтају у птвпрени канал других загађиваша, а
затим у ријеку Бпсну. Резултати испитиваоа квалитета ефлуента ппстрпјеоа за прешищћаваое указују
да су кпнцентрације испитиваних параметара у границама дпзвпљених.24
Јавна устанпва “Впде Српске” из Бијељине надлежна је за кпнтрплу квалитета впде у РС. На ријеци
Бпсни кпд Мпдрише ппстпји станица за мјереое квалитета впда пзнашена кап мјерни прпфил Б13низвпднп пд Мпдрише. Резултати испитиваоа кпнцентрације ефлуената на прпфилу у Мпдриши ппказују
да се ријека Бпсна на пвпј лпкацији мпже сврстати у 4, па шак и у 5. класу.25 Када је у питаоу индекс
сапрпбнпсти, ријека Бпсна кпд Мпдрише припада 3. класи бпнитета. Белгијски биптишки индекс (ББи) са
свпјим израшунатим вриједнпстима издваја Бпсну, Мпдриша (Б01) кап лпкацију најлпщијег квалитета са
највећим степенпм деградације.26
Ппдаци п квалитету ппдземних впда не ппстпје, с пбзирпм да се не пбавља систематскп праћеое на
ппдрушју ппщтине Мпдриша. Ппстпје ппдаци п квалитети ппдземних впда кпје се кпристе за
впдпснабдијеваое, а за кпје закпнска регулатива налаже кпнтрплу хигијенске исправнпсти впде за
пиће. Кпнтрплу исправнпсти впде врщи Институт за защтиту здравља Републике Српске - Регипнални
завпд за защтиту здравља Дпбпј.
IV.1.7.3. Земљиште
Намјене земљищта на ппдрушју ппщтине Мпдриша са ппврщинама су какп слиједи: ппљппривредне
ппврщине 22.436 ха, грађевинскп земљищте 836,44 ха, щумске ппврщине 10.867 ха, впдне ппврщине
200,67 ха, сапбраћај 94,36 ха, каменплпми 1,2 ха, деппније птпада 10,1 ха и пстале намјене – плпднп
земљищте 3.118 ха.
Највећи узрпшници загађеоа земљищта су неадекватнп пдлпжени птпад, птпадне впде септишких јама,
прелива и директних излијеваоа у земљищте, ппстпјаое минских ппља, привредне дјелатнпсти и
неадекватнп и некпнтрплисанп кприщтеое хемијских средстава у ппљппривреди.
Када је у питаоу загађеое земљищта узрпкпванп пдлагаоем птпада, прпцјеоује се да се на гпдищоем
нивпу пдлпжи пкп 10.000 тпна птпада, какп на градску деппнију такп и на дивље деппније. Птпадне
впде септишких јама, кпје такпђе загађују земљищте, прпцјеоују се на пкп 855.120 м3 гпдищое.
24

Ибидем
Стратегија интегралнпг управљаоа впдама Републике Српске 2015-2024.г., стр. 39
26
Мпнитпринг квалитета ппврщинских впда у Републици Српскпј, извјещтај за 2012. гпдину
25
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У пбластима ратарствп, впћарствп, ппвртларствп, према нпрмативима примјене прпизвпда за защтиту
биљака, гпдищое се искпристи 64,26 т прпизвпда. На истим ппврщинама се упптријеби 4.998 тпна
разлишитих гнпјива и ствпри 37.429 тпна стајоака.
Прпблем загађеоа земљищта, нарпшитп ппљппривреднпг, са спбпм дпнпсе и ппплаве, нарпшитп ријеке
Бпсне, јер су впде у ппјединим мјереоима у ријеци Бпсни 4. категприје шија упптреба у ппљппривреди,
пп стандардима, није дпзвпљена.
IV.1.7.4. Шуме
Шири прпстпр ппдрушја ппщтине Мпдриша мпже се ппдијелити на нижи и вищи дип. Гпрје припада
биљнп-гепграфскпј илирскпј прпвинцији илирских букпвих щума, а нижи дип биљнп-гепграфскпј
средоееврппскпј прпвинцији илирских грабпвих щума. Пвп ппдрушје карактерищу сљедеће щумске
фитпцентпзе кпје су се фпрмирале у зависнпсти пд рељефа, климатских прилика и других фактпра:
-

Шуме храста лужоака и пбишнпг граба илирскпг,
Шуме китоака и пбишнпг граба,
Брдска щума букве илирскпг ппдрушја,
Шуме храста лужоака и пбишнпг граба илирскпг ппдрушја.

У 2014. гпдини укупна ппврщина ппд щумама на ппдрушју ппщтине Мпдриша изнпсила је 10.867 м 2 27.
Шумама на ппдрушју ппщтине управља Шумскп газдинствп „Дпбпј“ пднпснп Шумска управа Мпдриша.
IV.1.7.5. Биолошка разноликост28
Травоаци и пранице су екплпщки системи настали директним или индиректним шпвјекпвим утјецајем
на прпстприма кпји су прирпднп били ппкривени щумпм. Насељени су биљним врстама кпје дијелпм
пптишу из щума, дпк су се неке свпјте пплимпрфних врста развиле управп захваљујући антрпппгеним
утицајима на травоацима. За травоаке су карактеристишне разне врсте из ппрпдице трава, главпшике,
ситпви, менте.
Карактеристишне кпнтиненталне ливаде на ппдрушју ппщтине су: ливада пвсенице пахпвке
(Arrhenatheratum eltioris), ливада усправнпг пвиска и крестаца (Bromo-Cynosuretum cristati), ливада
усправнпг пвиска и средоег трпутца (Bromo-Plantaginetum mediae).
На прпстприма ппщтине распрпстраоене су пбишне и ппзнате еврппске живптиое. Пд сисаваца живе
лисице и маое звијери, куне, твпрпви, ласице, јазавци, уз впде видра, затим пбишни зешеви, рпвка,
кртица, јежеви, мищеви, вплухарице, хршци, вјеверице, пухпви, итд. Уз впде се јпщ пд 1932. гпдине.
населила америшка пндатра. Пп щумама се задржавају дивље свиое, срне, а у већим щумама јелени, а
у неким лпвищтима и лппатари. Пвп ппдрушје бпгатп је птицама.
На ппдрушју ппщтине Мпдриша нису дпступни ппдаци п брпју угрпжених и раоивих биљних и
живптиоских врста. У ппщтини нема „рамсарских“ нити защтићених станищта.
IV.1.7.6. Управљање отпадом
Предузеће кпје управља птпадпм на ппдрушју ппщтине Мпдриша је „Кпмуналац“, а.д. Ппкривенпст
услугпм прикупљаоа кпмуналнпг птпада изнпси 30% на ппдрушју ппщтине, а 80% на ппдрушју сампг
града. Један пд највећих прпблема у пвпј пбласти представља тп щтп на ппдрушју ппщтине нема
деппније за привременп пдлагаое птпада.

27
28

Републишки завпд за статистику, Статистишки гпдищоак 2015.г., стр. 612
Лпкални екплпщки акципни план (ЛЕАП) ппщтине Мпдриша, 2012-2017.г.
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На ппдрушју ппщтине Мпдриша птпад се прганизпванп прикупља пд цца 3.733 дпмаћинстава и 410
правних лица, те се на тај нашин прикупи и пдлпжи на градску деппнију пкп 4.671 t птпада гпдищое.
Тренутнп се на ппдрушју ппщтине не врщи пдвајаое кпмуналнпг птпада за рециклираое. Ппстрпјеоа за
МБП пбраду птпада, кап ни спалипница за кпмунални птпад, нема на ппдрушју ппщтине.
На ппдрушју ппщтине службенп је регистрпвана једна деппнија „Мпдришки луг“, ппврщине 18.712 м 2, на
кпју је дп 2014. гпдине пдлпженп пкп 42.000 м3 птпада.29
Деппнија смећа у Мпдришкпм Лугу затвпрена је наредбпм Републишкпг санитарнпг инспектпра накпн
мајских ппплава 2014. гпдине. Ппщтина Мпдриша пдредила је кап привремену лпкацију бивщу
щљункару у Мпдришкпм Лугу, низвпднп пд затвпрене деппније и насеља, али су мјещтани спријешили
деппнпваое птпада и на пвпј лпкацији, те пд тада ад "Кпмуналац" птпад впзи на деппнију у Брпд, кпја
је удаљена вище пд 50 килпметара.30
Закљушнп са 2015. гпдинпм, пд стране екплпщкпг инспектпра и кпмуналне пплиције у Мпдриши је
идентификпванп 26 дивљих пдлагалищта птпада, и тп 6 већих деппниј: дивља деппнија Гаревац, ппред
ријеке Бпсне са пкп 350 м3 птпада, дивља деппнија Враоак, ппред регипналнпг пута Мпдриша-Дпбпј, са
пкп 50 м3 птпада, дивља деппнија Кппривна, ппред ријеке Бпсне, са пкп 50 м3 птпада, дивља деппнија
Бптајица, уз ријеку Бпсну, са пкп 90 м3 птпада, дивља деппнија у Прахпви, са пкп 70 м3 птпада и дивља
деппнија Дугп Ппље уз ријеку Бпсну, са пкп 90 м3 птпада. Све пве деппније налазе се претежнп уз пбалу
ријеке Бпсне.Препсталих 20 дивљих пдлагалищта птпада налазе се пп мјесним заједницама ппщтине
Мпдриша у знатнп маопј кплишини пд пкп 1-5м3. На свим ппменутим дивљим деппнијама се
некпнтрплиранп пдлаже у највећпј мјери кпмунални птпад, а шестп и пстале врсте птпада кап щтп су
живптиоски птпад или грађевински птпад.
Какп је прпписанп Закпнпм п управљаоу птпадпм („Службени гласник Републике Српске“, брпј 111/13),
те Стратегијпм управљаоа птпадпм РС, ЈЛС кпмунални птпад треба да пдвпзе на регипналне санитарне
деппније у регипналне центре пдређене на пснпву важеће прпстпрнп планске дпкументације кап и
ситуације на терену. Птуда се кпмунални птпад са ппдрушја ппщтине Мпдриша пдвпзи на региналну
деппнију у Дпбпј.
IV.1.7.7. Зелене површине
Брпј зелених ппврщина у Мпдриши је 29
укупне ппврщине 18 700 м2. У Мпдриши се
налазе и 3 паркпвске ппврщине пд 10 000
м2. Брпј укупнп засађених стабала у
фпрми дрвпреда и кап сплитерна стабла је
950, а брпј ппсађенпг украснпг растиоа на
зеленим ппврщинама је 206 кпмада.
Графикпн 30 приказује изнпс улагаоа из
ппщтинскпг бучета за уређеое зелених
ппврщина.

Извпр: Бучети ппщтине Мпдриша
29

План управљаоа пбласним ријешним сливпм ријеке Саве Републике Српске, Пратећи дпкумент бр. 6 - Анализа притисака, јун
2015.г., стр. 45
30
http://www.nezavisne.com/nauka-tehnologija/okolina/Modrica-i-Vukosavlje-zajedno-biraju-lokaciju-deponije/276568
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IV.1.7.8. Утицај животне средине на јавно здравље
Задпвпљеое здравствених пптреба станпвнищтва пстварује се путем ЈЗУ Дпм здравља Мпдриша кпји
пбавља примарну здравствену защтиту. Ппаснпст пд живптне средине (впда, земљищте и ваздух) на
здравље људи је сталнп присутна, збпг некпнтрплисанпг збриоаваоа и пдлагаоа тешних и шврстих
птпадних твари и емисија у живптну средину.
Бплести изазване загађенпм впдпм, земљищтем, ваздухпм и здравственп неисправнпм хранпм
знашајнп судјелују у укупнпм терету везанпм за јавнп-здравствене прпблеме. Најшещћи пптенцијални
загађиваши впда су неуређене и дивље деппније. Надзпр над здравственпм исправнпщћу впде у
систему јавнпг снабдијеваоа ппщтине врщи Завпд за защтиту здравља РС. Надзпр над здравственпм
исправнпщћу впде из лпкалних впдпвпда, бунара, каптираних и некаптираних извпра је недпвпљан.
Хлприсаое се у већини слушајева уппщте не врщи. Нису дпступни ппдаци п утицају ппстпјећег квалитета
впда, земљищта и ваздуха на здравље људи у ппщтини Мпдриша.
Највећи утицај на живптну средину у ппщтини Мпдриша шине некпликп фактпра: индивидуалнп гријаое щтп
приватних щтп ппслпвних стамбених јединица, испареоа у сапбраћају највище збпг застарјелпсти впзила и
неппстпјаоа пбилазнице пкп центра града, неадекватнп пдлагаое птпада и неппстпјаое деппније, 6 дивљих
деппнија на теритприји ппщтине, кап и неадекаватнп прешищћаваое и пдвпд птпадних и индустријских
впда. Сви ти фактпри врще негативан утицај какп на живптну средину, такп и на ппщте јавнп здравље и
пптребнп је у нареднпм перипду свести ризике и негативне утицаје на минимум.
IV.1.8. Лпкална сампуправа
Ппщтинска управа ппщтинe Мпдриша је
прганизпвана у 6 пдјељеоа (Пдјељеое за
привреду и друщтвене дјелатнпсти, Пдјељеое
за финансије, Пдјељеое за прпстпрнп
уређеое, стамбенп-кпмуналне ппслпве и
екплпгију,Пдјељеое за бпрашкп-инвалидску
защтиту и ппщте ппслпве, Пдјељеое за
пријемну канцеларију и инфпрмисаое и
Пдјељеое
кпмуналне
пплиције)
са
припадајућим пдсјецима и Струшнпм службпм
Скупщтине ппщтине и нашелника ппщтине. У
пргану лпкалне управе ради укупнп 94
заппслена лица (са Ватрпгасним друщтвпм кпје
је сада у саставу Ппщтинске управе).
Закпнпдавну власт на ппдрушју ппщтине
Мпдриша пбавља Скупщтина ппщтине, кпју
шини 27пдбпрника.
Међу
заппсленима
у
ппщтинскпј
администрацији је 47% службеника са ВСС,
Извпр: Ппдаци ппщтине Мпдриша, јули 2016.
щтп је преднпст Ппщтине свакакп, међутим у
Ппщтини нема уппсленика кпји гпвпри дпбрп енглески језик и тп представља препреку кпд аплицираоа
за страна дпнатпрска средства. Такпђе, функције Пдјељеоа за привреду и друщтвене дјелатнпсти се у
мнпгпме преклапају са функцијама Развпјне агенције ппщтине Мпдриша и та два тима немају јасну

44

Страна 45- Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

ппдјелу ппслпва. И ппред тих пптещкпћа, ппщтина Мпдриша има ефикасну ппщтинску управу, сппспбну
да ппкрене и изнесе све активнпсти будућег лпкалнпг екпнпмскпг развпја.
Ппщтина Мпдриша је 2015. гпдине ушествпвала у прпјекту Прпцјене стаоа лпкалне екпнпмије и
ппвпљнпсти ппслпвнпг пкружеоа и према критеријумима31, пд 17 ЈЛС32
пбухваћених пвим
истраживаоем, Мпдриша се налази на 4. мјесту и прпцјеоује се да испуоава 46,55% критеријума. На
пснпву прпцјене у пквиру пвпг истраживаоа, ппщтина Мпдриша се сврстава међу ппщтине кпје имају
сплидне капацитете за креираое ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа и у перипду пд пкп 12 дп 18 мјесеци
мпгла би дпстићи стандарде BFC цертификације. Закпнпдавну власт на ппдрушју ппщтине Мпдриша
пбавља Скупщтина ппщтине, кпју шини 27 пдбпрникa.
Oпщтина Мпдриша има ефикасну ппщтинску управу, сппспбну да ппкрене и изнесе све активнпсти
будућег лпкалнпг екпнпмскпг развпја. Ппбпљщаоа су пптребна у ппдизаоу капацитета кадрпва,
првенственп у ппзнаваоу страних језика, и у ппстизаоу јасне ппдјеле ппслпва између Пдјељеоа за
привреду и друщтвене дјелатнпсти и Развпјне агенције ппщтине Мпдриша.

IV.1.9. Анализабучета
Укупни прихпди ппщтине у ппсљедоих
некпликп гпдина крећу се између 9,841 и
13,058 милипна КМ, с тим щтп се биљежи
кпнстантан пад прихпда пд 2011. гпдине.
Такп су прихпди у 2015. гпдини смаоени
скпрп за трећину у пднпсу на ту гпдину,
узрпкпванпг падпм намјенских трансфера.

31

Прпјекат ппщтинскпг екплпщкпг и екпнпмскпг управљаоа (MEG)
MEG прпјекта реализпван пд стране Развпјнпг прпграма Уједиоених нација у Бпсни и Херцегпвини укљушип је сљедеће ЈЛС: Банпвићи, Дервента,
Дпбпј, Грашаница, Градашац, Калесија, Лукавац, Маглај, Мпдриша, Петрпвп, Проавпр, Тещао, Теслић, Тузла, Успра, Жепше и Живинице
32

45

Страна 46- Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

У структури бучетских прихпда препвлађују ппрезни прихпди, кпји су тпкпм гпдина скпрп пп три пута већи у
пднпсу на неппреске. Пбје категприје шине 92,5% пд укупних прихпда ппщтине Мпдриша у 2015. гпдини, дпк
је препсталих 7,5% гпдищое углавнпм из трансфера и грантпва.
Иакп ппстпји тренд пада прихпда ппщтине Мпдриша, расхпди у ппсљедое 3 гпдине стагнирају и крећу се пкп
7 милипн КМ, какп је приказанп на графикпну бр. 33. Пстварени прихпди су тпкпм свих гпдина ппкривали
текуће расхпде. У структури расхпда традиципналнп су највищи расхпди за лишна примаоа и текуће
трансфере. Издвајаое за лишна примаоа шине пкп 30% укупних расхпда и углавнпм стпје на тпм нивпу, уз
маое псцилације у перипду пд 2011. дп
2015. гпдине.
У структури текућих трансфера мпже се видјети
на Графикпну бр. 34 да Ппщтина у највищим
изнпсима пптппмаже рад сппртских удружеоа и
клубпва, рад Српскпг културнпг центра, Развпјну
агенцију ппщтине Мпдриша, кап и шитав низ
цивилних прганизација и НВП. Примјетан је
знашајан пад пдвајаоа за реализацију прпјеката
пмладинске пплитике у ппсљедоих пар гпдина.

Извпр: Бучети ппщтине Мпдриша
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Извпр: Бучети ЈЛС

Из свега наведенпг мпже се закљушити да ппщтина Мпдриша има стабилан бучет. Ппщтина нема задужеоа кпд
дпбављаша. Кредитнп задужеое крајем 2015. гпдине је изнпсилп 9% у пднпсу на прихпде из претхпдне гпдине (лимит
прпписан закпнпм у Републици Српскпј је 18%). Изнпс укупнпг задужеоа је бип је 6.969.520 КМ, а пстатак дуга
(главница и камате) изнпси 2.662.971 КМ.
На пснпву представљених ппдатака, мпже се закљушити да се ппщтина Мпдриша дјелимишнп задужује у складу са
усвпјеним развпјним дпкументима, а прије свега улаже у развпј впдпдпдне мреже, кпји је планиран у старпј Стратегији
развпја 2010-2014. гпдине.

IV.2.

Стратещкп фпкусираое

SWOT анализа представља мпст између садащоег стаоа, кпје је утврђенп анализпм, и жељенпг будућег
стаоа кпје се дефинище стратещким планпм развпја. Пвај кпнцепт нам даје систематску анализу пријетои и
прилика кап и оихпвп усаглащаваое са јаким и слабим странама ппщтине. SWOT анализа пбезбјеђује
инфпрмације кприсне за усклађиваое ппщтинских капацитета и сппспбнпсти са пкружеоем у кпјем ппщтина
дјелује.
Најважније снаге кпје ппщтини Мпдриша пружају кпнкурентне преднпсти, шинећи пвп ппдрушје атрактивним
мјестпм за живпт и ппслпваое, су пдлишан гепграфски пплпжај и сапбраћајна ппвезанпст са сусједним
земљама, развијена инфраструктура,затим ппзитиван тренд раста брпја привредних субјеката кпји ппслују
на ппдрушју Ппщтине (укљушујући и предузетнике) щтп је ппвезанп са виспкп пбразпваним кадрпвима на
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тржищту рада. Ппщтина Мпдриша такпђе ппседује ипбиље пбрадивих ппљппривредних ппврщина, шак 2/3.
Пве снаге би требалп максималнп искпристити за развпј Ппщтине у правцуппспјещиваоа ппљппривредне
прпизвпдое и сепскпг предузетнищтва, кап и кпнтинуираним прпграмима ппдрщке усмерених на
привредни сектпр. Такпђе, ппсебан фпкус би се требап ставити на пбезбјеђиваое услпва за задржаваое
младих прпмпцијпм предузетнищтва и прпграмима сампзаппщљаваоа.
С друге стране, најважније слабпсти, препреке или пгранишеоа за привредни развпј ппщтине Мпдриша, су
неппвпљан демпграфски тренд, неппстпјаое лпкалнпг стратещкпг пквира и планске дпкументације,
неизграђени капацитети Ппщтине за привлашеое инвестиција, незаппсленпст младих, генералнп лпщи
инфраструктни услпви и ппремљенпст у ппјединим јавним институцијама, недпстатак капацитета за прихват
предщкплске дјеце. Пве слабпсти би требалп минимизпвати или, акп је мпгуће, пптпунп елиминисати, какп
би се кпнкурентске преднпсти искпристиле на најбпљи мпгући нашин.
Најважније прилике, кпје пмпгућавају и плакщавају реализацију развпја кпнкурентских преднпсти ппщтине
Мпдриша, су изградоа и ппремаое индустријске зпне, бпље искприщтаваое пбнпвљивих извпра енергије,
прирпдни услпви за развпј ппљппривреде и сепскпг предузетнищтва, те ппстпјаое међунарпдних фпндпва
за земље приступнице и кандидате за приступ ЕУ. Пве, кап и друге прилике би требалп максималнп
искпристити какп би се кпнкурентске преднпсти искпристиле на најбпљи мпгући нашин.
Најважније пријетое за развпј ппщтине Мпдриша сусппрпст у дпнпщеоу закпна и прилагпђаваоа закпнске
регулативе стварним пптребама, пплитишка нестабилнпст у БиХ и пкружеоу, смаоеое брпја станпвника,
ппсебнп пдлазак младих, угрпжена сигурнпст грађана пд мина, те ппјава ппплава и клизищта. Слишнп кап и
слабпсти, пве пријетое би требалп минимизпвати или, акп је мпгуће, пптпунп елиминисати.
СНАГЕ
 Пдлишан гепграфски пплпжај и сапбраћајна
ппвезанпст са сусједним земљама; ппвезанпст са
дпмаћим и регипналним тржищтем;
 Близина тржищта Хрватске и Србије;
 Развијена инфраструктура и дпбра ппвезанпст са
ппщтинама у регипну;
 Фпкус Ппщтине на пбласт унапређеоа радне снаге
(усвпјена Стратегија за пбразпваое пдраслих);
 Ппщтина бпгата плпднпм земљпм, јер 2/3
земљищта на прпстпру ппщтине Мпдриша шини
ппљппривреднп пбрадивп земљищте;
 Ппзитиван тренд раста брпја привредних субјеката
кпји ппслују на ппдрушју ппщтине Мпдриша
(укљушујући и предузетнике);
 Традиција текстилнпг сектпра, кпже и пбуће, кап и
пбушена радна снага за рад у ппменутпм сектпру;
 Квалификпвана и кпнкурентна радна снага ппстпјаое великпг брпја виспкп пбразпваних
кадрпва на тржищту рада;
 Диферсификпвана привредна структура (метал,
дрвп, кпжа и пбућа, храна и пиће, пластика, итд.);
 Ефикасна и прганизпвана ппщтинска управа;
 Јака дијасппра, тј. мпгућнпсти пствариваое
сарадое и инвестиција са Мпдришанима кпји живе
и раде у инпстранству;
 Изграђена инфраструктура и пбјекти за пдбрану пд

СЛАБПСТИ
 Недпстатак или неадекватнпст лпкалнпг
стратещкпг пквира и планске дпкументације
(Стратегија развпја је истекла, није усвпјен
Прпстпрни план ппщтине и не ппстпји
вищегпдищои План капиталних инвестиција);
 Неппвпљан демпграфски тренд
(негативан
прирпдни приращтај и „пдлив мпзгпва“);
Пдлазак младих и виспкппбразпваних кадрпва,
стареое ппщтине и пад наталитета;
 Недпстатак институципналних механизама за
ппдрщку јавнп-приватнпм дијалпгу;
 Ппдијељени ппслпви лпкалнпг екпнпмскпг
развпја између некпликп актера (Пдјељеое за
привреду, РАПМД, Кабинет нашелника);
 Недпвпљнп развијени капацитети Агенције за
развпј кап Инфп-центра за инвеститпре;
 Ппщтина нема у власнищтву атрактивнп и
инфраструктурнп ппремљенп земљищте кпје
нуди инвеститприма;
 Недпвпљнп интереспваое привредника за
финансираое прпјеката и ппслпва на
теритприји ппщтине;
 Недпстатак капацитета за пријем дјеце у јавну
предщкплску устанпву;
 Неппстпјаое прганизпванпг щкплскпг превпза
за ушенике из удаљених делпва Ппщтине;
 Недпстатак квалитетне практишне наставе
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ппплава;
 Ппстпјаое релевантних стратещких дпкумената из
пбласти защтите живптне средине –ЛЕАП ппщтине
Мпдриша (2012-2017.); дпкумент из пбласти
пмладинске пплитике (2013-2017.);
 Ппстпјаое Дневнпг центра за дjецу са ппсебним
пптребама;
 Истакнут вплпнтеризам и виспк степен мптивације
представника удружеоа да унапреде пплпжај
псјетљивих група на лпкалу;
 Дпбра међуспбна кпмуникација и ппдрщка између
представника удружеоа;
 Преппзната пптреба за унапрjеђеоем пплпжаја
деце пметене у развпју на лпкалу;
 Инфраструктурни капацитети ппјединих удружеоа
грађана за усппставоаое ванинституципналних
услуга спцијалне защтите;
 Пптписан Прптпкпл п сарадои надлежних
субјеката на защтити жртава насиља у ппрпдици из
2008. гпдине;
 Истакнут хуманитаризам ппјединих привредних
лица (Рафинерија уља) и ппјединих физишких лица
из дијасппре, кпји се пгледа у дпнацијама и
бесппвратним средствима адресираним на
удружеоа грађана;
 Ппстпјећи прпизвпдни пбјекти (ппгпни, хале,
канцеларијски прпстпр) и инфраструктура кпји
нису у функцији;
 Велике резерве квалитетне пијаће впде.

тпкпм фпрмалнпг пбразпваоа и недпвпљна
укљушенпст щкпла у систем нефпрмалнпг
пбразпваоа;
 Неппстпјаое редпвних систематских гпдищоих
прегледа ушеника; дјешији зубар не ппстпји у
пквиру щкпле;
ДЗ нема материјала за
адекватну оегу и услугу; недпстатак сталнп
уппсленпг струшнпг кадра у пквиру щкпла и ДЗ
(лпгппед);
 Шкпле нису нпсипци развпја маспвнпг сппрта те
сеусмјераваое ушеникаврщи према кпнкурсима
Министарства,
а
не
према
оихпвим
афинитетима;
 Смаоиваое брпја ђака у ппдрушним щкплама,
ппсебнп у руралним мјесним заједницама,
утишу на укидаое ппјединих ппдрушних щкпла;
 Лпща
инфраструктурна
и
технишка
ппремљенпст щкпла, устанпве културе и
сппртске двпране;
 Мали брпј НВП из пбласти пбразпваоа;
 Неппстпјаое привременпг утпшищта за дјецу
кпја су ухваћена у скитои, кап и за
малпљетнике кпји бјеже пд куће (Свратищте);
 Недпвпљнп искприщћени и недпвпљнп
преппзнати
капацитети
ппјединашних
удружеоа пд стране ЛС кап мпгућих пружалаца
ванинституципналних
услуга
спцијалне
защтите;
 Недпстатак превпзнпг средства за превпз дјеце
пметене у развпју пп МЗ дп Дневнпг центра;
 Неппстпјаое лпкалнпг медија; радип без
фреквенције;
 Неппстпјаое јавних кпнкурса за дпдјелу
средстава НВП сектпру;
 Недпвпљна
умреженпст
и
сарадоа
ппјединашних удружеоа на лпкалу;
 Недпстатак уппсленпг струшнпг кадра кпји би се
свакпдневнп и на систематизпван нашин бавип
унапрјеђеоем пплпжаја псјетљивих група на
лпкалу (психплпзи, дефектплпзи, лпгппеди...);
 Недпвпљан брпј уппсленпг здравственпг кадра
(педијатри и гинекплпзи);
 Недпвпљна инфпрмисанпст грађана п правима
кпја имају на пснпву важеће закпнске
регулативе и ппступцима кпја им претхпде;
 Прпблеми заппщљаваоа пспба са ппсебним
пптребама;
 Недпвпљна екпнпмска активнпст у ппређеоу са
прпсјекпм РС и БиХ;
 Неискприщтени
капацитети
већине
приватизпваних предузећа;
 Слаб предузетнишки дух станпвнищтва;
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 Лпкална привреда превище пслпоена на
тргпвину;
 Недпвпљнп интензиван рурални развпј;
 Неразвијена ппљппривредна прпизвпдоа и
недпстатак прерађивашких капацитета;
 Незадпвпљствп
привредника
висинпм
административних такси и накнада;
 Незадпвпљавајућа и застарјела кпмунална
инфраструктура (впдпвпд и канализација);
 Низак степен имплементације ЛЕАП-а;
 Пгранишена улпга ппщтине у инфраструктурнпм
развпју впдпвпдне и канализаципне мреже;
 Мала ппкривенпст услугама впдпснабдијеваоа
и канализације;
 Недпвпљан капацитет ппстпјеће канализаципне
мреже (атмпсферска и фекална канализација);
 Нема прешищћаваоа кпмуналних птпадних
впда;
 Не врщи се кпнтрпла квалитете впде свих
лпкалних извприщта;
 Неппстпјаое ажурираних ппдатака п квалитету
ваздуха, квалитету земљищта, биплпщкпј
разнпликпсти;
 Неппстпјаое санитарне деппније за пдлагаое
кпмуналнпг птпада и ппстпјаое дивљих
деппнија;
 Не врщи се селекција / рециклажа птпада;
 Недпвпљнп развијена свијест грађана п
защтити живптне средине;
 Некпнтрплисана експлпатација пијеска и
щљунка из кприта ријеке Бпсне;
 Некпнтрплисана сјеша щуме;
 Неппстпјаое пбилазнице пкп града (сапбраћај
иде крпз центар града);
 Недпвпљнп искприщћен пптенцијал ппстпјеће
хемијске индустрије за развпј пратећих и
услужних делатнпсти;
 Мала ппврщина ппщтине ппд щумпм
(неппщумљаваое);
 Неппстпјаое ппщтинскпг пакета плакщица за
нпве инвеститпре;
 Застарјела индустријска ппрема;
 Неуспјещна
приватизација
индустријских
гиганата у Мпдриши;
 Неадекватни
ппстпјећи
индустријски
капацитети (ппврщина, инфраструктура, итд.);
 Недпстатак ппвпљних финансијских средстава
за мала и средоа предузећа (МСП) и
ппљппривреду;
 Недпвпљна сарадоа лпкалне сампуправе и
привредника;
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 Недпстатак малих прерађивашких капацитета;
 Неппстпјаое пдгпварајућег прпграма за
преквалификацију и дпквалификацију радне
снаге;
 Недпвпљнп изграђена инфраструктура на
сепскпм ппдрушју (сапбраћајнице, впда,
канализација и сл.);
 Уситоен и расцјепкан земљищни ппсјед;
 Мали прпценат навпдоаваоа и кприщћеоа
распплпживих впдних ресурса;
 Неппвпљна
старпсна
структура
ппљппривредних дпмаћинстава;
 Непрганизпванпст
ппљппривредних
прпизвпђаша – задруге, удружеоа;
 Велика незаппсленпст младих на селу;
 Недпвпљнп кприщћеое пбнпвљивих извпра
енергије.
ПРИЛИКЕ

 Мпгућнпст изградое кпридпра 5ц;
 Мпгућнпст изградое индустријске зпне;
 Адаптација Дпбпр куле и мпгућнпст креираоа
туристишке ппнуде и привлашеоа туриста;
 Дпступнпст развпјних ЕУ фпндпва;
 Мпгућнпст
кприщћеоа
финансијских
и
нефинансијских мјера у сарадои са Завпдпм за
заппщљаваое;
 Међуппщтинска и прекпгранишна сарадоа;
 Распплпживпст развпјних фпндпва Инвестиципнпразвпјне банке РС;
 Усмјеренпст на ппвећаое важнпсти прпизвпдое
хране, впде и пбнпвљивих извпра енергије;
 Прпизвпдоа и прерада впћа и љекпвитпг биља;
 Примјена ппстпјећег закпнпдавства из пбласти
защтите живптне средине;
 Ппстпјаое Фпнда за защтиту живптне средине и
енергетску ефикаснпст;
 Изградоа МХЕ на ријеци Бпсни (Цијевна 5, 6 и 7);
 Изградоа мини спларних електрана на
крпвпвима јавних институција;
 Пткуп АД “Впдпвпд и Канализација Мпдриша” пд
стране лпкалне сампуправе;
 Brownfield инвестиције у ппстпјеће пбјекте;
 Развпј ппљппривреде, нарпшитп ратарства и
јагпдишастпг и бпбишастпг впћа, кап и впћа
намијеоенпг прпизвпдои алкпхплних пића;
 Ппкретаое текстилне прпизвпдое за ппзнате
свјетске брендпве;
 Тренд пптражое за специфишним туристишким
садржајем (развпј руралнпг туризма);
 Ппстпјаое интереса великих пткупљиваша за
прпизвпдима кпји се гаје у Мпдриши, ппсебнп

ПРИЈЕТОЕ
 Сппрпст у дпнпщеоу закпна и прилагпђаваоа
закпнске регулативе стварним пптребама;
 Неппстпјаое генералне стратегије развпја РС и
БиХ
 Неуспјели прпцеси приватизације;
 Растући утицај глпбалне екпнпмске кризе на
екпнпмскп и спцијалнп стаое у ппщтини;
 Пплитишка нестабилнпст на ппдрушју БиХ и
западнпг
Балкана,
дпдатнп
наглащена
екпнпмскпм кризпм;
 Недпвпљнп
стимулативан
правни
и
финансијски пквир за развпј предузећа у РС и
БиХ пдвраћа стране и дпмаће инвеститпре пд
улагаоа;
 Недпвпљнп ппдстицајан ппстпјећи Закпн п раду
за стране инвеститпре;
 Угрпжаваое лпкалне привреде нелпјалнпм
кпнкуренцијпм;
 Недпвпљнп интереспваоа лпкалних и страних
улагаша за инвестиципнп и привреднп улагаое
на ппдрушју ппщтине;
 Неппстпјаое
пппулаципне
пплитике
на
државнпм нивпу;
 Нестабилнпст трансфера вищих нивпа власти
неппхпдних за функципнисаое лпкалне управе;
 Недпвпљна кппрдинација вищих нивпа власти
(Министарствп прпсвјете дпнпси пдлуку п
плану и прпграму, без пбзира на пптребу
тржищта);
 Закпнска регулатива кпја категприју менталнп
недпвпљнп неразвијених лица не сврстава у
инвалиде;
 Закпн п ЛС РС кпји не преппзнаје МЗ кап правнп
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щљиве;
Мпгућнпст за пствариваое вищегстепена
међуспбне унутар гранске и међу гранске
ппвезанпсти између разлишитих дјелатнпсти.



лице;
 Ппјаве ппплава и клизищта;
 Ппдрушја загађена минама;
 Защтита пд щтетнпг дјелпваоа впда парцијална
и недпвпљна за сигурну пдбрану пд ппплава.

Стратещки фпкуси:
Издвајаоем јединствених кпнкурентских преднпсти и оихпвим спајаоем са ваоским приликама, с једне стране, и
ппвезиваое слабпсти и пријетои, с друге стране, извлаше се пдгпварајући фпкуси на кпје треба кпнцентрисати ресурсе
у нареднпм стратещкпм перипду. Развпјни тим ппщтине Мпдриша се ппредијелип за сљедеће стратещке фпкусе:

1. Развпј ппљппривредне прпизвпдое и сепскпг предузетнищтва
Ппщтина Мпдриша има изузетнп плпдну земљу ппгпдну за развпј ппљппривреде, кап и дпсадащоу ппзитивну
ппљппривредну традицију. Ппщтина, заједнп са удружеоима и лпкалним ппљппривредницима, активнп ушествује у
ппспјещиваоу и ппдрщци пве привредне гране и снажна је ппредијељенпст ппщтине да се тај тренд настави и
интензивира у нареднпм перипду.

2. Јашаое ппстпјећих и развијаое нпвих МСП и предузетнищтва
У Мпдриши ппстпји некпликп вепма развијених прпизвпдних сектпра (текстил, кпжа, електрпиндустрија, прпизвпдоа
ПВЦ и АЛУ стпларије итд.) са знатним брпјем успјещних малих и средоих предузећа кпја у тим сектприма ппслују.
Ппщтина је преппзнала МСП и предузетнике кап нпсипце даљег развпја цјелпкупне привреде Мпдрише и ппредјељује
се за ппстављаое пснпва и пружаое институципналне структурисане и плански впђене ппдрщке тим сектприма у
будућнпсти.

3. Унапрјеђеое живптне средине, изградоа кпмуналне инфраструктуре и капацитета за кприщтеое
ПИЕ
Ппщтина Мпдриша види пшуваое живптне средине и вищи степен искприщтеоа ПИЕ кап неппхпдан дип пдрживпг
развпја цјелпкупне лпкалне заједнице. Изградоа кпмуналне инфраструктуре је једна пд кљушних пснпва за лпкални
развпј, какп привреде, такп и живптне средине уппщте.

4. Ствараое услпва за задржаваое младих и јашаое људских ресурса уппщте
Кап пснпвни предуслпв развпја заједнице, ппщтина Мпдриша је свакакп преппзнала пстанак младих људи у Ппщтини и
јашаое и пснаживаое људских ресурса. Унапређеое прпграма заппщљаваоа, активна прпмпција предузетнищтва и
ппдстицаое сампзаппщљаваоа младих уз развпј разлишитих културних и сппртских садржаја за грађане, псмищљаваое
и креираое нпвих услуга, ппдрщка грађанским иницијативама, ппбпљщаое свеукупних услпва живпта, су једни пд
кљушних шинилаца у нпвпј Стратегији.

IV.3.

Визија и стратещки циљеви развпја

Дпбра визија има ваоску и унутароу димензију, кпје су међуспбнп усклађене. Ваоска димензија се изражава у виду
кпнкурентске ппзиције кпју лпкална заједница намјерава заузети у свпм пкружеоу. Унутароа димензија се изражава у
виду заједнишке перспективе лпкалних актера п тпме какву заједницу намјеравају градити у нареднпм стратещкпм
перипду.
Визија ппщтине Мпдриша темељи се на сљедећим вриједнпстима:

-

Привреднп развијена ппщтина са преппзнатљивим прпизвпдним прпфилпм,
Средина у кпјпј млади преппзнају перспективу пстанка и развпја,
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Ппщтина са развијеним сектпрпм малих и средоих предузећа кпји заппщљава пбразпвану и пбушену
радну снагу,
Ппщтина са развијенпм ппљппривредпм и задругарствпм,
Средина ппжељна за унпснп ппслпваое и инвестираое,
Средина уједнашенпг урбанпг и руралнпг развпја,
Ппщтина развпјнп ппвезана са сусједним ппщтинама унутар и ван Бпсне и Херцегпвине,
Ппщтина са развијенпм јединственпм и преппзнатљивпм туристишкпм ппнудпм,
Екплпщки псвијещтена средина,
Средина са преппзнатљивим културним и сппртским идентитетпм.

Стратещки циљеви прпизлазе из визије и стратещких фпкуса и представљају прву трансфпрмацију и кпнкретизацију
визије и фпкуса. Стратещки циљеви представљају главне правце дпстизаоа визије и изражавају крајое резултате кпје
намјеравамп ппстићи дп краја планиранпг перипда.

Стратещки циљ 1. Усппстављена квалитетна пснпва за развпј кпнкурентне ппљппривреде, МСП, предузетнищтва и
туризма
Ппщтина Мпдриша има некпликп вепма развијених сектпра привреде са немалим брпјем прпсперитетних предузећа.
Стратещка је пдлука Ппщтине да темељи свпј будући развпј управп на сектпру МСП и предузетника, кап и на јашаоу
интензивне ппљппривредне прпизвпдое, прије свега прпизвпдои здраве хране и прехрамбенпј индустрији, кап и
руралнпм развпју уппщте. Кљушне претппставке за ппстизаое пвпг циља јесу изградоа ппзитивнпг ппслпвнпг
амбијента, квалитетна инфраструктура, сет мјера ппдрщке функципнисаоу МСП, предузетника и ппљппривредника,
јашаоу удруживаоа, кап и нпвим инвестицијама у свим фазама оихпве реализације.
За пствареое пвпг стратещкпг циља дефинисани су сљедећи индикатпри:
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Дп 2026. гпдине, брпj заппслених увећан дп 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине је дпщлп дп ппвећаоа БДП-а дп 90% БДПа РС.
Дп 2026. гпдине прпсјешна брутп плата у ппщтини увећана је дп 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине дпщлп је дп ппвећаоа укупних прихпда у привреди дп 10% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп 2026. гпдине дпщлп је дп ппвећаоа изнпса директних инвестиција на теритприји ппщтине дп 70%
у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине гпдине је дпщлп дп ппвећаоа брпја предузећа/1000 станпвника дп 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине, ппвећан брпј ппљппривредних газдинстава/1000 станпвника дп 15% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине ппвећани су принпси пд ппљппривредне прпизвпдое дп 20%.
Дп 2026. гпдине је дпщлп дп ппвећаоа брпја нпћеоа за 100% у пднпсу на 2016. гпдину.

Стратещки циљ 2. Унапријеђени услпви за квалитетан друщтвени живпт свих грађана уз псигурану спцијалну
укљушенпст
Пшуваое и унапрjеђеое физишкпг и менталнпг здравља станпвнищтва, ппвећаое степена спцијалне укљушенпсти свих
грађана, а ппсебнп псијетљивих група пружаоем разнпврсних спцијалних услуга у заједници, затим усппстављаое
дугпрпшне сарадое свих битних актера на лпкалу и кпнтинуиран рад лпкалне сампуправе на пдржаваоу и
унапређеоуисте, разнпврснпст културне ппнуде кпја излази у сусрет пптребама грађана свих узраста, пружаое
мпгућнпсти грађанима за веће ушещће у сппртскпм живпту (рекреативнпм и прпфесипналнпм) неппхпдни су
предуслпви за ствараое веће спцијалне кпхезије у заједници и јашаое спцијалнпг капитала, кап неппхпднпг предуслпва
за развпј заједнице.
За пствареое пвпг стратещкпг циља дефинисани су сљедећи индикатпри:

 Дп 2026. гпдине брпј кприсника здравствене защтите/ 1000 станпвника ппвећан дп 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
 Дп 2026. гпдине брпј љекара/ 1000 станпвника ппвећан дп 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Дп 2026. гпдине ппвећан брпј кприсника ванинституципналних услуга спцијалне защтите дп 10% у
пднпсу на 2016. гпдину.
 Дп 2026. гпдине смаоен брпј кприсника мјера материјалне ппдрщке дп 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Дп 2026. гпдине брпј кривишних и прекрщајних ппступака прптив малпљетника ппшинилаца
прекрщајних и кривишних дјела на ппдрушју ппщтине Мпдриша смаоен дп 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Дп 2026. гпдине дп 30% дјеце предщкплскпг узраста пбухваћенп предщкплским пбразпваоем.
 Дп 2026. гпдине ппвећан пбухват дјеце са сметоама у развпју и дјеце са инвалидитетпм пбавезним
прпгрампм инклузивнпг пбразпваоа дп 15% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Дп 2026. гпдине брпј грађана кпји ушествују у сппртским активнпстима ппвећан дп 20 % у пднпсу на
2016. гпдину.
 Дп 2026. гпдине брпј грађана/ ппсјетилаца културним манифестацијама и дпгађајима увећан дп 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.
 Дп краја 2026. гпдине ппвећана апспрпција средстава пбезбијеђених из републишкпг бучета и
међунарпдних извпра дп 20% у пднпсу на 2016. гпдину кап ппсљедица унапрјеђеоа сарадое јавнпг и
цивилнпг сектпра.
 Дп краја 2026. гпдине увећани прихпди бучета дп 10% кап ппсљедица усппстављене сарадое са
представницима дијасппре.
 Дп краја 2026. гпдине ппвећанп ушещће младих у јавнпм, културнпм и пплитишкпм живпту дп 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.
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 Дп 2026. гпдине прпсјешни изнпс щтета у привреди, инфраструктури, јавним и приватним пбјектима пд
прирпдних и других ппаснпсти смаоен дп 20% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Дп 2026. гпдине смаоен прпсјешан брпј страдалих и ппвријеђених пспба пд прирпдних и
другихппаснпсти дп 20% у пднпсу на 2014. гпдину.

Стратещки циљ 3.
ефикаснпсти

Екплпщки напредна и изграђена живптна средина, са унапријеђеним степенпм енергетске

У сврху бпљег пдрживпг искприщтеоа прирпдних ресурса, кап и пшуваоа живптне средине и смаоеоа щтетних утицаја
на живптну средину, стратещкп је ппредјељеое ппщтине Мпдриша да усмјери активнпсти у нареднпм перипду ка
већем кприщтеоу пбнпвљивих извпра енергије, кап и ппвећаоу степена енергетске ефикаснпсти и смаоеоу
загађиваоа у свим сферама живпта и привређиваоа.
За пствареое пвпг стратещкпг циља дефинисани су сљедећи индикатпри:
 Дп 2026. гпдине ппвећанп задпвпљствп грађана кпмуналним услугама (мјеренп анкетпм) за 20% у пднпсу на 2016.
гпдине.
 Дп 2026. гпдине кплишина захваћене впде пп глави станпвника смаоена за 15% у пднпсу на 2016. гпдине.
 Дп 2026. гпдине 80% станпвнищтва прикљушенп на јавну впдпвпдну мрежу. (баселине 62%) (градскп ппдрушје
ппщтине).
 Дп 2026. гпдине 70 % станпвнищтва прикљушенп је на јавну канализаципну мрежу (баселине 50%) (градскп
ппдрушје ппщтине).
 Дп 2026. гпдине¸40 % станпвнищтва ппкривенп пдвпзпм шврстпг птпада (баселине 30%) (цјелпкупнп ппдрушје
ппщтине).
 Дп 2026. гпдине најмаое 20% пд укупних прикупљених кплишина птпада се рециклира.
 Дп 2026. гпдине кплишине емитиранпг CO2/глави станпвника маое за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

V.СЕКТПРСКИ РАЗВПЈНИ ПЛАНПВИ
V.1. Усклађенпст, кпмплементарнпст и међуспбни утицај сектпрских планпва
Сектпрски планпви ппщтине Мпдриша су усклађени какп са прпстпрнп-планскпм дпкументацијпм,
стратещким циљевима стратегије, такп и међуспбнп. Развпјни тим ппщтине Мпдриша мапирап је
ппјединашне сектпрске циљеве везане за сва три стратещка циља такп да буду усклађени и
кпмплементарнимеђуспбнп, и на нивпу прпграма, прпјеката и мјера, пп свим битним питаоима кпја се
прпжимају крпз сектпре.
Сектпрски план екпнпмскпг развпја садржи шитав низ прпјеката унапрјеђеоа капацитета лпкалне
сампуправеи заппслених у лпкалнпј сампуправи (Сектпрски циљ 1.2. Развпј ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа и
унапрјеђеое капацитета за управљаое лпкалним екпнпмским развпјем), кпји псим щтп ће утицати на развпј
екпнпмије, пствариће велики дппринпс пднпсу лпкалне сампуправе према грађанима и сарадои са
цивилним сектпрпм кпји су дип Сектпрскпг циља 2.4. у пквиру сектпрскпг плана друщтвенпг развпја
(Унапријеђени капацитети лпкалне сампуправе за рад са грађанима и цивилним сектпрпм дп 2026.).
Прпграм 1.4.3. Развпј руралнпг туризма у пквиру сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја има јак утицај на
друщтвени развпј, у смислу едукације и екпнпмскпг пснаживаоа руралнпг станпвнищтва.
Прпјекти изградое, прпщириваоа и рекпнструкције впдпвпдне и канализаципне инфраструктуре (Прпграм
3.1.1. Унапрјеђеое система впдпцнабдијеваоа, Прпграм 3.1.2. Унапрјеђеое система канализације) у пквиру
сектпрскпг плана защтите живптне средине пд виталнпг су знашаја за друщтвени развпј и квалитет живпта
грађана, за развпј руралних предјела и унапрјеђеое живпта и рада на селу, кап и развпј екпнпмије и рад
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привредних субјеката кпји ппслују на теритприји ппщтине Мпдриша или су заинтереспвани за нпве
инвестиције.
Сектпрски циљ 3.3. Ппвећан нивп енергетске ефикаснпсти у пквиру сектпрскпг плана защтите живптне
средине директнп је ппвезан са Сектпрским циљем 2.2. Унапрјеђен квалитет пбразпваоа дп 2026.,
прпјектима рекпнструкције и санацијпм пбјеката пснпвнпг и средоег пбразпваоа, у кпјима је ппвећан нивп
енергетске ефикаснпсти, кап и са Прпгрампм 2.3.1. Унапрјеђеое сппртске и културне инфраструктуре, крпз
ппвећаое енергетске ефикаснпсти пбјекта Сппртскп културнпг центра, а ппсебан је утицај ппвећаоа
енергетске ефикаснпсти Дпма здравља на квалитет пружаоа здравствених услуга у пквиру сектпра
друщтвенпг развпја.
У пквиру сектпра защтите живптне средине, важнп је наппменути и прпјекат израде дпкументације за
изградоу система за прешищћаваое птпадних впда кпји ће свакакп бити у функцији развпја привреде,
ппљппривреде, туризма и ппвећаоа квалитета живпта грађана. Истп важи и за прпграме 3.2.1. Санација
деппнија и 3.2.2. Ппбпљщаое услуга прикупљаоа шврстпг птпада, кпји директнп утишу и на здравље грађана
и на ппбпљщаое услпва за развпј екпнпмије и ппљппривреде.
Защтита пд ппплава, клизищта и мина, кап дип сектпрскпг плана друщтвенпг развпја, пд кљушнпг су знашаја
за друщтвену заједницу, али и за екпнпмију и јашаое привреде уппщте и защтиту живптне средине.
Јпщ један пд мптива кпји прпжима сва три сектпрска плана јесте пснаживаое и анимација грађанске
укљушенпсти, акција и предузетнищтва, щтп крпз псниваое удружеоа цивилнпг друщтва, ппдрщку сарадои
удружеоа, едукацију грађана и ппдизаое свијести п защтити живптне средине, и крпз низ прпјеката
едукације и екпнпмскпг пснаживаоа грађана из руралних предјела.
Из претхпдних примјера се мпже упшити веза и међуспбни утицај, кап и синергија сектпрских планпва, кпји
заједнп треба да дппринесу развпју ппщтине Мпдриша у сва три преппзната стратещка циља: екпнпмски
развпј, друщтвени развпј и защтита живптне средине.
V.2.

План лпкалнпг екпнпмскпг развпја

Сектпрски план лпкалнпг екпнпмскпг развпја ппщтине Мпдриша се израђује на пснпву резултата спцип-екпнпмске
анализе, дефинисане визије развпја и стратещких циљева кап и анализе снага, слабпсти, прилика и пријетои у сектпру
екпнпмије. У складу са дефинисанпм визијпм и стратещким циљевима екпнпмски развпј ппщтине Мпдриша се базира
на развпју ппљппривреде, креираоу ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа и јашаоу капацитета за управљаое лпкалним
екпнпмским развпјем, креираоу услпва за развпј малих и средоих предузећа и развпју предузетнищтва, кап и на
развпју туризма.
СНАГЕ
 Пдлишан гепграфски пплпжај и сапбраћајна
ппвезанпст са сусједним земљама; ппвезанпст са
дпмаћим и регипналним тржищтем;
 Близина тржищта Хрватске и Србије;
 Развијена инфраструктура и дпбра ппвезанпст са
ппщтинама у регипну;
 Фпкус Ппщтине на пбласт унапрјеђеоа радне
снаге (усвпјена Стратегија за пбразпваое
пдраслих);
 Ппщтина бпгата плпднпм земљпм, јер 2/3
земљищта на прпстпру ппщтине Мпдриша шини

СЛАБПСТИ
 Недпстатак или неадекватнпст лпкалнпг
стратещкпг пквира и планске дпкументације
(Стратегија развпја је истекла, није усвпјен
Прпстпрни план ппщтине и не ппстпји
вищегпдищои План капиталних инвестиција);
 Недпстатак институципналних механизама за
ппдрщку јавнп-приватнпм дијалпгу;
 Ппдјељени ппслпви лпкалнпг екпнпмскпг развпја
између некпликп актера (Пдјељеое за привреду,
РАПМД, Кабинет нашелника);
 Недпвпљнп развијени капацитети Агенције за
развпј кап Инфп-центра за инвеститпре;
 Ппщтина нема у власнищтву атрактивнп и
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ппљппривреднп пбрадивп земљищте;
 Ппзитиван тренд раста брпја привредних
субјеката кпји ппслују на ппдрушју ппщтине
Мпдриша (укљушујући и предузетнике);
 Традиција текстилнпг сектпра, кпже и пбуће, кап
и пбушена радна снага за рад у ппменутпм
сектпру;
 Квалификпвана и кпнкурентна радна снага ппстпјаое великпг брпја виспкп пбразпваних
кадрпва на тржищту рада;
 Диферсификпвана привредна структура (метал,
дрвп, кпжа и пбућа, храна и пиће, пластика, итд.);
 Ефикасна и прганизпвана ппщтинска управа;
 Изграђена инфраструктура и пбјекти за пдбрану
пд ппплава;
 Ппстпјећи прпизвпдни пбјекти (ппгпни, хале,
канцеларијски прпстпр) и инфраструктура кпји
нису у функцији.

инфраструктурнп ппремљенп земљищте кпје
нуди инвеститприма;
 Недпвпљнп интереспваое привредника за
финансираое прпјеката и ппслпва на теритприји
ппщтине;
 Недпстатак квалитетне практишне наставе тпкпм
фпрмалнпг пбразпваоа;
 Недпвпљна екпнпмска активнпст у ппређеоу са
прпсјекпм РС и БиХ;
 Неискприщтени капацитети већине
приватизпваних предузећа;
 Слаб предузетнишки дух станпвнищтва;
 Лпкална привреда превище пслпоена на
тргпвину;
 Недпвпљнп интензиван рурални развпј;
 Неразвијена ппљппривредна прпизвпдоа и
недпстатак прерађивашких капацитета;
 Незадпвпљствп привредника висинпм
административних такси и накнада;
 Незадпвпљавајућа кпмунална инфраструктура
(впдпвпд и канализација);
 Пгранишена улпга ппщтине у инфраструктурнпм
развпју впдпвпдне и канализаципне мреже;
 Мала ппкривенпст услугама
впдпснабдијеваоа и канализације;
 Застарјела впдпвпдна и канализаципна
инфраструктура (шестп пуцаое впдпвпдних
цијеви и зашепљеое канализације);
 Велики губици у впдпвпднпј мрежи;
 Недпвпљан капацитет ппстпјеће канализаципне
мреже (атмпсферска и фекална канализација);
 Некпнтрплисана сеша щуме;
 Неппстпјаое пбилазнице пкп града (сапбраћај
иде крпз центар града);
 Недпвпљнп искприщћен пптенцијал ппстпјеће
хемијске индустрије за развпј пратећих и
услужних делатнпсти;
 Неппстпјаое ппщтинскпг пакета плакщица за
нпве инвеститпре;
 Застарела индустријска ппрема;
 Неуспещна приватизација индустријских гиганата
у Мпдриши;
 Неадекватни ппстпјећи индустријски капацитети
(ппврщина, инфраструктура, итд.);
 Недпстатак ппвпљних финансијских средстава за
мала и средоа предузећа (МСП) и
ппљппривреду;
 Недпвпљна сарадоа лпкалне сампуправе и
привредника;
 Недпстатак малих прерадних капацитета;
 Неппстпјаое пдгпварајућег прпграма за
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ПРИЛИКЕ
 Изградоа кпридпра 5ц;
 Дпступнпст развпјних ЕУ фпндпва;
 Мпгућнпст кприщћеоа финансијских и
нефинансијских мера у сарадои са Завпдпм за
заппщљаваое;
 Међуппщтинска и прекпгранишна сарадоа;
 Распплпживпст развпјних фпндпва
Инвестиципнп-развпјне банке РС;
 Мпгућнпсти за прпизвпдоу и прераду впћа и
лекпвитпг биља;
 Пптенцијали дијасппре, тј. пствариваое сарадое
и инвестиција са Мпдришанима кпји живе и раде
у инпстранству;
 Изградоа МХЕ на ријеци Бпсни (Цијевна 5, 6 и 7);
 Ппстпјећи Brownfield пбјекти, спремни за дплазак
инвеститпра;
 Тренд пптражое за специфишним туристишким
садржајем (развпј руралнпг туризма);
 Ппстпјаое интереса великих пткупника за
прпизвпдима кпји се гаје у Мпдриши;
 Мпгућнпст за пствариваое вищег степена
међуспбне унутар гранске и међу гранске
ппвезанпсти између разлишитих делатнпсти;

преквалификацију и дпквалификацију радне
снаге;
 Недпвпљнп изграђена инфраструктура на
сепскпм ппдрушју (сапбраћајнице, впда,
канализација и сл);
 Уситоен и расцепкан земљищни ппсед;
 Мали прпценат навпдоаваоа и кприщћеоа
распплпживих впдних ресурса;
 Неппвпљна старпсна структура ппљппривредних
дпмаћинстава;
 Непрганизпванпст ппљппривредних прпизвпђаша
– задруге, удружеоа;
 Велика незаппсленпст младих на селу;
 Недпвпљнп кприщћеое пбнпвљивих извпра
енергије;
ПРИЈЕТОЕ
 Сппрпст у дпнпщеоу закпна и прилагпђаваоа
закпнске регулативе стварним пптребама;
 Неппстпјаое генералне стратегије развпја РС и
БиХ
 Неуспјели прпцеси приватизације;
 Растући утицај глпбалне екпнпмске кризе на
екпнпмскп и спцијалнп стаое у ппщтини;
 Пплитишка нестабилнпст на ппдрушју БиХ и
западнпг Балкана, дпдатнп наглащена
екпнпмскпм кризпм;
 Недпвпљнп стимулативан правни и финансијски
пквир за развпј предузећа у РС и БиХ пдвраћа
стране и дпмаће инвеститпре пд улагаоа;
 Недпвпљнп ппдстицајан ппстпјећи Закпн п раду
за стране инвеститпре;
 Угрпжаваое лпкалне привреде нелпјалнпм
кпнкуренцијпм;
 Недпвпљнп интереспваоа лпкалних и страних
улагаша за инвестиципнп и привреднп улагаое на
ппдрушју ппщтине; Неппстпјаое пппулаципне
пплитике на државнпм нивпу;
 Недпвпљна кппрдинација вищих нивпа власти
(Министарствп прпсвјете дпнпси пдлуку п плану и
прпграму, без пбзира на пптребу тржищта);
 Защтита пд щтетнпг дјелпваоа впда парцијална и
недпвпљна за сигурну пдбрану пд ппплава кпје
мпгу пгрпзити лпкалну привреду и
ппљппривреду.

Какп би се дефинисали сектпрски фпкуси, кпнкурентске преднпсти се издвајају и ппвезују се са приликама, а такпђе се
ппвезују и слабпсти и пријетое. За пптребе стратещкпг фпкусираоа у пквиру сектпра екпнпмскпг развпја су, ппред
ппвезиваоа преднпсти и прилика и слабпсти и пријетои, разматрани и узети у пбзир и стратещки циљеви кпји су
примарнп усмјерени на пбласт лпкалнпг екпнпмскпг развпја. Развпјни тим ппщтине Мпдриша дефинисап је сљедеће
фпкусе екпнпмскпг развпја кпји прпизилазе из стратещкпг циља Усппстављаое квалитетнпг пснпва за развпј
кпнкурентне ппљппривреде, МСП, предузетнищтва и туризма:
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Пптребнп је ствприти услпве за развпј кпнкурентне ппљппривреде крпз израду свепбухватне студије у
пбласти ппљппривреде и прехрамбене индустрије ради идентификпваоа пптенцијала и припритета, а
пптпм и акципнпг плана за развпј кпнкурентне ппљппривреде 2017-2021. гпдине. Примарну
ппљппривредну прпизвпдоу треба ппспјещити стављаоем у функцију запущтенпг земљищта у циљу
развпја впћарства и уређеоем регистра впћоака јер у ппщтини Мпдриша нису дпвпљнп искприщтене
мпгућнпсти кпје се пружају у пбласти прераде впћа и прпизвпдое алкпхплних пића, а кпје су
традиципналнп присутне на теритприји ппщтине.
Пптребнп је изградити капацитете ЈЛС за бављеое лпкалним екпнпмским развпјем и ствприти услпве за
нпве инвестиције кпје треба ппстићи крпз јашаое предузетнишке инфраструткруре и прпщиреое
капацитета ппстпјеће привреде, кап и низпм мјера кпје ће ппбпљщати недпвпљнп развијене пднпсе
између приватнпг и јавнпг сектпра и усппставити међуспбнп ппвјереое.
Јашаое привредних сектпра са пптенцијалпм за развпј треба ппспјещити и пптребнп је стимулисати
развпј малих и средоих предузећа и предузетнищтва јер Мпдриша има дугу традицију прпизвпдое у
индустријитекстила, кпже и пбуће, хемијскпј и металскпј индустрији кпја је недпвпљнп искприщтена,
пднпснп индустријска прпизвпдоа није дпстигла пбим кпји је имала прије 1992. гпдине.
Пптребнп је ствприти институципналне пснпве за развпј туризма, туристишкпг прпизвпда, маркетинг
туристишких пптенцијала, прије свега, крпз јашаое капацитета ТП Мпдриша и едукацију туристишких
впдиша. У ппщтини Мпдриша ппстпје знашајни туристишки пптенцијали кпји се мпгу пстварити сарадопм
са другим ппщтинама у пбласти туризма, кап и стављаоем у функцију туристишких лпкалитета кпји су
занемарени, пппут Дпбпр-куле. Туристишка инфраструктура у ппщтини Мпдриша није у пптпунпсти
развијена, те је неппхпднп дпдатнп унапрјеђеое кпје се мпже ппстићи дппунпм туристишке
сигнализације, изградопм затвпренпг базена и хптелскпг центра у Таревцима и рекпнструкцијпм
сппртскп-рекреативнпг центра Ријешани.

V.2.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма
Сектпрски циљ

Пшекивани исхпд

Индикатпр

Сектпрски циљ 1.1. Развијена
кпнкурентна ппљппривреда и
ппвећан пласман
ппљппривредних прпизвпда на
дпмаћем и странпм тржищту

 Исхпд : Дп 2021. гпдине  Индикатпри реализације акципнпг
плана;
ппвећана ппљппривредна

Принпси пд ппљппривреде;
прпизвпдоа дп 10%.

Брпј
ппљппривредних
 Исхпд 2: Дп 2021. гпдине
газдинстава.
укупан
пласман
ппљппривредних
прпизвпда на дпмаћем и
странпм
тржищту
ппвећани дп 10% у пднпсу
на 2016. гпдину.
 Исхпд 3: Дп 2021. гпдине
брпј
ппљппривредних
газдинстава ппвећан за
50 у пднпсу на 2016.
гпдину.

Сектпрски циљ 1.2. Развпј
ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа и

 Исхпд 1: Дп 2021. гпдине

 Изнпс
улпжених
инвестиција у КМ;

дпмаћих

59

Страна 60- Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

унапрјеђеое капацитета за
управљаое лпкалним
екпнпмским развпјем




Сектпрски циљ 1.3. Пбезбијеђени
услпви за псниваое, раст и развпј
кпнкуретних МСП и
предузетнищтва

Сектпрски циљ 1.4. Унапријеђена
туристишка ппнуда дп 2021.
гпдине



реализпванп дп 3.000.000
КМ страних и дпмаћих
инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине
пснпванп најмаое
15
нпвих МСП и 30 нпвих
предузетнишких радои.
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине
ппвећан брпј заппслених
у прерађивашкпм сектпру
дп 10% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Исхпд 1: Дп 2021. гпдине
пснпванп најмаое 15
нпвих МСП и 30 нпвих
предузетнишких радои.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине
ппвећан извпз дп 10% у
пднпсу на 2016. гпд

 Изнпс
улпжених
страних
инвестиција у КМ;
 Брпј
улпжених
дпмаћих
инвестиција;
 Брпј
улпжених
страних
инвестиција;
 Брпј заппслених у приватнпм
сектпру;
 Брпј пснпваних МСП;
 Брпј пснпваних предузетнишких
радои.

 Брпј нпвпрегистрпваних МСП;
 Брпј
нпвпрегистрпваних
предузетнишких радои;
 Брпј угащених МСП;
 Брпј затвпрених предузетнишких

радои;
 Брпј заппслених;
 Брпј незаппслених.
 Исхпд 1: Дп 2021. гпдине  Прихпди пд туризма;
ппвећани прихпди пд  Брпј страних и дпмаћих
ппсјетилаца.
туризма дп 50% у пднпсу
на 2016. гпдину.
 Исхпд 2: Дп 2021. гпдине
ппвећан брпј ппсјетилаца
за 50%. у пднпсу на 2016.
гпдину.

V.2.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
Први циљ екпнпмскпг развпја у складу је са стратещким циљевима 1 – Ппвећаое пбима и прпдуктивнпсти
ппљппривредне прпизвпдое пбезбјеђеое стабилнпсти дпхптка ппљппривредних прпизвпђаша и 2 - Јашаое
кпнкурентнпсти сектпра ппљппривреде крпз ппвећаое нивпа инвестиција Стратещкпг плана развпја
ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске 2016 – 2020. Надаље, први циљ екпнпмскпг развпја се
пслаоа на специфишни циљ 5.2 - Ппбпљщаое стаоа физишке инфраструктуре у руралнпм ппдрушју
ппменутпг стратещкпг плана.
Други циљ екпнпмскпг развпја у складу је са стратещким циљем 5 – Ппвезиваое струшнпг пбразпваоа и
тржищта рада Стратегије развпја пбразпваоа Републике Српске 2016 – 2021. гпдине, нарпшитп са мјерпм 5.1.
Анализираое пптребе тржищта рада и реалнпг сектпра, ради усаглащаваоа са уписнпм пплитикпм у
средоим струшним щкплама на нивпу јединице лпкалне сампуправе.
Трећи циљ екпнпмскпг развпја усклађен је са Стратегијпм развпја малих и средоих предузећа у Републици
Српскпј 2016 – 2020, пднпснп са пснпвним стратещким циљевима: јашаое кпнкурентнпсти МСП, ппдрщка
ствараоу ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа за МСП, те стимулисаое развпја и прпмпције предузетнищтва.
Четврти циљ екпнпмскпг развпја усклађен је са свим стратещким циљевима Стратегије развпја туризма у
Републици Српскпј 2010 – 2020. (Стратещки циљ1: Ппбпљщаое квалитета туристишкпг прпизвпда; стратещки
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циљ 2: Ппбпљщаое услпва развпја туризма; стратещки циљ 3: Ппвећаое пбима туристишкпг прпмета;
стратещки циљ 4: Унапрјеђеое туристишкпг прпизвпда базиранпг на пдрживпм развпју)
V.2.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое
У пбласти екпнпмскпг развпја ппстпје брпјне мпгућнпсти за пствариваое међуппщтинске сарадое на ппљу
заједнишкпг дјелпваоа са сусједним ппщтинама у пбласти ппљппривреде. Пва сарадоа се пгледа, прије
свега, у усппстављаоу ппслпвнп-технишке сарадое лпкалних задруга и прганизација са регипналним
центрима за пткуп и прераду ппљппривредних прпизвпда шиме би ппљппривредници из сваке ппщтине
ппслпвали ефикасније и ефективније. Такпђе, ппстпји пптреба за међуппщтинскпм сарадопм са ппщтинама
Градашац, Дпбпј, Дпбпј – Истпк и Грашаница ради защтите гепграфскпг ппријекла требавске щљиве. Билп би
пд кпристи да се размптре већ ппстпјећи мпдели међуппщтинске сарадое, кап на примјер у пбласти
ппљппривреде (Sava Garden – Градищка, Кпзарска Дубица, Лактащи и Србац). У тпм смислу, у нареднпм
перипду је пптребнп пстварити сарадоу са пвим групама ппщтина, у циљу развпја слишнпг мпдела са
сусједним ппщтинама (Шамац, Градашац, Дпбпј, итд.).
Међуппщтинску сарадоу је мпгуће развијати и у пбласти унапређеоа ппслпвнпг пкружеоа, крпз
предлагаое заједнишких иницијатива, дпбијених путем јавнп-приватнпг дијалпга, за измјене и ппбпљщаое
прпписа кпји се пднпсе на ппслпваое МСП и предузетнищтва, али и примјенпм ппстпјећих мпдела у другим
ппщтинама у Републици Српскпј и Бпсни и Херцегпвини. Сарадоа и размјена искустава мпгућа је управп у
имплементацији усппстављених мпдела удруживаоа МСП и предузетника, кап и ппљппривредника,
нарпшитп у смислу дпбре сарадое лпкалне сампуправе и удружеоа, кап щтп је на примјер системска
ппдрщка удружеоима МСП и ппљппривредницима (нпр. искуства ппщтине Кпоиц).
Имајући у виду неппхпднп усклађиваое пбразпвних прпграма и тржищта рада са исказаним пптребама
приватнпг сектпра за раднпм снагпм на ппдрушју ппщтине Мпдриша, ппред редпвнпг пбразпваоа у средоим
струшним щкплама, пптребнп је развијати и механизме нефпрмалнпг пбразпваоа, кпји су скупи и
кпмплексни, те их је немпгуће развијати сампсталнп на ппщтинскпм нивпу. Креираое заједнишкпг система
за дпквалификацију и преквалификацију радне снаге са вище сусједних ппщтина, стпга, треба узети у
разматраое у нареднпм десетпгпдищоем перипду.
На крају, међуппщтинску сарадоу треба развијати и у пбласти изградое сапбраћајне инфраструктуре ради
бпљег ппвезиваоа сусједних ппщтина и пбезбјеђиваоа квалитетнијег прптпка људи, рпба и услуга.
Преппзнате пбласти за међуппщтинску сарадоу укљушују:
1. Теритпријални маркетинг у циљу привлашеоа инвестиција;
2. Размјену знаоа и искустава са другим ЈЛС у циљу унапрјеђеоа капацитета за лпкални екпнпмски
развпј;
3. Спрпвпђеое заједнишких иницијатива за измјену и унапрјеђеое прпписа кпји утишу на ппвпљнпст
ппслпвнпг пкружеоа;
4. Усппстављаое међуппщтинске сарадое у пбласти туризма и ппљппривреде;
5. Развпј међуппщтинских механизама за унапрјеђеое радне снаге;
6. Заједнишкп улагаое у сапбраћајну инфраструктуру у циљу бпљег прптпка људи, рпба и услуга.
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V.2.4. Прпграми, прпјекти и мјере
За реализацију плана екпнпмскпг развпја ппщтине Мпдриша дефинисанп је69прпјеката и мјера груписаних у 11
прпграма:
ПРПГРАМ

МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ
П.1.1.1.1. Израда
свепбухватне студије у
пбласти ппљппривреде и прехрамбене
индустрије
М.1.1.1.2.
Анкетираое
ппљппривредних
прпизпђаша на гпдищоем нивпу
П.1.1.1.3. Припрема акципнпг плана за развпј
кпнкурентне ппљппривреде 2017-2021. гпдине,
на пснпву урађене студије
П.1.1.1.4. Израда и реализација гпдищоег
прпграма ппдстицајних мјера у пбласти
ппљппривреде и прехрамбене индустрије

ПРПГРАМ 1.1.1. СТВАРАОЕ УСЛПВА ЗА РАЗВПЈ
КПНКУРЕНТНЕ ППЉППРИВРЕДЕ

M.1.1.1.5. Едукација ппљппривредних
прпизвпђаша п примјени нпвих технплпгија и
стандарда у пбласти ппљппривреде
М.1.1.1.6. Унапрјеђеое и редпвнп ажурираое
садржаја намијеоених ппљппривредним
прпизвпђашима на интернет презентацији
Ппщтине
М.1.1.1.7. Ппдрщка ушещћу на
ппљппривредним сајмпвима
М.1.1.1.8. Ппдстицаое регистрације
ппљппривредних газдинстава
М.1.1.1.9. Израда прпграма ппдстицаоа
заппщљаваоа, сампзаппщљаваоа и
дпквалификације руралнпг станпвнищтва
П.1.1.2.1. Мапираое ппстпјећих капацитета
пбјеката (у свакпј МЗ) за складищтеое и
ппљппривредну прпизвпдоу и израда студије
извпдљивпсти
П.1.1.2.2. Израда плана за ревитализацију
пбјеката за складищтеое, пткуп и
ппљппривредну прпизвпдоу

ПРПГРАМ 1.1.2 УНАПРЈЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

П.1.1.2.3. Ревитализација ппстпјећих пбјеката за
складищтеое и ппљппривредну прпизвпдоу
П.1.1.2.4. Изградоа нпвих пбјеката за
складищтеое и пткуп ппљппривредних
прпизвпда
П.1.1.2.5. Изградоа нпвих пбјеката за прераду
ппљппривредних прпизвпда
М.1.1.2.6. Ппбпљщаое прптивградне защтите
на теритприји ппщтине
П.1.1.2.7. Унапрјеђеое иригаципнпг система на
теритприји ппщтине
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ПРПГРАМ
1.1.3
УНАПРЈЕЂЕОЕ
ПРИМАРНЕ
ППЉППРИВРЕДНЕ
ПРПИЗВПДОЕ
И
ЈАЧАОЕ
ПАРТНЕРСТАВА У ЦИЉУ ЗАЈЕДНИЧКПГ НАСТУПАОА
НА ТРЖИШТУ

П.1.1.2.8. Израдити Пснпве защтите, уређеоа и
кприщтеоа ппљппривреднпг земљищта
П.1.1.2.9. Екпнпмски ппправак
ппљппривредних прпизвпђаша и усппстављаое
система за ранп уппзправаое пд ппплава
П.1.1.3.1. Мапираое стаоа удруживаоа
ппљппривредних прпизвпђаша на теритприји
ппщтине и јашаое пних са пптенцијалима за
развпј
П.1.1.3.2. Стављаое у функцију запущтенпг
земљищта у циљу развпја впћарства
П.1.1.3.3. Уређеое регистра впћоака
M.1.1.3.4. Усппстављаое ппслпвнп-технишке
сарадое лпкалних задруга и прганизација са
регипналним центрима за пткуп и прераду
П.1.1.3.5. Даљи развпј и защтита гепграфскпг
ппријекла традиципналних/типишних
прпизвпда и требавске щљиве

ПРПГРАМ 1.2.1. ИЗГРАДОА КАПАЦИТЕТА ЈЛС ЗА
БАВЉЕОЕ ЛПКАЛНИМ ЕКПНПМСКИМ РАЗВПЈЕМ

ПРПГРАМ 1.2.2. СТВАРАОЕ УСЛПВА ЗА НПВЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ КРПЗ ЈАЧАОЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ
ИНФРАСТРУТКРУРЕ И ПРПШИРЕОЕ КАПАЦИТЕТА
ППСТПЈЕЋЕ ПРИВРЕДЕ

П.1.2.1.1. Израђена функципнална анализа
ппслпва ЛЕРа кпји се пбављају у пквиру
Пдјељеоа за привреду, РАПМД и Кабинета
нашелника
П.1.2.1.2. Израда плана дпдатне едукације за
тим људи за напреднији рад на ппслпвима
ЛЕРа
М.1.2.1.3. Фпрмираое прпјектне базе (у складу
са стратегијпм развпја)
М.1.2.1.4. Израда нпве веб странице за ЛЕР у
складу са пптребама МСП и предузетнищтва
П.1.2.1.5. Увпђеое BFC СЕЕ стандарда
П.1.2.1.6. Унапрјеђеое инфп-центра за
инвеститпре и пружаое услуга МСП и
предузетницима (пп принципу „one-stop-shop“)
П.1.2.1.7. Израда прпграма ппдрщке и
ппдстицајних мјера за инвеститпре
П.1.2.1.8. Ппправак пд ппплава крпз превенцију
ппплава
П.1.2.1.9. Унапријеђен систем пбразпваоа у
складу са пптребама привреде
П.1.2.1.10. Ппдстицаое друщтвенп-пдгпвпрнпг
ппнащаоа приватнпг сектпра
П 1.2.2.1. Уређеое ппдатака п Предузетнишкпј
зпни и маркетинг дпступних лпкација
П.1.2.2.2. Израда и усвајаое Регулаципнпг
плана за ппслпвнп-предузетнишки центар
Јабушик
П.1.2.2.3. Усппстављаое технишкп-ппслпвне
сарадое са средоим струшним щкплама и
увпђеое механизма за практишну пбуку
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средопщкплаца
П 1.2.2.4. Израда Прпстпрнпг плана ппщтине
Мпдриша
П 1.2.2.5. Израда средоерпшнпг Плана
капиталних инвестиција ппщтине Мпдриша
П.1.2.2.6. Мапираое пптенцијалних
инвеститпра из дијасппре
П.1.2.3.1. Направити план спрпвпђеоа
редпвнпг испитиваое мищљеоа и пптреба
привредника и предузетника и српвести
ппшетну анкету
M.1.2.3.2. Фпрмираое Привреднпг савјета

ПРПГРАМ 1.2.3. УНАПРЈЕЂЕОЕ ЈАВНП-ПРИВАТНПГ
ДИЈАЛПГА (ЈПД)

ПРПГРАМ 1.3.1. ЈАЧАОЕ ПРИВРЕДНИХ СЕКТПРА СА
ППТЕНЦИЈАЛПМ ЗА РАЗВПЈ

П.1.2.3.3. Пдржати циклус тренинга у циљу
јашаоа капацитета заппслених у ЈЛС и шланпва
Привреднпг савјета за бављеое јавнпприватним дијалпгпм
П.1.2.3.4. Усвпјити пплитку и прпцедуре за
впђеое јавнп приватнпг дијалпга
П.1.2.3.5. Усппставити функцију Секретара за
ЈПД у пквиру Пдјељеоа за привреду и уједнп
Секретаријата Привреднпг савјета
П.1.2.3.6 Усвајаое Гпдищоег плана за впђеое
ЈПД
П.1.3.1.1. Израђена сектпрска студија за
индустију текстила, кпже и пбуће
П.1.3.1.2. Израђена сектпрска студија за
хемијску индустрију
П.1.3.1.3. Израђена сектпрска студија за
прпизвпдоу АЛУ, ПВЦ и дрвених прпфила
П.1.3.1.4. Израђена сектпрска студија за
металску индустрију
П.1.3.1.5. Ппдрщка удруживаоу –
ревитализпваое удружеоа привредника и
предузетника
М.1.3.1.6. Ппдрщка сектпрским иницијативама

ПРПГРАМ 1.3.2. УСППСТАВЉАОЕ ППВПЉНПГ
ППСЛПВНПГ ПКРУЖЕОА ЗА РАСТ И РАЗВПЈ МСП

М.1.3.2.1. Израђен прпграм и план едукација за
МСП и предузетнике
М.1.3.2.2. Припрема Прпграма ппдстицаја за
МСП и предузетнищтвп
М.1.3.2.3. Ппдрщка ушещћу на привредним
сајмпвима у земљи и инпстранству
П.1.3.2.4. Ппдрщка псниваоу нпвих пблика
финансираоа предузетнищтва
М.1.4.1.1. Едукација туристишких впдиша

ПРПГРАМ 1.4.1. СТВАРАОЕ ИНСТИТУЦИПНАЛНЕ
ПСНПВЕ ЗА РАЗВПЈ ТУРИЗМА, ТУРИСТИЧКПГ
ПРПИЗВПДА
И
МАРКЕТИНГ
ТУРИСТИЧКИХ
ППТЕНЦИЈАЛА

М.1.4.1.2. Ажурираое интернет презентације
ТП и кприщћеое друщтвених мрежа за
прпмпцију туристишких пптенцијала ппщтине
П.1.4.1.3. Развпј туристишкпг прпизвпда
ппщтине и усппстављаое међуппщтинске
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сарадое у пбласти туризма
П.1.4.1.4. Прпмпција туристишке ппнуде
ппщтине Мпдриша
П.1.4.1.5. Израда студије извпдљивпсти за
ревитализацију Дпбпр куле и развпја
туристишке ппнуде
П.1.4.1.6. Развпј манифестаципнпг туризма

ПРПГРАМ
1.4.2.
ИНФРАСТРУКТУРЕ

ИЗГРАДОА

ТУРИСТИЧКЕ

М.1.4.2.1. Дппуна туристишне сигнализације на
ппдрушју ппщтине Мпдриша
П.1.4.2.2. Изградоа затвпренпг базена у
Мпдриши
П.1.4.2.3. Рекпнструкција сппртскпрекреативнпг центра Ријешани
П.1.4.2.4. Изградоа хпстелскпг центра у
Таревцима
П.1.4.2.5. Изградоа клизалищта на птвпренпм

ПРПГРАМ 1.4.3. РАЗВПЈ РУРАЛНПГ ТУРИЗМА

П.1.4.2.6. Рекпнструкција и уређеое трга Др
Милан Јелић
П.1.4.3.1.Едукација станпвнищтва п ппзитивним
ефектима туристишке дјелатнпсти на селу
П.1.4.3.2.Пживљаваое сепских дпмаћинстава

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана екпнпмскпг развпја за перипд 2017-2021. гпдине изнпсе
13.177.551 КМ.

V.3.

План друщтвенпг развпја

Сектпрски план друщтвенпг развпја ппщтине Мпдриша се израђује на пснпву резултата спцип – екпнпмске анализе,
дефинисане визије развпја и стратещких циљева кап и анализе стаоа, слабпсти, прилика и претои у пбласти
друщтвенпг развпја. На пснпву утврђене визије и стратещких циљева евидентнп је да се прпблеми у пбласти
друщтвенпг развпја рещавају крпз унапређеое инфраструктуре и ппремљенпсти ппстпјећих јавних институција,
унапређеое услуга у пбласти друщтвенпг развпја, крпз прпцес укљушиваое грађана у рад лпкалне сампуправе, крпз
ппбпљщаваое сигурнпсти грађана кап и крпз креираое бпљих услпва за унапређеоа пплпжаја младих.
СНАГЕ
 Фпкус Ппщтине на пбласт унапрјеђеоа радне снаге
(усвпјена Стратегија за пбразпваое пдраслих);
 Квалификпвана и кпнкурентна радна снага ппстпјаое великпг брпја виспкп пбразпваних
кадрпва на тржищту рада;
 Ефикасна и прганизпвана ппщтинска управа;
 Ппстпјаое Дневнпг центра за дjецу са ппсебним
пптребама;
 Истакнут вплпнтеризам и виспк степен мптивације
представника удружеоа да унаприједе пплпжај
псјетљивих група на лпкалу;
 Дпбра међуспбна кпмуникација и ппдрщка између
представника удружеоа;

СЛАБПСТИ
 Пдлазак младих и виспкппбразпваних кадрпва
(пдлив мпзгпва), стареое ппщтине и пад
наталитета;
 Недпстатак капацитета за пријем дјеце у јавну
предщкплску устанпву;
 Неппстпјаое прганизпванпг щкплскпг превпза
за ушенике из удаљених дијелпва Ппщтине;
 Недпстатак квалитетне практишне наставе
тпкпм фпрмалнпг пбразпваоа;
 Неппстпјаое редпвних систематских гпдищоих
прегледа ушеника; дјешији зубар не ппстпји у
пквиру щкпле; ДЗ нема материјала за адекватну
оегу и услугу; недпстатак сталнп уппсленпг
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 Преппзната пптреба за унапрјеђеоем пплпжаја
дјеце пметене у развпју на лпкалу;
 Инфраструктурни капацитети ппјединих удружеоа
грађана за усппставоаое ванинституципналних
услуга спцијалне защтите;
 Пптписан Прптпкпл п сарадои надлежних
субјеката на защтити жртава насиља у ппрпдици из
2008. гпдине;
 Истакнут хуманитаризам ппјединих привредних
лица (Рафинерија уља) и ппјединих физишких лица
из дијасппре, кпји се пгледа у дпнацијама и
бесппвратним средствима адресираним на
удружеоа грађана;
 Дпнпщеое ЛАП за дјецу (2016-2020.).

струшнпг кадра у пквиру щкпла (лпгппед);
 Шкпле нису нпсипци развпја маспвнпг сппрта те
се усмјераваое ушеника врщи према
кпнкурсима Министарства, а не према оихпвим
афинитетима;
 Смаоиваое брпја ђака у ппдрушним щкплама,
ппсебнп у руралним мјесним заједницама,
утишу на укидаое ппјединих ппдрушних щкпла;
 Дптрајали мпнтажни пбјекти ппјединих
щкплских устанпва и генералнп лпща
инфраструктурна и технишка ппремљенпст (без
пптребних кабинета...);
 Недпвпљна укљушенпст щкпла у систем
нефпрмалнпг пбразпваоа;
 Мали брпј НВП из пбласти пбразпваоа;
 Неппстпјаое привременпг утпшищта за дјецу
кпја су ухваћена у скитои, кап и за
малпљетнике
кпји
беже
пд
куће
(Прихватилищте);
 Генералнп лпщи инфраструктуни услпви и
ппремљенпст устанпве културе и сппртске
двпране;
 Недпвпљнп искприщћени и недпвпљнп
преппзнати
капацитети
ппјединашних
удружеоа пд стране ЛС кап мпгућих пружалаца
ванинституципналних
услуга
спцијалне
защтите;
 Недпстатак превпзнпг средства за превпз дјеце
пметене у развпју пп МЗ дп Дневнпг центра;
 Неппстпјаое лпкалнпг медија; радип без
фреквенције;
 Неппстпјаое јавних кпнкурса за дпдјелу
средстава НВП сектпру, већ се средства
дпдељују ad hoc на пснпву ппјединашних
захтјева;
 Недпвпљна
умреженпст
ппјединашних
удружеоа на лпкалу;
 Недпвпљна
прпмпција
ппјединашних
активнпсти удружеоа на лпкалу;
 Неппстпјаое нефпрмалних пблика пбразпваоа;
 Недпстатак уппсленпг струшнпг кадра кпји би се
свакпдневнп и на систематизпван нашин бавип
унапрјеђеоем пплпжаја псјетљивих група на
лпкалу (психплпзи, дефектплпзи, лпгппеди...);
 Недпвпљан брпј уппсленпг здравственпг кадра
(педијатри и гинекплпзи);
 Недпвпљна инфпрмисанпст грађана п правима
кпја имају на пснпву важеће закпнске
регулативе и ппступцима кпја им претхпде;
 Прпблеми заппщљаваоа пспба са ппсебним
пптребама – усљед пгранишенпсти ппслпва и
избпра заната кпјима би мпгли да се баве;
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 Неппстпјаое пбилазнице пкп града (сапбраћај
иде крпз центар града);
 Неппстпјаое пдгпварајућег прпграма за
преквалификацију и дпквалификацију радне
снаге;
 Недпвпљнп изграђена инфраструктура на
сепскпм ппдрушју (сапбраћајнице, впда,
канализација и сл);
 Неппвпљна
старпсна
структура
ппљппривредних дпмаћинстава;
 Велика незаппсленпст младих на селу.
ПРИЛИКЕ

 Дпступнпст развпјних ЕУ фпндпва;
 Мпгућнпст
кприщтеоа
финансијских
и
нефинансијских мјера у сарадои са Завпдпм за
заппщљаваое;
 Међуппщтинска и прекпгранишна сарадоа;
 Усмјеренпст на ппвећаое важнпсти прпизвпдое
хране, впде и пбнпвљивих извпра енергије.

ПРИЈЕТОЕ
 Сппрпст у дпнпщеоу закпна и прилагпђаваоа
закпнске регулативе стварним пптребама;
 Неппстпјаое генералне стратегије развпја РС и
БиХ;
 Растући утицај глпбалне екпнпмске кризе на
екпнпмскп и спцијалнп стаое у ппщтини;
 Нестабилнпст и недпстатпнст трансфера вищих
нивпа власти неппхпдних за функципнисаое
лпкалне управе;
 Недпвпљна кппрдинација вищих нивпа власти
(Министратрсвп прпсвјете дпнпси пдлуку п
плану и прпграму, без пбзира на пптребу
тржищта);
 Закпнска регулатива кпја категприју менталнп
недпвпљнп неразвијених лица не сврстава у
инвалиде;
 Закпн п ЛС РС кпји не преппзнаје МЗ кап правнп
лице.

На пснпву изврщених анализа, Развпјни тим ппщтине Мпдриша идентификпвап је следеће фпкусе у пбласти друщтвенпг
развпја:

1. Ппдизаое капацитета спцијалне и здравствене защтите крпз бпљу инфраструктурну ппремљенпст,
прганизаципну структуру, бпљу дпступнпст услуга и улагаое у радну снагу. Ппдизаое капацитета у
пбласти спцијалне и здравствене защтите врщиће се крпз реализацију прпјеката ппбпљщаваоа
дпступнпсти примарне и секундарне здравствене заптите, адаптацију пбјеката, пбезбjеђеое
приступашнпсти пбјеката за пспбе са птежаним кретаоем и набавку впзила за пптребе Дневнпг
центра у сврху бпље дпступнпсти теренскпг рада за дјецу са сметоама у развпју, кап и прпналажеое
пдрживих механизама финансираоа за ппједине услуге.
2. Унапређеое пплпжаја псјетљивих група и младих. Унапређеое пплпжаја наведених групација
пбезбиједиће се крпз усппстављаое услуга прихватилищта за спцијалнп угрпжене групе,
савјетпвалищта за разлишите угрпжене групе станпвнищтва, ппмпћ у кући, пбезбјеђиваое гпдищоих
прегледа.
3. Пбезбјеђиваое дпдатних садржаја за испуоенији живпт грађана крпз бпљу ппремљенпст и
адаптацију пбјеката и набавку технишке ппреме за Сппртскп- културни центар.
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4. Унапрјеђеое услпва пбразпваоа. Ппдизаоем капацитета пбразпвних институција, крпз адаптацију и
прпщиреое пбјеката, инфраструктурна ппремаоа, набавку ушила, едукацију наставнпг пспбља,
унапрјеђеое услпва за бављеое физишкпм културпм, дппринијеће ппбпљщаоу услпва за квалитетнп
пбразпваое.
5. Унапређеое степена безбиједнпсти у ппщтини. Унапређеое степена безбиједнпсти у ппщтини
Мпдриши пбезбиједиће се крпз унапрјеђеое пгранизаципних и технишких капацитета лпкална
управе за управљаое у ванредним ситуацијама, крпз реализацију прпјеката у пбласти защтите пд
ппплава, ппжара, клизищта и мина. Пбезбјеђиваоем бпље ппремљенпсти за дјелпваое у
ванредним ситуацијама, крпз пбушаваое кадрпва, превентивнп дјелпваое и редпвну кпнтрплу,
ппщтина Мпдриша ппвећаће степен безбиједнпсти.
6. Рефпрма лпкалне сампуправе. Крпз реализацију прпјеката у пбласти мпдернизације лпкалне
сампуправе, увпђеоем електрпнских услуга, ппвезиваоем јединица ЛС са битним актерима, кап щтп
су цивилни сектпр, привреда и дијасппра, унапрјеђеое капацитета за бављеое пмладинскпм
пплитикпм унаприједиће се квалитет рада и транспарентнпст лпкалне сампуправе.
V.3.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма
Сектпрски
циљеви
Сектпрски циљ
2.1.
Унапријеђена
здравствена и
спцијална
защтита
дп
2021. гпдине

Пшекивани исхпд

Индикатпр

 Исхпд 1: Дп 2021. гпдине, брпј
специјалистишких дијагнптишких
прегледа у Дпма здравља 100% у
2016. гпдину.
 Исхпд 2: Дп 2021. гпдине, ппвећан
брпј кприсника услуга спцијалне
защтите дп 25% у пднпсу на
2016.гпдину.
 Исхпд 3: Смаоен брпј кприсника
мјера материјалне ппдрщке за
најмаое 5%.
 Исхпд 4: Дп 2021. гпдине, смаоен
прпценат
захтјева
за
институципналним смјещтајем дп
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Исхпд 5: Дп 2021. Смаоен брпј
младих
са
прпблемима
у
ппнащаоу за најмаое 30% у
пднпсу на 2016. гпдину.

 Брпј пбрађених захтјева за ппмпћ Центра за
спцијални рад;
 Брпј
кприсника
Дневнпг
бправка/
прихватилищта тпкпм гпдине;
 Брпј кприсника ваниституципналних мјера
спцијалне защтите тпкпм гпдине;
 Брпј лица пбухваћених услугама мпбилнпг
медицинскпг тима;
 Брпј
дјеце
пбухваћене
пбавезним
систематским прегледпм у тпку гпдине;
 Брпј младих пбухваћен превентивним
здравственим прпграмима.

 Исхпд 6: Дп 50 % руралнпг
станпвнищтва
ппщтине
пбухваћенп
примарним
здравственим услугама дп 2026.
гпдине.
Сектпрски циљ
2.2.
Унапријеђен

 Исхпд 1: Ппвећан пбухват дјеце
предщкплским пбразпваоем дп
50% у пднпсуна 2016. гпдину.

 Изнпс пбезбијеђених средстава
намијеоен ппвећаоу енергетске
ефикаснпсти пбразпвних устанпва;
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квалитет
пбразпваоа дп
2021. гпдине

Сектпрски циљ
2.3. Псигуран
приступ
сппртским и
културним
садржајима дп
2021. гпдине
Сектпрски циљ
2.4.
Унапријеђени
капацитети
лпкалне
сампуправе за
рад са
грађанима и
цивилним
сектпрпм дп
2021. гпдине

Сектпрски циљ
2.5.
Унапријеђени
капацитети
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 Исхпд 2: Дп 100% дјеце
предщкпслкпг узраста пбухваћенп
прпгрампм
пбавезнпг
предщкплскпг пбразпваоа.
 Исхпд 3: Дп 2021. гпдине ппвећан
пбухват дјеце са сметоама у
развпју и дјеце са инвалидитетпм
прпгрампм пснпвнпг пбразпваоа
дп 50 %.
 Исхпд 4: Дп краја 2021. гпдине
успјех ушеника пснпвних щкпла
ппбпљщан дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.
 Исхпд 5. Дп краја 2021. гпдине
пбезбијеђенп
функципнисаое
пбразпвних устанпва у складу са
нпрмативима и стандардима.
 Исхпд 1. Дп 2021. гпдине ппвећан
брпј кприсника сппртских и
културних дпгађаја дп 20% у
пднпсу на 2016.
 Исхпд 2. Дп 2021. гпдине
сппствени
прихпди
устанпва
сппрта и културе увећани дп 30% у
пднпсу на 2016. гпдине.
 Исхпд 1: Дп краја 2021. гпдине
брпј грађана кпји су пстварили
свпја права ппвећан дп 50% у
пднпсу на 2016. гпдину.
 Исхпд 2: Дп краја 2021. гпдине
ппвећана апспрпција средства
пбезбијеђених из републишкпг
бучета и међунарпдних извпра дп
10% у пднпсу на 2016. гпдину кап
ппсљедица унапрјеђеое сарадое
јавнпг и цивилнпг сектпра.
 Исхпд 3: Дп краја 2021. гпдину
ппвећанп ушещће младих у јавнпм,
културнпм и пплитишкпм живпту
дп 20% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Исхпд 4: Дп 2021. гпдине увећани
прихпди бучета дп 10% кап
ппсљедица усппстављене сарадое
са представницима дијасппре.
 Исхпд 1: Уперипду 2017-2021.
гпдине смаоен прпсјешни изнпс
щтета
у
привреди,
инфраструктури,
јавним
и
приватним
пбјектима
пд

 Изнпс бучетских средстава намијеоених
материјалним трпщкпвима;
 Брпј дјеце предщкплскпг узраста
пбухваћен предщкплским пбразпваоем и
васпитаоем;
 Брпј дјеце предщкплскпг узраста
пбухваћен прпгрампм пбавезнпг
предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа;
 Брпј ушеника пснпвних щкпла;
 Брпј ушеника средое щкпле;
 Брпј заппслених;
 Брпј незаппслених.

 Брпј кприсника културних садржаја;
 Брпј ппсетилаца сппртских садржаја;
 Изнпс пстварених сппствених прихпда КСЦа;
 Изнпс пстварених сппствених прихпда СКЦа.

 Брпј захтјева грађана за пствариваое права;
 Висина ппщтинских прихпда пстварених пд
дпмаћих и страних инвестиција;
 Брпј удружеоа грађана;
 Брпј прпјеката удружеоа грађана;
 Изнпс средстава пстварених путем
прпјеката ппдржаних из републишкпг бучета
и међунарпдних фпндпва;
 Брпј кпнтаката пстварених са
представницима дијасппре.

 Прпсјешни изнпс щтета у привреди пд
прирпдних и других ппаснпсти;
 Прпсјешни изнпс щтета на јавнпј
инфраструктури и јавним пбјектима пд
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лпкалне
заједнице за
ппвећаое
безбиједнпсти
грађана и
смаоеое
ризика пд
катастрпфа дп
2021. гпдине
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прирпдних и других ппаснпсти дп
прирпдних и других ппаснпсти;
20% у пднпсу на прпсјек щтета у  Прпсјешни изнпс щтета на стамбеним и
перипду пд 2011-2016.гпдине.
приватним пбјектима пд прирпдних и
 Исхпд 2: У перипду 2017-2021.
других ппаснпсти;
гпдине смаоен прпсјешан брпј  Брпј страдалих пд прирпдних и других
страдалих и ппвријеђених пспба
ппаснпсти;
пд прирпдних и других ппаснпсти  Брпј ппвријеђених пд прирпдних и других
дп 20% у пднпсу на 2014. гпдину.
ппаснпсти.
 Изнпс средстава пбезбијеђен за
функципнисаое Штаба цивилне защтите

V.3.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
Сектпрски циљеви друщтвенпг развпја имају свпје упприщте у дпкументима вищих стратегија, планпва и закпна.
Сектпрски циљ 2.1. Унапријеђена здравствена и спцијална защтита дп 2021. гпдине у складу је са Стратегијпм
спцијалне укљушенпсти Бпсне и Херцегпвине 2010-2020. гпдина у пквиру кпје је дефинисан Ппдциљ 1. Спцијална
пплитика у функцији заппщљаваоа, Ппдциљ 2. Ппбпљщати пплпжај ппрпдице са дјецпм, Ппдциљ 4. Ппбпљщати
здравствену защтиту и Ппдциљ 6. Ппбпљщати пплпжај пспба с инвалидитетпм.
Сектпрски циљ 2.2. Унапријеђен квалитет пбразпваоа дп 2026. гпдине у складу је са Стратегијпм спцијалне
укљушенпсти Бпсне и Херцегпвине 2010-2020. гпдине у пквиру кпје је дефинисан Ппдциљ 3. Ппбпљщати пбразпваое,
са стратещким дпкументпм Пмладинска пплитика Републике
Српске за перипд 2016-2020.гпдине. Пвај сектпрски циљ је такпђе усклађен са Стратегијпм развпја пбразпваоа у
Републици Српскпј дп 2020. гпдине шије је стратещкп ппредјељеое да квалитет представља примарни развпјни циљ на
свакпм нивпу пбразпваоа – пд предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа дп дпктпрских студија пднпснп пбразпваоа
пдраслих. Пвај циљ је у складу и са Стратегијпм за унапрјеђеое и развпј вплпнтеризма у Републици Срспскпј за перипд
2014- 2018. гпдине.
Сектпрски циљ 2.3. Псигуран приступ сппртским и културним садржајима дп 2021. гпдине нема упприщте у
стратещким дпкументима вищег реда из разлпга щтп су дпкументи из пве пбласти истекли, а нпви јпщ нису у нацрту
или усвпјени.
Сектпрски циљ 2.4. Унапријеђени капацитети лпкалне сампуправе за рад са грађанима и цивилним сектпрпм дп 2026.
гпдине у директнпј је вези са циљевима Стратещкпг плана развпја лпкалне сампуправе у БиХ (Стратещки Циљ:
Псигурати сталнп унапређеое квалитета и екпнпмишнпсти услуга).
Сектпрски циљ 2.5. Унапријеђени капацитети лпкалне заједнице за ппвећаое безбиједнпсти грађана и смаоеое
ризика пд катастрпфа дп 2021. гпдине у складу је са Наципналним екплпщким планпм (НЕАП) пбласт Деминираое, кап
и Впдени ресурси/Птпадне впде и Земљищни ресурси, защтита, кприщтеое и управљаое. Пвај сектпрски циљ у складу
је и са Стратегијпм интегралнпг управљаоа впдама РС дп 2021.гпдине (Стратещки циљеви: Уређеое и раципналнп
кприщћеое впдних ресурса Републике Српске / Ппвећаое кприщћеоа и уређеоа распплпживих ресурса у екплпщки,
спцијалнп и екпнпмски прихватљивим границама; Ппсебни циљ: Унапрјеђеое свих видпва раципналнпг и интегралнпг
кприщћеоа впда, защтите впда и защтите пд впда). Пвај циљ је у складу и са Стратегијпм за унапрјеђеое и развпј
вплпнтеризма у Републици Срспскпј за перипд 2014-2018. гпдине.

V.3.3. Иницијативе међуппщтинске сарадое
Ппщтина Мпдриша ппсебан знашај даје збриоаваоу разлишитих категприја угрпжених лица. Пбезбјеђиваое
институципналнпг смјещтаја за стара лица, кап и развпј мреже ванинституципналне ппдрщке, крпз усппстављаое
пдрживе услуге ппмпћи у кући, пвпј категприји станпвнищтва мнпгп је бпље рјещавати у сарадои са другим
ппщтинама. Такпђе, ппщтина Мпдриша ће ппкренути иницијативу за међуппщтинску сарадоу у усппстављаоу услуге
прихватилищта за спцијалнп угрпжене групе, кап и набавке впзила за теренски рад Дневнпг центра за дјецу са
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сметоама у развпју „Сунце Пбервалиса“. Пвим видпм међуппщтинске сарадое смаоују се и расппдељују трпщкпви
скупих прпјеката кпји су превиспки за ппјединашне ппщтине и пбезбјеђује се трајна пдрживпст прпграма.
П механизмима међуппщтинске сарадое за развпј радне снаге већ је билп ријеши у дјелу п сектпру екпнпмскпг развпја.
Мпгуће је нудити услуге у заједнишкпм Центру за цјелпживптнп ушеое (нпр. ппстпји мпдел кпји је развип град Дпбпј са
сусједним ппщтинама), прије свега у дијелу кпји се тише нефпрмалнпг пбразпваоа за незаппслене из тещкп
заппщљивих категприја.
Клизищта представљају велики прпблем за ппщтину Мпдриша, кап и за ппщтине из пкружеоа, па ппстпји мпгућнпст да
вище ппщтина заједнп приступи реализацији прпјекта кпји се тише идентификације клизищта и утврђиваоа оихпве
динамике. Такпђе, несрећна искуства са ппплавама из 2014. гпдине су указала на неппхпднпст међуппщтинске
сарадое у ванредним ситуацијама. Дп сада није ппстпјалп превентивнп дјелпваое, већ се сарадоа свпдила искљушивп
на реагпваое на прирпдне неппгпде. Неппхпдни су бпљи механизми кпји би усппставили виспк нивп спремнпсти за
адекватнији пдгпвпр, крпз развпј адекватних механизама за размјену људи, рпба и услуга у ванредним ситуацијама.
Један пд тих механизама је усппстављаое заједнишке базе ппдатака сусједних ппщтина кпја би садржала пппис
инвентара, ппреме и дпступних људских ресурса кпји би били на распплагаоу свакпј пд ппщтина у слушају ванредне
ситуације.
Сппртске и културне манифестације, реализпване крпз ппсјете и размјене, су упбишајне пбласти међуппщтинске
сарадое кпја се увијек мпже развијати и унапрјеђивати.
На пснпву исказаних пптреба, дефинисане су сљедеће пбласти сарадое:

1. Изградоа капацитета за институципналнп и ванинституципналнп збриоаваое псјетљивих група;
2. Развпј мреже ванинституципналне ппдрщке за псјетљиве групе (дјецу и младе са сметоама у
развпју, пспбе са инвалидитетпм, дјецу без ппрпдишнпг стараоа, васпитнп занемарену и запущтену
дјецу);
3. Развпј прпграма нефпрмалнпг пбразпваоа, ппсебнп за незаппслене из тещкп заппщљивих
категприја;
4. Реализација прпјеката пд знашаја за унапрјеђеое међуппщтинске културне и сппртске ппнуде;
5. Реализација прпјеката пд знашаја за ппвећаое безбједнпсти грађана и смаоеое щтета пд прирпдних
и других ппаснпсти.

V.3.4. Прпграми, прпјекти и мјере
За реализацију плана друщтвенпг развпја ппщине Мпдриша дефинисанје40прпјекатa и мјера груписану 6 прпграма:
ПРПГРАМ

МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ

ПРПГРАМ
2.1.1
УНАПРЈЕЂЕОЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ
Х,
ПРГАНИЗАЦИПНИХ
И
КАПАЦИТЕТА
ЉУДСКИХ РЕСУРСА
У
СЕКТПРУ
ЗДРАВСТВЕНЕ
И
СПЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

П.2.1.1.1. Унапрјеђеое дпступнпсти услуга примарне и секундарне здравствене
защтите
П.2.1.1.2. Адаптација/ ренпвираое прпстприја Службе за гинекплпгију Дпма
здравља
П.2.1.1.3. Усппстављаое рада Пријемнпг пдјељеоа у приземљу ЦСР у циљу
пбезбјеђиваоа приступашнпсти услуга за пспбе са птежаним кретаоем
П.2.1.1.4 Набавка впзила за теренски рад Дневнпг центра за дјецу са сметоама у
развпју „Сунце Пбервалиса“ (ДЦ)
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ПРПГРАМ
2.1.2.
УСППСТАВЉАОЕ
НПВИХ
И
УНАПРЈЕЂЕОЕ
ППСТПЈЕЋИХ МЈЕРА
И
УСЛУГА
СПЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
ЗА
ПСЈЕТЉИВЕ
ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
ПРПГРАМ
2.1.3.
ППВЕЋАОЕ
ДПСТУПНПСТИ
И
УНАПРЈЕЂЕОЕ
ПРПГРАМА
ПРЕВЕНТИВНЕ
И
ПРИМАРНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
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П.2.1.2.1. Усппстављаое услуге прихватилищта за спцијалнп угрпжене групе у
складу са шл.121 Закпна п спцијалнпј защтити Сл.37/12
П.2.1.2.2.Усппстављаое савјетпдавне ппдрщке малпљетним жртвама врщоашкпг и
рпднппсјетљивпг насиља и малпљетним ппшинипцима насиља
П.2.1.2.3. Усппстављаое услуге Ппрпдишнпг савјетпвалищта у пквиру Центра за
спцијални рад
П.2.1.2.4. Усппстављаое пдрживе услуге ппмпћи у кући за стара и пдрасла
инвалидна лица
М.2.1.2.5. Пбезбјеђеое трајне пдрживпсти прпграма у пквиру ДЦ за дјецу са
ппсебним пптребама „Сунце Пбервалиса“
П.2.1.3.1. Усппстављаое мпбилнпг медицинскпг тима
П.2.1.3.2. Усппстављаое здравствене ппдрщке младима
М.2.1.3.3. Усппстављаое редпвних гпдищоих и пбавезних систематских прегледа у
свим васпитнп-пбразпвним устанпвама

П.2.2.1.1. Изградоа нпвпг пбјекта у пквиру ЈПУ „Наща радпст“
П.2.2.1.2. Усппстављаое прпграма физишкпг васпитаоа у пквиру ЈПУ „Наща радпст“
П.2.2.1.3. Наткриваое и уређеое атрија и двприщта за игру
П.2.2.1.4. Изградоа сппртскпг терена у централнпј ПШ „Свети Сава“
ПРПГРАМ
2.2.1.
УНАПРЈЕЂЕОЕ
ИНФРАСТРУКТУРНИ
Х
КАПАЦИТЕТА
ПБРАЗПВНИХ
УСТАНПВА

П.2.2.1.5. Ппремаое кабинета инфпрматике
П.2.2.1.6. Ппремаое 3 кабинета за наставу страних језика/ фпнплабпратприје у 2
пснпвне ЦШ и СШЦ
П.2.2.1.7. Технишкп ппремаое 7 ушипница у пснпвним щкплама
П.2.2.1.8. Уређеое двприщта ппдрушне щкпле у МЗ Мпдриша 5
П.2.2.1.9. Набавка щкплскпг намјещтаја за 5 ушипница у пквиру СШЦ
П.2.2.1.10. Адаптација бивще кпжарске радипнице у пквиру СШЦ за пптребе
усппстављаоа сппртске сале за физишкп васпитаое у пквиру СШЦ
П.2.2.1.11. Пбезбјеђиваое прпграма едукација ушитеља и наставника за рад са
дјецпм са сметоама у развпју

ПРПГРАМ
2.3.1.УНАПРЈЕЂЕОЕ
СППРТСКЕ
И
КУЛТУРНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПРПГРАМ

2.4.1.

П.2.3.1.1. Адаптација пбјекта Културнп – спптскпг центра

П.2.3.1.2. Набавка технишке ппреме за Српски културни центар
П.2.4.1.1. Израда Стратегије мпдернизације лпкалне сампуправе
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П.2.4.1.2. Усппстављаое савременпг система за кпмуникацијуи и нфпрмисаое
грађана у циљу рјещаваоа кпмуналних и других прпблема крпз Систем 48
П.2.4.1.3. Израда Стратещкпг плана за сарадоу са дијасппрпм
М.2.4.1.4. Ппдрщка прпјектима Пмладинске банке
М.2.4.1.5. Унапрјеђеое капацитета јавнпг и сектпра цивилнпг друщтва за креираое,
имплементацију, праћеое и евалуацију пмладинске пплитке
П.2.4.1.6. Израда нпве Стратегије партнерства
П.2.5.1.1. Ппремаое Специјализпване екипе за дјелпваое у ванредним ситуацијама
М.2.5.1.2. Фпрмирати, пбушити и ппремити Јединице цивилне защтите ппщте
намјене (ЈПН) у свим мјесним заједницама
П.2.5.1.3 Инсталисаое система за у збуоиваое и пбавјещтаваое грађана

ПРПГРАМ 2.5.1.
УНАПРЈЕЂЕОЕ
ПРГАНИЗАЦИПНИХ
И ТЕХНИЧКИХ
КАПАЦИТЕТА
ЛПКАЛНЕ УПРАВЕ
ЗА УПРАВЉАОЕ
ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА

П.2.5.1.4. Усппстављаое система КТ веза (радип-веза) између ппщтинскпг Штаба за
ванредне ситуације и екипа, јединица, угрпжених лпкалитета МЗ
П.2.5.1.5. Изградоа насипа и канала за пдбрану пд ппплава и других впдпзащтитних
пбјеката
П.2.5.1.6. Редпвнп пдржаваое брдских впдптпкпва
П.2.5.1.7.Ппремаоепрпфесипналне ватрпгасне јединице
П.2.5.1.8. Фпрмираое Дпбрпвпљнпг ватрпгаснпг друщтва
П.2.5.1.9. Израда Регистра клизищта и динамика клизищта
П.2.5.1.10. Реализација прпграма защтите пд мина

Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана друщтвенпг развпјаза перипд 2017-2021. гпдине изнпсе
4.277.000 КМ.

V.4.

План защтите живптне средине

План защтите живптне средине служи кап инструмент за защтиту и унапрјеђиваое живптне средине у лпкалнпј
заједници. Оиме се псигурава пдгпвпрнп управљаое прирпдним ресурсима и пкплинпм, кпјим ће се уравнптеженп
задпвпљити пптребе садащое и будућих генерација у лпкалнпј заједници.
Сектпрски план защтите живптне средине ппщтине Мпдришаje израђен на пснпву резултата спцип-екпнпмске анализе,
дефинисане визије развпја и стратещких циљева кап и анализе снага, слабпсти, прилика и пријетои у сектпру живптне
средине. На пснпву утврђене визије и стратещких циљева евидентнп је да се прпблеми защтите живптне средине
рјещавају крпз инфраструктурне прпјекте у сектпру впдпснабдијеваоа и канализације, прикупљаоа, пдвпдаи
прерадептпадних впда, збриоаваоа птпада, кап и крпз израду планске дпкументације и активније спрпвпђеое
ппстпјеће.
У циљу щтп адекватнијег сектпрскпг фпкусираоа, у пбзирсу узете преднпсти ппщтине Мпдриша у свјетлу лпкалних
прилика насупрпт слабпстима и недпстацима, кап и мпгуће щансе и прилике за даље унапрјеђеое защтите живптне
средина насупрпт пријетоама кпје дплазе са лпкалнпг и вищих нивпа.
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СНАГЕ
 Ппстпјаое стратещкпг дпкумента из пбласти
защтите живптне средине – ЛЕАП ппщтине
Мпдриша (2012-2017);
 Велике резерве квалитетне пијаће впде.

МПГУЋНПСТИ
 Примjена ппстпјећег закпнпдавства из пбласти
защтите живптне средине;
 Ппстпјаое Фпнда за защтиту живптне средине и
енергетску ефикаснпст Републике Српске;
 Мпгућнпсти изградое МХЕ на ријеци Бпсни
(Цијевна 5, 6 и 7);
 Мпгућнпсти изградоа мини спларних електрана
на крпвпвима јавних институција;
 Рјещаваое статуса АД “Впдпвпд и Канализација
Мпдриша” у кприст лпкалне сампуправе.

СЛАБПСТИ
 Незадпвпљавајућа и застарила кпмунална
инфраструктура (впдпвпд и канализација);
 Низак степен имплементације ЛЕАП-а:
 Пгранишена улпга ппщтине у инфраструктурнпм
развпју впдпвпдне и канализаципне мреже;
 Мала ппкривенпст услугама впдпснабдијеваоа
и канализације;
 Велики губици у впдпвпднпј мрежи;
 Недпвпљан капацитет ппстпјеће канализаципне
мреже (атмпсферска и фекална канализација);
 Не врщи се прешищћаваое кпмуналних
птпадних впда,
 Не врщи се кпнтрпла квалитете впде свих
лпкалних извприщта, иакп ппстпје загађеоа;
 Неппстпјаое ажурираних ппдатака п квалитету
ваздуха, квалитету земљищта, биплпщкпј
разнпликпсти;
 Неппстпјаое санитарне деппније за пдлагаое
кпмуналнпг птпада;
 Ппстпјаое дивље деппније;
 Не врщи се селекција / рециклажа птпада;
 Недпвпљнп развијена свијест грађана п защтити
живптне средине и маоак грађанске акције;
 Некпнтрплисана експлпатација пијеска и
щљунка из кприта ријеке Бпсне;
 Некпнтрплисана сјеша щуме и недпвљнп
ппщумљаваое;
 Недпвпљнп кприщћеое пбнпвљивих извпра
енергије;
 Защтита пд щтетнпг дјелпваоа впда парцијална
и недпвпљна за сигурну пдбрану пд ппплава;
ПРИЈЕТОЕ
 Ппјаве ппплава и клизищта;
 Ппдрушја загађена минама;
 Дугпгпдищое нерјещаваое прпблема птпадних
впда и деппнија кпје мпже дпвести дп
далекпсежних ппсљедица на живптну средину и
живпте грађана;
 Недпстатак стратещких дпкумената и акција на
вищим нивпима власти;


На пснпву изврщених анализа, Развпјни тим ппщтине Мпдриша идентификпвап је сљедеће фпкусе защтите живптне
средине:

1. Пдрживп кпристити и защтитити впдне ресурсе.SWOT анализа је ппказала да је впдпвпдна и
канализаципна инфраструктура застарјела те да је неппхпднп изврщити оихпву рекпнструкцију.
Рекпнструкцијпм впдпвпдне мреже ће се ријещити прпблем расипаоа впдних ресурса пднпснп
смаоиће се губици впде у мрежи.
74

Страна 75- Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

2. Ппбпљщати стаое живптне средине крпз смаоеое кплишина деппнпванпг птпада. Прпвпђеоем
пдгпварајућих прпјеката у Мпдриши ће се ппвећати кплишине селектпванпг птпада, пласирати даље на
тржищте, те на тај нашин смаоити укупна кплишина деппнпванпг птпада. Такпђе, прпјектима
рекултивације ппстпјећих деппнија и нелегалних пдлагалищта птпада, смаоиће се ппврщине земљищта
кпнтаминиране птпадпм.
3. Ппвећати нивп енергетске ефикаснпсти. У нареднпм перипду Ппщтина Мпдриша планира
имплементацију прпјеката ппвећаоа ЕЕ у зградарству кпји имају за циљ раципнализацију енергетске
пптрпщое, те смаоеое негативних глпбалних ушинака.
4. Едукпвати станпвнищтвп. Пптребнп је да систематскп анимираое и едукпваое грађана у циљу
ппдизаоа екплпщке свијести и ппкретаоу грађанске акције у тпм смислу.
V.4.1. Преглед сектпрских циљева са пшекиваним исхпдима и индикатприма
Сектпрски циљ
Пшекивани исхпд
Сектпрски циљ 3.1. Ппбпљщан  Исхпд 1: Дп 2021. гпдине
квалитет пружаоа кпмуналних
смаоени губици впде у
услуга и унапријеђенп стаое
систему
ппврщинских и ппдземних впда
впдпснабдијеваоа
за
дп 2021. гпдине
најмаое 15% у пднпсу на
2016. гпдину.
 Исхпд 2: Дп 2021. гпдине
ппвећан брпј кприсника
јавнпг
впдпвпднпг
система
за
10%
(изградопм
нпвих
стамбених пбјеката у
урбаним
зпнама
ппщтине).
 Исхпд 3: Дп 2021. гпдине
задпвпљствп
станпвнищтва
услугама
впдпснабдијеваоа веће је
за најмаое 20% у пднпсу
на 2016. гпдине.
 Исхпд 4: Дп 2021. гпдине
ппвећан брпј кприсника
канализаципне мреже за
10 % (изградопм нпвих
стамбених пбјеката у
урбаним
зпнама
ппщтине).
 Исхпд 5: Дп 2021. гпдине
задпвпљствп
станпвнищтва
услугама
пдвпдое птпадних впда
веће је за најмаое 20% у
пднпсу на 2016. гпдине.
 Исхпд 6: Дп 2021. гпдине
ствпрени
услпви
за
смаоеое
загађеоа

Индикатпр
 Прпценат смаоеоа губитака у
систему впдпснабдијеваоа;
 Брпј дпмаћинстава прикљушених
на впдпвпдну мрежу;
 Брпј кприсника кпји имају
некпнтрплисану и хигијенски
неисправну впду за пиће;
 Брпј станпвника прикљушен на
канализаципну мрежу;
 Задпвпљствп грађана услугама
канализаципнпг система;
 Статус ппврщинских и ппдземних
впда.

75

Страна 76- Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

птпадним впдама.
Сектпрски циљ 3.2. Смаоен ризик  Исхпд 1: Дп 2021. гпдине
пп живптну средину и здравље
смаоен
ризик
пд
људи и усппстављена
епидемија за категприју
припритетна инфраструктура за
ниже у пднпсу на 2016.
интегралнп управљаое птпадпм
гпдину.
дп 2021. гпдине
 Исхпд 2: Дп 2021. гпдине
5 % вище станпвнищтва
пбухваћенп
системпм
прикупљаоа птпада у
пднпсу на 2016. гпдину.
 Исхпд 3: Дп 2021. гпдине
најмаое
20%
рециклиранпг
птпада
пласиранп на тржищте и
даљу пбраду.
 Исхпд 4: Најмаое 25 %
дпмаћинстава
и
ппслпвних
субјеката
ушествује у селективнпм
прикупљаоу птпада дп
2021. гпдине.
Сектпрски циљ 3.3. Ппвећан нивп  Исхпд 1: Дп 2021. гпдине
енергетске ефикаснпсти
примјенпм
мјера
ЕЕ
смаоена емисија CO2 за
најмаое 20% у пднпсу на
2016. гпдину.
 Исхпд 2: Дп 2021. гпдине
за 10% смаоен изнпс
бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних
пбјеката у пднпсу на 2016.
гпдину.
 Исхпд 3: Дп 2021. гпдине
смаоена
пптрпщоа
електришне енергије на
расвјету за 20 % у пднпсу
на 2016. гпдину.

 Прпцјена ризика пд епидемија;
 Брпј станпвника ппкривен услугпм
системскпг прикупљаоа птпадпм;
 Кплишина селективнп
прикупљенпг птпада пласиранпг
на тржищте и даљу пбраду;
 Брпј дпмаћинстава и ппслпвних
субјеката кпји ушествују у
селективнпм прикупљаоу птпада.

 Емисија CO2 (у тпнама);
 Гпдищои
изнпс
бучетских
издвајаоа за трпщкпве гријаоа
јавних пбјеката.

V.4.2. Усклађенпст са стратещким дпкументима вищих нивпа
Сектпрски циљеви защтите живптне средине имају свпје јакп упприщте у дпкументима вищих стратегија, планпва и
закпна.
Сектпрски циљ 1 је усклађен са Наципналним екплпщким акципним планпм (НЕАП-пм) (припритетна пбласт: Впдни
ресурси/Птпадне впде), Стратещким планпм развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске дп 2020. (5.
Уравнптежен интегрални рурални развпј), Стратегијпм интегралнпг управљаоа впдама РС дп 2021.г пдине (Стратещки
циљеви: Уређеое и раципналнп кприщћеое впдних ресурса Републике Српске / Ппвећаое кприщћеоа и уређеоа
распплпживих ресурса у екплпщки, спцијалнп и екпнпмски прихватљивим границама; Ппсебни циљеви: Унапрјеђеое
свих видпва раципналнпг и интегралнпг кприщћеоа впда, защтите впда и защтите пд впда / Защтита и ппвећаое
распплпживих ресурса впде и ствараое услпва за управљаое режимима впда ради оихпвпг ппбпљщаваоа).
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Сектпрски циљ 2 је усклађен са НЕАП-пм (припритетна пбласт: Птпад/Управљаое птпадпм),Стратегијпм управљаоа
птпадпм РС 2016-2025. гпдине (Циљеви: Избјегаваое и смаоеое настајаоа птпада / Унапрјеђеое система сакупљаоа
кпмуналнпг птпада / Санација и затвараое ппщтинских и дивљих деппнија / Усппстављаое система заједнишких
деппнија за управљаое препсталим кпмуналним и неппасним индустријским птпадпм), Стратегијпм защтите прирпде
Републике Српске (4.1.11. Јашаое екплпщке свијести, 4.2.1. Ствараое пснпве за усклађен и прпстпрнп уравнптежен
спцип-екпнпмски развпј), Стратещким планпм развпја ппљппривреде и руралних ппдрушја Републике Српске дп 2020.
(5. Уравнптежен интегрални рурални развпј).
Сектпрски циљ 3 је усклађен са НЕАП-пм (припритетна пбласт: Привреда, припритетна пбласт: Впдни ресурси/Птпадне
впде), Стратегије развпја енергетике Републике Српске дп 2030. (Циљеви: Ппвећаое пбавезнпг нивпа тпплптне защтите
ппстпјећих и нпвих зграда / Ппвећаое ефикаснпсти система расвјете).

V.4.3. Иницијативе међуппщинске сарадое
Кљушна иницијатива међуппщтинске сарадое у сектпру защтите живптне средине за ппщтину Мпдриша је изградоа
Регипналне деппније за пдлагаое птпада. Изградоа Регипналне деппније укљушује ппщтине Брпд, Дервента, Мпдриша,
Петрпвп, Теслић, Вукпсавље и град Дпбпј у Републици Српскпј и ппщтине Тещао, Пчак, Успра и Дпбпј-Југ у Федерацији
БиХ и представља прпјекат кпји за циљ има увпђеое мпдернпг и заједнишкпг управљаоа птпадпм. Пснпвна намјера је
да се усппстави систем прикупљаоа, управљаоа и третмана птпада кпји задпвпљава савремене екплпщке стандарде.
Истпвременп, прпјекат би требалп да идентификује пптребне правне и инфраструктурне захтјеве неппхпдне за
рјещаваое прпблема илегалних деппнија и усппстављаое система за функципнисаое будуће Регипналне деппније.
Главну инфраструктурну кпмппненту представља пдлагалищте неппаснпг птпада, адекватнп третираое ппаснпг птпада
и екпнпмски пправданп спртираое секундарних сирпвина из прикупљенпг птпада.
Ппщтина Мпдриша ће иницирати међуппщтинску сарадоу за защтиту прирпдних вриједнпсти за ресурсе кпје дијели са
сусједним ппщтинама какп се се не би угрпзили туристишки пптенцијали прирпдних ресурса ппщтине.
Међуппщтинска сарадоа је кљушна и за даље унапрјеђеое енергетске ефикаснпсти крпз кприщћеое пбнпвљивих
извпра енергије, у смислу размјене искустава и примјера дпбре праксе са другим ппщтинама, кап и заједнишкпг
аплицираоа на прпјекте прекпгранишне сарадое у пвпј пбласти. Сарадоа је ппгпдна и за прганизпваое разлишитих
заједнишких прпграма едукације у пбласти защтите живптне средине.
Иницијативе међуппщтинске сарадое у пбласти защтите живптне средине пбухватају:

1. Изградоу Регипналне деппније у сарадои са већим брпјем ЈЛС из Републике Српске и Федерације
БиХ;
2. Међуппщтинске иницијативе за защтиту прирпдних вриједнпсти;
3. Сарадоу у прпјектима енергетске ефикаснпсти и размјена искустава дпбрих пракси;
4. Заједнишке међуппщтински прпграме едукације станпвнищтва у пбласти защтите живптне средине.
V.4.4. Прпграми, прпјекти и мјере
За реализацију плана защтите живптне средине ппщине Мпдриша дефинисан је 32 прпјекат и мјера,кпји су груписани у
7 прпграма:
ПРПГРАМ
ПРПГРАМ
3.1.1.
УНАПРЈЕЂЕОЕ СИСТЕМА
ВПДПСНАБДИЈЕВАОА

МЈЕРА/ПРПЈЕКАТ
П.3.1.1.1. Рекпнструкција впдпвпдне мреже
П.3.1.1.2. Креираое дигиталне базе ппдатака впдпвпдне инфраструктуре –
впдпвпдна мреже и пбјекти
П.3.1.1.3. Набавка ппреме и пбука пспбља надлежнпг кпмуналнпг предузећа
за пткриваое губитака у впдпвпдним системима
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П.3.1.1.4. Израда Мастер плана за впдпснабдијеваое руралних ппдрушја
ппщтине
ПРПГРАМ
3.1.2.
УНАПРЈЕЂЕОЕ СИСТЕМА
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ПРПГРАМ 3.2.1. САНАЦИЈА
ДЕППНИЈА
ПРПГРАМ
ППБПЉШАОЕ
ПРИКУПЉАОА
ПТПАДА

3.2.2.
УСЛУГЕ
ЧВРСТПГ

П.3.1.2.1. Изградоа кищне канализације
П.3.1.2.2. Израда прпјектне дпкументације за изградоу ппстрпјеоа за
прешищћаваое птпадних впда
П.3.2.1.1. Санација и рекултивација ппщтинске деппније
П.3.2.1.2. Санација нелегалних деппнија
П.3.2.2.1.Израда Плана управљаоа птпадпм
П.3.2.2.2. Израда Прпграма ппвећаоа прикљушенпсти станпвнищтва на
ппщтински систем управљаоа птпадпм
П.3.2.2.3. Прпщиреое системскпг прикупљаоа птпада на руралне мјесне
заједнице
П.3.2.3.1. Изградоа зелених пстрва у градскпм ппдрушју

ПРПГРАМ
3.2.3.
УСППСТАВЉАОЕ СИСТЕМА
СЕЛЕКТИВНПГ
ПРИКУПЉАОА ПТПАДА

П.3.2.3.2. Набавка специјализпванпг впзила за селективнп прикупљаое
птпада
П.3.2.3.3. Набавка 20 кпнтејнера за селективнп прикупљаое птпада и 20
кпнтејнера за мјещпвити птпад
П.3.2.3.4. Изградоа трансфер станице

ПРПГРАМ
3.2.4.
ИНФПРМИСАОЕ
СТАНПВНИШТВА
П
ПРИМЈЕНИ СЕЛЕКТИВНПГ
ПРИКУПЉАОА ПТПАДА

П.3.2.4.1. Емитпваое радип емисија на тему селективнпг прикупљаоа
птпада
П.3.2.4.2. Креираое брпщура и летака на тему селективнпг прикупљаоа
птпада
П.3.3.4.3. Прганизпваое тематских радипница на тему селективнпг
прикупљаоа птпада
П.3.3.1.1. Израда Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти (АПЕЕ)
П.3.3.1.2. Унапрjеђеое енергетске ефикаснпсти Дпма здравља
П.3.3.1.3. Унапрjеђеое енергетске ефикаснпсти у ПУ „Наща радпст“
П.3.3.1.4. Рекпнструкција фискултурне сале у ПШ „Свети Сава“
П.3.3.1.5. Унапрjеђеое енергетске ефикаснпсти у ПШ Кппривна

ПРПГРАМ 3.3.1. ПРИМЈЕНА
МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНПСТИ У ЈАВНПМ
СЕКТПРУ

П.3.3.1.6. Санација крпвне кпнструкције у ПШ Кппринска Требава
П.3.3.1.7. Санација ПШ Враоак
П.3.3.1.8. Санација крпва у централнпј щкпли „Сутјеска“
П.3.3.1.9. Замјена стпларије у ПШ у Скугрићу
П.3.3.1.10. Унапрjеђеое енергетске ефикаснпсти у СШЦ
П.3.3.1.11. Адаптација сппртске двпране Културнп-сппртскпг центра
П.3.3.1.12. Ппвећаое енергетске ефикаснпсти Српскпг културнпг центра
П.3.3.1.13.Ппвећаое енергетске ефикаснпсти зграде ппщтинске управе
П.3.3.1.14. Ппвећаое енергетске ефикаснпсти у јавнпј расвјети
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Укупна пшекивана улагаоа за реализацију сектпрскпг плана за защтиту живптне средине за перипд 2017-2021. гпдине
изнпсе 20.832.829 КМ.

VI. Пперативни дип
VI.1. План имплементације стратещких прпјеката и мјера за 3 гпдине (1+2)

Сектпр

Укупни
пријент.
издаци
(дп
заврщетка
прпјекта)

Финансираое из бучета ЈЛС

Финансираое из псталих извпра

Преглед пп гпдинама

Преглед псталих извпра пп гпдинама

Укупни
предвиђени
издаци (за
III гпдине)

гпд. I

гпд. II

гпд. III

укупнп
(I+II+III)

гпд. I

гпд. II

гпд. III

укупнп
(I+II+III)

Брпј
прпјеката

Екпнпмски
сектпр

13.160.551

8.502.451

348.393

1.063.800

1.019.300

2.431.493

376.311

2.871.647

2.823.000

6.070.958

50

Друщтвени
сектпр

3.539.000

3.282.000

329.000

59.000

104.000

492.000

1.461.000

478.000

851.000

2.790.000

24

3.451.184

3.439.184

16.000

163.500

215.000

394.500

3.000

1.235.500

1.806.184

3.044.684

15

20.150.735

15.223.635

693.393

1.286.300

1.338.300

3.317.993

1.840.311

4.585.147

5.480.184

11.905.642

89

Сектпр
пкплища
/защтите
живптне
средине
УКУПНП

Детаљан План имплементације Стратегије ппщтине Мпдриша за перипд 2017-2019. гпдине, дпступан у Excel
фпрмату, налази се у анексу пвпг дпкумента, дпк је у наставку дат сажет преглед планираних средстава пп
сектприма и извприма финансираоа:
Укупна планирана средства за реализацију сектпрских циљева за перипд 2017-2019. гпдине изнпсе
15.223.635 КМ. Највећи брпј прпјеката/мјера планираних за имплементацију у првпм трпгпдищоем
перипду (50) припада екпнпмскпм сектпру, дпк су за друщтвени сектпр планирана 24, а за сектпр живптне
средине 15 прпјеката/мјера. За имплементацију укупнп 89 прпјеката/мјера у пквиру сва три сектпра, за
перипд 2017-2019. гпдине из бучета ппщтине Мпдриша биће издвпјенп 3.317.993 КМ, дпк ће се средства у
висини пд 11.905.642 КМ тражити из екстерних извпра (углавнпм са републишкпг нивпа, разних дпнатпра,
кап и из приватних извпра).
У пквиру сектпра екпнпмскпг развпја, планирани су капитални прпјекти изградое затвпренпг базена,
клизалищта, кап и уређеое трга Милана Јелића, кпји ће бити велики дппринпс какп развпју туристишке
ппнуде Мпдрише, такп и квалитету живпта свих грађана Мпдрише. Знашајан дип средстава издвпјен је за
ппдстицаје и ппдрщку ппљппривреди и МСП путем израде разних сектпрских студија, унапрјеђеоа
пбразпванпг система у складу са пптребама привреде и екпнпмскпг ппправка ппслпвнпг сектпра пд щтете
узлакпване ппплавама у прптеклпм перипду. Планиран је и велики брпј мјера, кпје се пднпсе се на јашаое
ппслпвнпг пкружеоа и не изискују велика нпвшана средства, а мпгу дати знашајне резултате.
Прпјекти планирани у пквиру сектпра друщтвенпг развпја пднпсе се на унапрјеђеое примарне и секундарне
здравствене защтите, услпва живпта за пспбе са сметоама у развпју, унапрјеђеое система пбразпваоа и
услпва за живпт и развпј младих, кап и прпјекти спцијалне инклузије, кап щтп је ппбпљщаое услпва живпта
и пружаое ппдрщке пспбама са сметоама у развпју, Један пд најзнашајнијих планираних прпјеката у
пбласти друщтвенпг развпја је капиталнп улагаое у изградоу нпвпг пбјекта у пквиру предщкплске устанпве
Наща радпст. У трпгпдищоем плану имплементације за наредну гпдину, свпје мјестп су нащли и прпјекти
кпји пбухватају унапрјеђеое устанпва културе и мпдернизацију лпкалне сампуправе. Пбезбијеђена је и
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ппдрщка за прганизације цивилнпг
друщтва и младе, крпз планирану израду
пмладинске пплитике, стратегије за развпј
партнерстава и ппдрщку Пмладинскпј
банци. У пквиру сектпра друщтвенпг
развпја сагледана је и пптреба за даљим
унапрјеђеоем система цивилне защтите,
кап и превентиве и реагпваоа у
ванредним ситуацијама.
У пквиру сектпра защтите живптне
средине планиранп је најмаое прпјеката
(15), али су ти прпјекти пд великпг знашаја
и
ппдразумјевају
знашајна
инфраструктурна
улагаоа
у
рекпнструкцију и изградоу впдпвпдне и
канализаципне
мреже,
унапрјеђеое
система кищне канализације, кап и
управљаоа птпадпм на теритприји
ппщтине
Мпдриша
(израда
Плана
управљаоа птпадпм, уклаоаое нелеганих
деппнија, укљушиваое већег брпја
дпмаћинстава у системскп прикупљаое
птпада, набавка ппреме (специјалнп
впзилп за прикупљаое птпада и
кпнтејнери) и ппдизаое свјести грађана п
неппхпднпсти селективнпг прикупљаоа
защтите живптне средине. Иакп је
планиранп да највећи брпј прпјеката
унапрјеђеоа енергетске ефикаснпсти буде
реализпван ппсле 2019. гпдине, у наредне
три гпдине радиће се на ствараоу пснпва и изградои систематскпг приступа, прије свега, крпз израду
Акципнпг плана енергетске ефикаснпсти, за кпји су средства пбезбијеђена у бучету за наредну (2017.
гпдину).
У плану имплементације мпже се упшити да из гпдине у гпдину расте изнпс планираних средстава. Пд
укупнпг планираних трпщкпва за реализацију прпјеката и мјера (15.223.635 КМ), У првпј гпдини, укупна
планирана средства изнпсе 2.533.704 милипна (16,6% пд укупнпг изнпса за три гпдине); у другпј гпдини
5.871.447 КМ (38,6%), а у трећпј 6.818.484 КМ (44,8%). На тај нашин, пстављенп је дпвпљнп времена да се
благпвременп псигурају средства, какп у бучету ппщтине Мпдриша, такп и из екстерних извпра. У детаљнпм
индикативнпм финансијскпм плану, кпји је у целпсти дат у анексу, мпже се видети и да су за неке знашајне
прпјекте веш пбезбијеђена средства из републишких извпра и пд дпнатпра.
У табели је дата рекапитулација финансираоа пп гпдинама, за сваки сектпр ппсебнп:
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VI.2. План прганизаципних и људских капацитета за имплементацију, праћеое и вреднпваое стратегије
У тренутнпј расппдјели ппслпва у пквиру Ппщтинске управе Мпдриша, Одјељеое за привреду и друщтвене
дјелатнпсти пбављадип ппслпва управљаоа развпјем, у смислу стратещкпг планираоа екпнпмскпг развпја,
праћеоасвих развпјних прпјеката, дпдјеле ппдстицаја за ппљппривреду и развпј МСП, итд. У пквиру Пдјељеоа ппстпји
функција струшоака за лпкални екпнпмски развпј и стратещкп планираое. Такпђе, при Струшнпј служби Скупщтине
ппщтине и нашелника ппщтине, уведена је ппзиција Кппрдинатпра за развпј, еврппске интеграције и инвестиције,
кпја заједнп са Одјељеоем за привреду и друщтвене дјелатнпсти пбавља функцију управљаоа развпјем. Тежищте
пве функције је на припреми пперативних планпва за реализацију стратещких дпкумената, кап и сарадои са
међунарпднпм заједницпм у циљу бпљег приступа и ефикаснијег кприщћеоа ЕУ фпндпва, кап и средстава
билатералних дпнатпра. Ппред пписане структуре у пквиру Ппщтинске управе, фпрмирана је и Развпјна агенцију
ппщтине Мпдриша (РАПМД), са циљем пружаоа ппдрщке лпкалнпм екпнпмскпм развпју, укљушујући планираое и
имплементацију пдрживпг развпја, али се РАПМД се углавнпм бави прпмпцијпм лпкација за инвестираое.
Нашелник ппщтине има вепма активну улпгу у сущтинскпм прпцесу управљаоа развпјем крпз иницираое и дневнп
праћеое развпјних активнпсти, предлагаое бучета, кап и кппрдинације интегрисанпг развпја унутар ппщтине и са
псталим екстерним актерима.
У прпцесу спрпведенпг стратещкпг плнанираоа интегрисанпг развпја за перипд 2017-2026. гпдине ушествпвале су и све
пстале унутращое прганизаципне јединице (УПЈ). Такпђе, бучетским циклуспм, дефинисан је прпцес кпји
ппдразумијева кппрдинацију свих пдјељеоа у пквиру Ппщтинске управе, али је у наредним гпдинама пптребнп пјашати
везу стратещких циљева са бучетпм и ппјаснити улпге и пдгпвпрнпсти за праћеое и вреднпваое имплементације
стратегије, кап и извјещтаваое.
Неппхпднп је псигурати адекватну ппдрщку свих унутращоих прганизаципних јединица, не самп у прпцесу стратещкпг
планираоа, већ и у прпцесу управљаоа развпјем у цјелини. Ппстпјећа Систематизација33 указује да УПЈ у пквиру
Ппщтинске управе немају фпрмалну пбавезу да ушествују у планираоу развпја и није наведена оихпва улпга у прпцесу
праћеоа и вреднпваоа развпјних активнпсти. Није јаснп дефинисана кпмуникација и кппрдинација активнпсти УПЈ са
Пдјељеоем за привреду и друщтвене дјелатнпсти, кпје ће пбављати ппслпве управљаоа развпјем, па је пвп пптребнп
унаприједити на сампм ппшетку спрпвпђеоа стратегије. У нареднпм перипду, пптребнп је размптрити преппруке
дпбијене у пквиру Прпјекта интегрисанпг развпја за измјену и дппуну систематизације ппслпва, такп да се пбезбједи
кпмплетан институципнални пквир за интегрисанп управљаое развпјем, крпз фпрмираое ппсебне Јединице за
управљаое развпјем(ЈУРА).
У ппщтини Мпдриша не ппстпји јединствен инфпрмаципни систем/база ппдатака кпја садржи инфпрмације п
прпјектима, нити статистику п лпкалнпј заједници. Када се раде анализе стаоа и спцип-екпнпмске анализе, углавнпм
свака УПЈ дпставља инфпрмације кпје ппсједује. Свака УПЈ впди свпје сппствене ппдатке, кпји су врлп шестп разлишитпг
пбима и непптпуни. Увпђеоем јединствене базе ппдатака знашајнп би се ппбпљщала кпмуникација и кппрдинација у
прпцесу управљаоа развпјем, а ствприла би се и пснпва за свепбухватније аналитишке активнпсти, кап и за адекватнп
праћеое и вреднпваое реализације стратегије интегрисанпг развпја.
Неппхпднп је и да се бпље систематизује и пјаша функција планираоа и управљаое развпјем људских ресурса.
Тренутне активнпсти кпје се пднпсе на системскп управљаое људским ресурсима пптребнп је упптпунити свим
елементима пве функције, а нарпшитп пне кпји се пднпсе на сущтинску прпцјену капацитета заппслених, кап и
струшнпст усаврщаваое уциљу ппбпљщаоа ушинка и оихпвпг даљег развпја. Системска функција управљаоа развпјем
треба да буде заснпвана на јаснп ппстављеним циљевима и прјентацији ка резултатима, а тп је и предуслпв за
успјещнп управљаое интегрисаним развпјем ппщтине Мпдриша.

Преглед пснпвних активнпсти и пдгпвпрнпсти за имплементацију стратегије

33

Правилник п прганизацији и систематизацији радних мјеста Ппщтинске управе Мпрдриша, Сл. Гласник ппщтине
Мпдриша, бр. 10/04, 13/04 и 1/07.
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VII. Прилпзи
Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију , праћеое, вреднпваое и извјещтаваое
Активнпсти(*)

Надлежнпст (кп?)

Рпк (пквирнп када ?)

Дефинисаое
припритета
за
наредну гпдину на пснпву
стратещкп-прпграмских
дпкумената и израда Плана
имплементације (1+2)

Иницијатпр и кљушни нпсилац
прпцеса:Нашелник Пдјељеоа за привреду
и друщтвене дјелатнпсти

Први квартал текуће
гпдине (пп рпкпвима из
Закпна РС п бучету)

Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Нашелници надлежних пдјељеоа
Кплегијум нашелника
Пстали службеници
Ппщтински развпјни тим

Припрема планпва служби за
наредну гпдину, укљушујући
прпјекте из Стратегије развпја и
редпвне ппслпве

Иницијатпр и кљушни нпсилац
прпцеса:Нашелник Пдјељеоа за привреду
и друщтвене дјелатнпсти и
Нпсипци и ушесници:

01.09-30.09.
текуће гпдине

Нашелници Пдјељеоа
Укљушиваое стратещких
прпјеката и мјера у план бучета за
наредну гпдину

Усклађиваое планпва рада
служби/пдјељеоа ЈЛС са
усвпјеним Бучетпм за наредну
гпдину

Иницијатпр и власник прпцеса:Нашелник
Пдјељеоа за бучет и финансије
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Нашелник Пдјељеоа за привреду и
друщтвене дјелатнпсти и Кппрдинатпр
развпјнпг тима (РТ)

01-31.10 (први нацрт);

Иницијатпр и кљушни нпсилац прпцеса:
Нашелник Пдјељеоа за привреду и
друщтвене дјелатнпсти и Нашелник
Пдјељеоа за бучет и финансије

05-15. јануар

01-30.11 (други нацрт)
01-15.12 (трећи нацрт)
текуће гпдине

наредне гпдине

Нпсипци и ушесници прпцеса: Нашелници
пдјељеоа
Кплегијум нашелника
Припрема календара за праћеое
реализације Гпдищоег плана ЈЛС

Иницијатпр и кљушни нпсилацпрпцеса:
Нашелник Пдјељеоа за привреду и
друщтвене дјелатнпсти

31 јануар
наредне гпдине

Нпсипци и ушесници прпцеса:
Пдјељеое за привреду и друщтвене
дјелатнпсти и Кппрдинатпр развпјнпг
тима (РТ)
Разрада прпјеката

Иницијатпр и кљушни нпсилац прпцеса:

Кпнтинуиранп

Нашелник Пдјељеоа за привреду и
друщтвене дјелатнпсти
Нпсипци и ушесници прпцеса:Пдјељеое
за привреду и друщтвене дјелатнпсти и
Развпјнпг тим (РТ)
Праћеое екстерних извпра

Иницијатпр и кљушни нпсилац прпцеса:

Кпнтинуиранп
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Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију , праћеое, вреднпваое и извјещтаваое
Активнпсти(*)
финансираоа

Надлежнпст (кп?)

Рпк (пквирнп када ?)

Нашелник Пдјељеоа за привреду и
друщтвене дјелатнпсти
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Надлежна пдјељеоа
Пстали службеници Пдјељеоа за
привреду и друщтвене дјелатнпсти

Праћеое прпвпђеоа Плана
имплементације стратегије

Иницијатпр и кљушни нпсилац прпцеса:

Праћеое имплементације и
израда извјещтаја п реализацији
гпдищоих планпва рада служби

Иницијатпр и кљушни нпсилац прпцеса:

Нашелник Пдјељеоа за привреду и
друщтвене дјелатнпсти
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Нашелници пдјељеоа, РТ
Нашелник Пдјељеоа за привреду и
друщтвене дјелатнпсти
Нпсипци и ушесници прпцеса:
Кплегијум нашелника ЈЛС
Кппрдинатпр РТ
Службеници Пдјељеоа за привреду и
друщтвене дјелатнпсти

Укљушиваое Партнерске групе у
праћеое имплементације
стратегије

Мјесешнп:Кплегиј
нашелника
Пплугпдищое: Дп 31.
јул (за првих 6 мјесеци
текуће гпдине)
Гпдищое: Дп 31. мај (за
претхпдну гпдину)

Иницијатпр и кљушни нпсилац прпцеса:

Први састанак ПГ-а:

Кппрдинатпр РТ-а
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Пдјељеое за привреду и друщтвене
дјелатнпсти

Дп 31 мај (за претхпдну
гпдину)
Други састанак ПГ-а:
Дп 31. јул (за првих 6
мјесеци текуће гпдине)

Партнерска група/Ппщински развпјни тим
Израда Гпдищоег извјещтаја п
реализацији стратегије развпја,
оегпвп усвајаое и пбјављиваое

Кпнтинуиранп

Иницијатпр и власник прпцеса:Нашелник
Пдјељеоа за привреду и друщтвене
дјелатнпсти
Нпсипци и ушесници у прпцесу:
Пстали службеници Пдјељеоа за
привреду и друщтвене дјелатнпсти

Дп 31. мај.
наредне гпдине у
пднпсу на пну за кпју се
припрема извјещтај

Нашелници других пдјељеоа кпја
ушествују у имплементацији
Пстале важне активнпсти:

Иницијатпр и кљушни нпсилац прпцеса:

 Редпвнп ажурираое wеб
странице ЈЛС у дпмену
инфпрмација кпје се пднпсе на
развпјне активнпсти
 Редпвни кпнтакти са вищим
нивпима власти
 Усппстављаое и унапријеђеое
међуппщинске/међуппщтинске

Нашелник Пдјељеое за привреду и
друщтвене дјелатнпсти
Нпсипци и ушесници:

Кпнтинуиранп

Ппщтински развпјни тим
ИТ администратпр
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Пснпвне улпге и пдгпвпрнпсти за имплементацију , праћеое, вреднпваое и извјещтаваое
Активнпсти(*)

Надлежнпст (кп?)

Рпк (пквирнп када ?)

сарадое
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Прилпг 1: Интегрисани преглед лпкалне развпјне стратегије (2017-2021.)
Веза са
стратещким и
сектпрским
циљем и
прпгрампм
1.Стратещки циљ

1.1. Сектпрски
циљ

Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

Усппстављена квалитетна пснпва за развпј кпнкурентне ппљппривреде, МСП, предузетнищтва и туризма

Развијена кпнкурентна ппљппривреда
и ппвећан пласман ппљппривредних
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд : Дп 2021. гпдине ппвећана
ппљппривредна прпизвпдоа дп
10%.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине укупан
пласман ппљппривредних
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту ппвећани дп 10% у
пднпсу на 2016.гпдину.
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине брпј
ппљппривредних газдинстава
ппвећан за 50 у пднпсу на 2016.
гпдину.

 Индикатпри
реализације акципнпг
Индикатпри
плана;
сектпрскпг  Принпси пд
ппљппривреде;
циља
 Брпј ппљппривредних
газдинстава.

ПРПГРАМ 1.1.1. СТВАРАОЕ УСЛПВА ЗА РАЗВПЈ КПНКУРЕНТНЕ ППЉППРИВРЕДЕ

1.1.1.Прпграм

П.1.1.1.1. Израда свепбухватне студије у
пбласти ппљппривреде и прехрамбене
индустрије

М.1.1.1.2. Анкетираое ппљппривредних
прпизпђаша на гпдищоем нивпу

Јаснп дефинисанп ппшетнп
стаое у пбласти ппљппривредe
и прехрамбене индустрије
Идентификпвани пптенцијали и
припритети за развпј
кпнкурентне ппљппривреде.
Пакети ппдстицаја и
инвестиције у пбласти
ппљппривреде се припремају у
складу са пптребама
ппљппривредних прпизвпђаша.

5.000

5.000

10.000

0

0

0
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.1.1.1.3. Припрема акципнпг плана за
развпј кпнкурентне ппљппривреде 20172021. гпдине, на пснпву урађене студије.

П.1.1.1.4. Израда и реализација
гпдищоег прпграма ппдстицајних мјера
у пбласти ппљппривреде и прехрамбене
индустрије

M.1.1.1.5. Едукација ппљппривредних
прпизвпђаша п примјени нпвих
технплпгија и стандарда у пбласти
ппљппривреде

М.1.1.1.6. Унапрјеђеое и редпвнп
ажурираое садржаја намијеоених
ппљппривредним прпизвпђашима на
интернет презентацији Ппщтине

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Реализпванп најмаое 75%
прпјеката и мјера планираних у
пквиру акципнпг плана за
развпј ппљппривреде
(утврђенп на пснпву праћеоа и
вреднпваоа у гпдищоим
извјещтајима кпји се редпвнп
припремају).
Усвпјена јасна пплитика
ппдстицаја, у складу са
дефинисаним припритетима за
улагаое у развпј
ппљппривреде.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

0

0

325.000

0

325.000

0

0

0

5.000

0

5.000

Сви битни актери у пбласти
ппљппиривреде уппзнати са
пплитикпм ппдстицаја у
пбласти ппљппривреде.
Дп 2021. гпдине најмаое 50
ппљппривредниx прпизвпђаша
примјеоује нпве технплпгије
и/или увелп прпизвпдне
стандарде (спртимент,
агрптехника, итд.)
Брпј кприсника ппдрщке
ппщтине у пбласти
ппљппривреде увећан дп 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

М.1.1.1.7. Ппдрщка ушещћу на
ппљппривредним сајмпвима

М.1.1.1.8. Ппдстицаое регистрације
ппљппривредних газдинстава

М.1.1.1.9. Израда прпграма ппдстицаоа
заппщљаваоа, сампзаппщљаваоа и
дпквалификације руралнпг
станпвнищтва

Дп 2021. гпдине дп10
ппљппривредних прпизвпђаша
гпдищое прпмпвисалп свпје
прпизвпде на сајмпвима, уз
ппдрщку ппщтине.
Дп 2021. гпдине на гпдищоем
нивпу измјерени ефекти пд
ушещћа на сајмпвима (путем
анкете ушесника).
Ппшев пд 2018. гпдине пдлуке п
финансираоу ушещћа дпнпсе се
на пснпву ефеката.
Дп 2021. гпдине увећан брпј
регистрпваних
ппљппривредних газдинстава
за 50 у пднпсу на 2016. гпдину.
Пдржана ппстпјећа
регистрпвана газдинства (бр.
2016. гпдине).
Најмаое 6 нпвпзаппслених са
руралних ппдрушја гпдищое.
Дп 2021. гпдине брпј
заппслених станпвника са
пребивалищтем у руралним
ппдрушјима ппвећан за 30 у
пднпсу на 2016. гпдину.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

50.000

0

50.000

39.000

0

39.000

0

0

0

0

5.000

ПРПГРАМ 1.1.2. УНАПРЈЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
1.1.2.Прпграм

П.1.1.2.1. Мапираое ппстпјећих
капацитета пбјеката (у свакпј МЗ) за

Дп 2021. гпдине, пмпгућен
приступ ревитализпваним

5.000
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

складищтеое и ппљппривредну
прпизвпдоу и израда студије
извпдљивпсти

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Дп 2021. гпдине,
ревитализпванп и пущтенп у
функцију 5 нпвих пбјеката за
складищтеое, пткуп и/или
прераду ппљппривредних
прпизвпда.

П.1.1.2.3. Ревитализација ппстпјећих
пбјеката за складищтеое и
ппљппривредну прпизвпдоу

Дп 2021. гпдине најмаое 50
ппљппривредних прпизвпђаша
има приступ и кпристи услуге
ревитализпваних пбјеката.
Дп 2021. гпдине кплишина
ускладищтенпг впћа и ппврћа
већадп 10% у пднпсу на базну
гпдину.

П.1.1.2.5. Изградоа нпвих пбјеката за
прераду ппљппривредних прпизвпда

Екстерни извпри

Укупнп

0

0

0

-

Ташна
вриједнпст
прпјекта ће бити
утврђена на
пснпву Студије
извпдљивпсти из
прпјекта
П.1.1.2.1.

-

-

Ташна
вриједнпст
прпјекта ће бити
утврђена на
пснпву Студије
извпдљивпсти из
прпјекта
П.1.1.2.1.

-

-

Ташна
вриједнпст

капацитетима за најмаое 300
ппљппривредних прпизвпђаша.

П.1.1.2.2. Израда плана за
ревитализацију пбјеката за
складищтеое, пткуп и ппљппривредну
прпизвпдоу

П.1.1.2.4. Изградоа нпвих пбјеката за
складищтеое и пткуп ппљппривредних
прпизвпда

Бучет

Дп 2021. гпдине најмаое 80
ппљппривредних прпизвпђаша
има приступ и кпристи услуге
нпвих хладоаша и пткупне
станице.
Дп 2021. гпдине кплишина
пткупљених ппљппривредних
прпизвпда у двије пткупне
станице већа је дп10% у пднпсу
на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине, кплишина
пткупљених ппљппривредних
прпизвпда већа је за најмаое

-
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри

10% у пднпсу на 2016. гпдину.

М.1.1.2.6. Ппбпљщаое прптивградне
защтите на теритприји ппщтине

П.1.1.2.7. Унапређеое иригаципнпг
система на теритприји ппщтине
П.1.1.2.8. Израда Пснпве защтите,
уређеоа и кприщтеоа ппљппривреднпг
земљищта
П.1.1.2.9. Екпнпмски ппправак
ппљппривредних прпизвпђаша и
усппстављаое система за ранп
уппзправаое пд ппплава

Дп 2021. гпдине ппбпљщана
защтита усјева на 100%
пбрадивих ппврщина (19.032
ha) на теритприји ппщтине.
Дп 2021. гпдине ппбпљщан
систем навпдоаваоа кпд
најмаое 30 ппљппривредних
газдинстава.
Утврђена мапа земљищта
према педплпщким
карактеристикама.
Дп 2021. саниране екпнпмске
щтете пд ппплава кпд
ппљппривредних прпизвпђаша
и пбнпвљена пластенишка
прпизвпдоа.

Укупнп
прпјекта ће бити
утврђена на
пснпву Студије
извпдљивпсти из
прпјекта
П.1.1.2.1.

75.000

0

75.000

15.000

0

15.000

20.000

40.000

60.000

5.000

88.840

93.840

ПРПГРАМ 1.1.3. УНАПРЕЂЕОЕ ПРИМАРНЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ПРПИЗВПДОЕ И ЈАЧАОЕ ПАРТНЕРСТАВА У ЦИЉУ ЗАЈЕДНИЧКПГ
НАСТУПАОА НА ТРЖИШТУ
1.1.3. Прпграм

П.1.1.3.1. Мапираое стаоа удруживаоа
ппљппривредних прпизвпђаша на
теритприји ппщтине и јашаое пних са
пптенцијалима за развпј

Најмаое три задруге су
унаприједиле свпје ппслпваое
(крпз едукацију људских
ресурса, партиципацију
ппщтине у цијени – ппдстицај

0

0

0
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.1.1.3.2. Стављаое у функцију
запущтенпг земљищта у циљу развпја
впћарства

П.1.1.3.3. Уређеое регистра впћоака

M.1.1.3.4. Усппстављаое ппслпвнптехнишке сарадое лпкалних задруга и
прганизација са регипналним центрима
за пткуп и прераду

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

кпд пткупа).
Утврђене мпгућнпсти за
креираое кппперантске мреже.
Усппстављена пснпва за
сарадоу ппљппривредних
задруга и других прганизација у
Мпдриши.
Дп 2021. гпдине, пстваренп
најмаое 5 иницијатива
заједнишкпг наступа на
тржищту.
Дп 2021. гпдине, ппвећана
ппврщина засада ппд впћем за
3ha у пднпсу на 2016. гпдину
Дп 2021. гпдине пптпунп
уређен катастар впћоака, са
ппврщинама ппд засадима
пдређених спрти.
Ствпрени услпви за
ппбпљщаое спртимента и
кпнтрплисану прпизвпдоу
впћа.
Дп 2021. гпдине брпј кприсника
регипналних центара увећан дп
20% у пднпсу на 2016. гпдину.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

5.000

-

5.000

0

0

0

0

0

0
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.1.1.3.5. Даљи развпј и защтита
гепграфскпг ппријекла
традиципналних/типишних прпизвпда и
требавске щљиве

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Ппбпљщан пласман суве
щљиве, сувпг сира, сира из
шабра, пекмеза пд јабука.
Ппбпљщан пласман требавске
щљиве.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

2.500

2.500

5.000

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине
реализпванп дп 3.000.000 КМ
страних и дпмаћих инвестиција у
привреди на ппдрушју ппщтине.
1.2. Сектпрски
циљ

Развпј ппвпљнпг ппслпвнпг пкружеоа и
унапређеое капацитета за управљаое
лпкалним екпнпмским развпјем

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 2: Дп 2021. гпдине пснпванп
најмаое 15 нпвих МСП и 30 нпвих
предузетнишких радои.

Индикатпри
сектпрскпг
циља

Исхпд 3: Дп 2021. гпдине ппвећан
брпј заппслених у прерађивашкпм
сектпру дп 10% у пднпсу на 2016.
гпдину.

 Изнпс
улпжених
дпмаћих
инвестиција у КМ;
 Изнпс
улпжених
страних инвестиција
у КМ;
 Брпј
улпжених
дпмаћих
инвестиција;
 Брпј
улпжених
страних
инвестиција;
 Брпј заппслених у
приватнпм сектпру;
 Брпј
пснпваних
МСП;
 Брпј
пснпваних
предузетнишких
радои.

ПРПГРАМ 1.2.1.ИЗГРАДОА КАПАЦИТЕТА ЈЛС ЗА БАВЉЕОЕ ЛПКАЛНИМ ЕКПНПМСКИМ РАЗВПЈЕМ
1.2.1. Прпграм

П.1.2.1.1. Израђена функципнална
анализа ппслпва ЛЕР-а кпји се пбављају
у пквиру Пдјељеоа за привреду, РАПМД

Дo 2019. гпдине усппстављени
функципнални
институципнални механизам за

0

10.000

10.000
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

и Кабинета нашелника
П.1.2.1.2. Израда плана дпдатне
едукације за тим људи за напреднији
рад на ппслпвима ЛЕР-а
М.1.2.1.3. Фпрмираое прпјектне базе (у
складу са стратегијпм развпја)

М.1.2.1.4. Израда нпве веб странице за
ЛЕР у складу са пптребама МСП и
предузетнищтва

П.1.2.1.5. Увпђеое BFC СЕЕ стандарда

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

ппдрщку приватнпм сектпру и
привлашеое инвестиција.
Сви шланпви тима прпщли
планиране едукације дп 2021
гпдине.
Ппдаци п свим прпјектима из
стратегије развпја се редпвнп
унпсе све вријеме трајаоа
стратегије.
За 30% ппвећан брпј
ппсјетилаца интернет
презентација ЈЛС и РПАМД.
Дп 2021. гпдине, ппбпљщана
перцепција Мпдрише кап
ппвпљнпг ппслпвнп пкружеоа
за 30% (на пснпву анкете
привредника кпја се спрпвпди
сваке гпдине).
Дп 2021. гпдине запримљенп
30 упита пптенцијалних
инвеститпра п мпгућнпстима
улагаоа у ЈЛС.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 5 директних страних
или дпмаћих инвестиција.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

0

12.000

92

Страна 93- Број 8

Веза са
стратещким и
сектпрским
циљем и
прпгрампм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.1.2.1.6. Унапређеое инфп-центра за
инвеститпре и пружаое услуга МСП и
предузетницима (пп принципу „onestop-shop“)

П.1.2.1.7. Израда прпграма ппдрщке и
ппдстицајних мјера за инвеститпре

П.1.2.1.8. Ппправак пд ппплава крпз
превенцију ппплава

П.1.2.1.9. Унапријеђен систем
пбразпваоа у складу са пптребама
привреде (2017-2018.)

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Дп 2021. гпдине запримљенп
30 упита пптенцијалних
инвеститпра п мпгућнпстима
улагаоа у ЈЛС.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 5 директних страних
или дпмаћих инвестиција.
У перипду 2017-2021. гпдине
пдржане све ппстпјеће и нпве
инвестиције ппстигнуте у тпм
перипду.
Најмаое 3 ппстпјећа
инвеститпра улпжила у
прпщиреое прпизвпдних
капацитета и увпђеое нпвих
технплпгија и стандарда.
Најмаое 50 нпвпзаппслених у
перипду 2017-2021. гпдине кпд
ппстпјећих инвеститпра.
Дп 2021. гпдине брпј бујишних
ппплава умаоен за 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.
Финансијски ппправљена
ппстпјећа МСП и предузетници
кпји су претрпјели ппплаве
Дп 2021. гпдине најмаое 100
радника прпщлп прпграм
дпквалификације и
преквалификације.
Дп 2021. гпдине најмаое 100
радника заппсленп кпд

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

20.000

20.000

0

0

0

17.595

99.705

117.300

10.587

89.413

100.000
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.1.2.1.10. Ппдстицаое друщтвенппдгпвпрнпг ппнащаоа приватнпг
сектпра

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

ппстпјећих и нпвих
инвеститпра.
Дп 2021. гпдине брпј
друщтвенп пдгпвпрних
привредника ппвећан дп 50% у
пднпсу на 2016. гпдину.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

0

0

ПРПГРАМ 1.2.2.СТВАРАОЕ УСЛПВА ЗА НПВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КРПЗ ЈАЧАОЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНФРАСТРУТКРУРЕ И ПРПШИРЕОЕ
КАПАЦИТЕТА ППСТПЈЕЋЕ ПРИВРЕДЕ

П 1.2.2.1. Уређеое ппдатака п
Предузетнишкпј зпни и маркетинг
дпступних лпкација

1.2.2. Прпграм

П.1.2.2.2. Израда и усвајаое
Регулаципнпг плана за ппслпвнппредузетнишки центар Јабушик

П.1.2.2.3. Усппстављаое технишкпппслпвне сарадое са средоим струшним
щкплама и увпђеое механизма за
практишну пбуку средопщкплаца
П.1.2.2.4. Израда Прпстпрнпг плана
ппщтине Мпдриша

Дп 2021. гпдине у
предузетнишкпј зпни пппуоенп
30% парцела.
Дп 2021. гпдине псигуране
најмаое 2 нпве инвестиције у
Предузетнишкпј зпни.
Ствпрени услпви за развпј МСП
кпја се баве инпвативнпм
дјелатнпщћу у Предузетнишкпм
центру (пд 2,3 hа на 6 дулума су
адаптирана три пбјекта са
инсталиранпм пперемпм).
Дп 2021. гпдине, најмаое 50
средопщкплаца стеклп праксу
у приватнпм сектпру и
ппвећалп щансе за заппслеое
кпд нпвих инвеститпра.
Пд 2020. гпдине, прпстпрни
план се кпристи кап кљушни
пснпв за регулисаое лпкација

0

0

0

2.000

8.000

10.000

0

0

0

2.000

3.000

5.000
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

П 1.2.2.5. Израда средоерпшнпг Плана
капиталних инвестиција ппщтине
Мпдриша

П.1.2.2.6. Мапираое пптенцијалних
инвеститпра из дијасппре

за инвестираое.
Пд 2018. гпдине, План
капиталних инвестиција се
кпристи кап кљушни пснпв за
изградоу путне, кпмуналне и
друге инфраструктуре у вези са
лпкацијама за инвестираое.
Дп 2021. гпдине
идентификпванп најмаое 10
пптенцијалних инвеститпра из
дијасппре.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дп 2021. гпдине заппшети
прегпвпри са најмаое 2
пптенцијална инвеститпра из
дијасппре.
ПРПГРАМ 1.2.3. УНАПРЕЂЕОЕ ЈАВНП-ПРИВАТНПГ ДИЈАЛПГА (ЈПД)

1.2.3. Прпграм

П.1.2.3.1. Направити план спрпвпђеоа
редпвнпг испитиваое мищљеоа и
пптреба привредника и предузетника и
спрпвести ппшетну анкету

M.1.2.3.2. Фпрмираое Привреднпг
савјета

Резултати анкете се
анализирају на гпдищоем
нивпу и кпристе се за
планираое циљане ппдрщке за
МСП и предузетнике.
На пснпву прпведених анкета,
идентификпване и реализпване
најмаое 3 иницијативе
приватнпг сектпра.
Најмаое 10 нпвих иницијатива
предлпженп на гпдищоем
нивпу.
Дп 2021. гпдине успјещнп
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.1.2.3.3. Пдржати циклус тренинга у
циљу јашаоа капацитета заппслених у
ЈЛС и шланпва Привреднпг савјета за
бављеое јавнп-приватним дијалпгпм
П.1.2.3.4. Усвпјити пплитку и прпцедуре
за впђеое јавнп приватнпг дијалпга
П.1.2.3.5. Усппставити функцију
Секретаријата за ЈПД у пквиру Пдјељеоа
за привреду и уједнп Секретаријата
Привреднпг савјета
П.1.2.3.6. Усвајаое Гпдищоег плана за
впђеое ЈПД

1.3. Сектпрски
циљ

Пбезбијеђени услпви за псниваое, раст
и развпј кпнкуретних МСП и
предузетнищтва

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

ријещенп најмаое 15
иницијатива приватнпг сектпра
(какп на лпкалнпм, такп и
републишкпм нивпу).
Заппслени у Канцеларији за
ЛЕР, РАПМД и шланпви
Привреднпг савјета (најмаое
20 пспба) унаприједили
капацитете за впђеое ЈПД.
Јаснп дефинисана пплитика и
прпцедуре за впђеое ЈПД.
Јаснп дефинисан
институципнални пквир за
впђеое ЈПД, кап и улпге и
пдгпвпрнпсти заппслених у ЈЛС.
Усппстављен мјерљив пквир за
впђеое и праћеое ЈПД.

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине пснпванп
најмаое 15 нпвих МСП и 30 нпвих
предузетнишких радои.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине ппвећан
извпз дп 10% у пднпсу на 2016. гпд

 Брпј
нпвпрегистрпваних
МСП;
 Брпј
нпвпрегистрпваних
Индикатпри
предузетнишких
радои;
сектпрскпг
 Брпј угащених МСП;
циља
 Брпј затвпрених
предузетнишких
радои;
 Брпј заппслених;
 Брпј незаппслених.
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

ПРПГРАМ 1.3.1. ЈАЧАОЕ ПРИВРЕДНИХ СЕКТПРА СА ППТЕНЦИЈАЛПМ ЗА РАЗВПЈ

П.1.3.1.1. Израдаи прпвпђеое сектпрске
студије за индустрију текстила, кпже и
пбуће

1.3.1. Прпграм

П.1.3.1.2. Израђена сектпрска студија за
хемијску индустрију

П.1.3.1.3. Прпвпђеое сектпрске студије
за прпизвпдоу АЛУ, ПВЦ и дрвених
прпфила

П.1.3.1.4. Прпвпђеое сектпрске студије
за металску индустрију

Прпграм ппдстицаја и ппдрщке
МСП и предузетницима
усклађује се са пптребама
сектпра на гпдищоем нивпу.
Птклпоене најмаое 2
административне баријере за
развпј текстилнп-кпжарскпг
сектпра.
Прпграм ппдстицаја и ппдрщке
МСП и предузетницима
усклађује се са пптребама
сектпра на гпдищоем нивпу.
Птклпоене најмаое 2
административне баријере за
развпј хемијске индустрије.
Прпведена најмаое једна
иницијатива привредника
усмјерена на раст и развпј
сектпра.
Прпграм ппдстицаја и ппдрщке
МСП и предузетницима
усклађује се са пптребама
сектпра на гпдищоем нивпу.
Прпведена најмаое 1
иницијатива привредника
усмјерена на раст и развпј
сектпра.
Прпграм ппдстицаја и ппдрщке
МСП и предузетницима

0

15.000

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000

15.000
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.1.3.1.5. Ппдрщка удруживаоу –
ревитализпваое удружеоа привредника
и предузетника

М.1.3.1.6. Ппдрщка сектпрским
иницијативама

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

усклађује се са пптребама
сектпра на гпдищоем нивпу.
Птклпоене најмаое 2
административне баријере за
развпј металскпг сектпра.
Прпведена најмаое 1
иницијатива привредника
усмјерена на раст и развпј
сектпра.
Удружеоа привредника и
предузетника укљушена у ЈПД,
путем свпјих представника у
Привреднпм савјету.
Најмаое 50% свих
регистрпваних привредника и
предузетника активнп кпристи
услуге и заступаое пд стране
удружеоа.
Иницијативе привредних
сектпра са пптенцијалима за
развпј разматрају се на
састанцима Привреднпг
савјета.
Реализпване најмаое двије
сектпрске иницијативе на
гпдищоем нивпу.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

0

0

0

0

0

0

0

ПРПГРАМ 1.3.2. УСППСТАВЉАОЕ ППВПЉНПГ ППСЛПВНПГ ПКРУЖЕОА ЗА РАСТ И РАЗВПЈ МСП
1.3.2. Прпграм

М.1.3.2.1. Израђен прпграм и план
едукација за МСП и предузетнике

Дп 2021. гпдине, најмаое 30
едукпваних предузетника
примијенилп знаоа са пбука и

0
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

М.1.3.2.2. Припрема и реализација
гпдищоег прпграма ппдстицаја за МСП и
предузетнищтвп

М.1.3.2.3. Ппдрщка ушещћу на
привредним сајмпвима у земљи и
инпстранству

П.1.3.2.4.Ппдрщкапсниваоунпвихпблика
финансираоапредузетнищтва

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

ппбпљщалп ппслпваое,
унаприједилп прпизвпдоу и
пмпгућилп нпва заппщљаваоа
(мјереое ефеката пбуке путем
анкете).
Најмаое 15 МСП увелп нпве
прпизвпдне стандарде и
прибавилп сертификате, кпји
им пмпгућавају пласман на
страна тржищта.
Најмаое 5 МСП и предузетника
искпристилп ппдстицаје за
увпђеое нпвих технплпгија,
инпвативних прпизвпда и
прпизвпдних прпцеса.
Најмаое 25 МСП и
предузетника искпристилп неку
врсту ппдстицаја.
Дп 2021. гпдине најмаое 20
предузетника гпдищое
прпмпвисалп свпје прпизвпде
на сајмпвима.
Дп 2021. гпдине на гпдищоем
нивпу измјерени ефекти пд
ушещћа на сајмпвима (путем
анкете ушесника).
Ппшев пд 2018. гпдине пдлуке п
финансираоу ушещћа дпнпсе се
на пснпву ефеката.
Дп 2021. гпдине ствпрени
услпви за најмаое један нпви

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

400.000

0

400.000

200.000

0

200.000

0

0

0
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

пблик финансијске ппдрщке за
МСП и предузетнищтвп.

1.4. Сектпрски
циљ

Унапријеђена туристишка ппнуда дп
2021. гпдине

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине ппвећани
прихпди пд туризма дп50% у
пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине ппвећан
брпј ппсјетилаца за 50%.

Индикатпри  Прихпди пд туризма;
сектпрскпг  Брпј страних и
циља
дпмаћих ппсјетилаца.

ПРПГРАМ 1.4.1.СТВАРАОЕ ИНСТИТУЦИПНАЛНЕ ПСНПВЕ ЗА РАЗВПЈ ТУРИЗМА, ТУРИСТИЧКПГ ПРПИЗВПДА И МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧКИХ
ППТЕНЦИЈАЛА

1.4.1. Прпграм

М.1.4.1.1. Едукација туристишких впдиша

Дп 2021. гпдине 3 впдиша
пружају услуге туристима.

3.000

3.000

6.000

М.1.4.1.2. Ажурираое интернет
презентације ТП и кприщћеое
друщтвених мрежа за прпмпцију
туристишких пптенцијала ппщтине

Дп 2018. гпдине усппстављен
канал за маркетинг путем
интернета.

1.000

0

1.000

П.1.4.1.3. Развпј туристишкпг прпизвпда
ппщтине и усппстављаое
међуппщтинске сарадое у пбласти
туризма

Јаснп дефинисан туристишки
прпизвпд ппщтине и увезиваое
са сусједним ппщтинама
(Дервента, Брпд, Дпбпј).

2.000

0

2.000

П.1.4.1.4. Прпмпција туристишке ппнуде
ппщтине Мпдриша

Дп 2021. гпдине щира јавнпст
уппзната са туристишкпм
ппнудпм ппщтине Мпдриша.

10.000

0

10.000

П.1.4.1.5. Израда студије извпдљивпсти
за ревитализацију Дпбпр куле и развпја
туристишке ппнуде

Утврђени пптенцијали за развпј
туризма на Дпбпр кули.

7.500

42.500

50.000
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

Бпља искприщтенпст
пптенцијала за увећаое
прихпда пд туризма.
Дп 2021. гпдине, ппвећан брпј
туриста дп 20% у пднпсу на
2016. гпдину.
Мјереое ефеката пдржаних
манифестација.

П.1.4.1.6. Развпј манифестаципнпг
туризма

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

125.000

0

125.000

ПРПГРАМ 1.4.2. ИЗГРАДОА ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.4.2. Прпграм

М.1.4.2.1. Дппуна туристишне
сигнализације на ппдрушју ппщтине
Мпдриша

Дп 2021. гпдине задпвпљствп
туриста и грађана туристишкпм
сигнализацијпм у ппщтини
Мпдриша ппвећанп за 50% у
пднпсу на 2016.гпдину –
мјеренп анкетпм.

15.000

0

15.000

П.1.4.2.2. Изградоа затвпренпг базена у
Мпдриши

Пбпгаћен туристишки садржај у
Мпдриши.

1.200.000

6.800.000

8.000.000

107.000

175.000

282.000

3.500

65.500

69.000

П.1.4.2.3. Рекпнструкција сппртскпрекреативнпг центра Ријешани

П.1.4.2.4. Изградоа хпстелскпг центра у
Таревцима

Максималнп искприщтени
капацитети сппртскпрекреативнпг центра тпкпм
цијеле гпдине – искприщтенпст
50%
Максималнп искприщтени
капацитети тпкпм цијеле
гпдине – искприщтенпст 50%,
превасхпднп за пптребе
пмладинских семинара и
едукација.
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.1.4.2.5. Изградоа клизалищта на
птвпренпм
П.1.4.2.6.
РекпнструкцијаиуређеоетргаДрМиланЈе
лић

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

Пбпгаћен туристишки садржај у
Мпдриши.

118.000

110.000

228.000

Пбпгаћен туристишки садржај у
Мпдриши.

1.372.411

1.395.000

2.767.411

0

0

0

0

0

0

ПРПГРАМ 1.4.3. РАЗВПЈ РУРАЛНПГ ТУРИЗМА
П.1.4.3.1.Едукација станпвнищтва п
ппзитивним ефектима туристишке
дјелатнпсти на селу
1.4.3. Прпграм
П.1.4.3.2.Пживљаваое сепских
дпмаћинстава

2.Стратещки циљ

2.2. Сектпрски
циљ

Дп 2021. гпдине регистрпванп
најмаое 5 дпмаћинстава кпји
се желе бавити сепским
туризмпм.
Дп 2021. гпдине усппстављена
најмаое 3 сепска дпмаћинства
кпја сежеле бавити руралним
туризмпм, кпји су укљушени у
туристишку ппнуду.
Развијенп једнп пгледнп
руралнп дпмаћинствп.

Унапријеђени услпви за квалитетан друщтвени живпт свих грађана уз псигурану спцијалну укљушенпст

Унапријеђена здравствена и спцијална
защтита дп 2021. гпдине

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине, брпј
специјалистишких дијагнптишких
прегледа у Дпма здравља ппвећан
за најмаое 100% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине,
ппвећан брпј кприсника услуга
спцијалне защтите за 25% у
пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 3: Смаоен брпј кприсника

Индикатпри
сектпрскпг
циља

 Брпј пбрађених
затјева за ппмпћ
Центра за спцијални
рад;
 Брпј кприсника
Дневнпг бправка/
прихватилищта
тпкпм гпдине;
 Брпј кприсника
ваниституципналних
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

Бучет

Екстерни извпри

мјера материјалне ппдрщке за
најмаое 5%.
Исхпд 4: Дп 2021. гпдине, смаоен
прпценат захтјева за
институципналним смјещтајем за
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 5: Дп 2021. смаоен брпј
младих са прпблемима у
ппнащаоу за најмаое 30% у
пднпсу на 2016. гпдину.

Укупнп

мјера спцијалне
защтите тпкпм
гпдине;
 Брпј лица
пбухваћених
услугама мпбилнпг
медицинскпг тима;
 Брпј дјеце
пбухваћене
пбавезним
систематским
прегледпм у тпку
гпдине;
 Брпј младих
пбухваћен
превентивним
здравственим
прпграмима.

Исхпд 6: Најмаое 50 % руралнпг
станпвнищтва ппщтине
пбухваћенп примарним
здравственим услугама дп 2026.
гпдине.

ПРПГРАМ 2.1.1. УНАПРЕЂЕОЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ, ПРГАНИЗАЦИПНИХ И КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СЕКТПРУ ЗДРАВСТВЕНЕ И
СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

2.1.1. Прпграм

П.2.1.1.1.Унапрјеђеое
услуга
примарне
и
здравствене защтите

дпступнпсти
секундарне

Дп краја 2021. гпдине брпј
услуга примарне здравствене
защтите ппвећан за 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.
0

100.000

100.000

Ппвећана дпступнпст услуга
секундарне здравствене
защтите у ппщтини Мпдриша за
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.2.1.1.2.
Адаптација/ренпвираое
прпстприја Службе за гинекплпгију Дпма
здравља
П.2.1.1.3. Усппстављаое рада Пријемнпг
пдјељеоа у приземљу ЦСР у циљу
пбезбјеђиваоа приступашнпсти услуга за
пспбе са птежаним кретаоем
П.2.1.1.4. Набавка впзила за теренски
рад Дневнпг центра за дјецу са
сметоама у развпју „Сунце Пбервалиса“
(ДЦ)

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Дп краја 2021. гпдине ппвећан
брпј пбављених гинекплпщких
прегледа за најмаое 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине брпј захтјева за
мјерама материјалне ппдрщке
и услугама спцијалне защтите
ппвећан за најмаое 15% у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине брпј дјеце са
сметоама у развпју кпји
кпристе услуге ДЦ увећан за
најмаое 20% у пднпсу на 2016.
гпдину.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

10.000

10.000

0

4.000

4.000

0

120.000

120.000

ПРПГРАМ 2.1.2. УСППСТАВЉАОЕ НПВИХ И УНАПРЕЂЕОЕ ППСТПЈЕЋИХ МЈЕРА И УСЛУГА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПСЈЕТЉИВЕ
ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
П.2.1.2.1.
Усппстављаое
услуге
прихватилищта за спцијалнп угрпжене
групе у складу са шл. 121. Закпна п
спцијалнпј защтити Сл. гл. 37/12
2.1.2 Прпграм

П.2.1.2.2. Усппстављаое савјетпдавне
ппдрщке
малпљетним
жртвама
врщоашкпг и рпднппсјетљивпг насиља и
малпљетним ппшинипцима насиља
П.2.1.2.3.
Усппстављаое
услуге
Ппрпдишнпг савјетпвалищта у пквиру
Центра за спцијални рад

Дп 2018. гпдине усппстављена
услуга за најмаое 40
кприсника на гпдищоем нивпу
Дп 2021. гпдине смаоен брпј
слушајева врщоашкпг и
рпднппсјетљивпг насиља међу
малпљетницима за најмаое
30% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине пружене
савјетпдавне услуге за
минимум 50 кприсника на
гпдищоем нивпу.

0

50.000

50.000

0

0

0

0

4.000

4.000
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

П.2.1.2.4. Усппстављаое пдрживе услуге
ппмпћи у кући за стара и пдрасла
инвалидна лица

Дп краја 2018. гпдине
усппстављена пдржива услуга
ппмпћи у кући за 10 кприсника
у урбанпм ппдрушју.
Дп краја 2019. гпдине
усппстављена услуга ппмпћи у
кући за 10 кприсника у
руралнпм ппдрушју.

М.2.1.2.5.
Пбезбјеђеое
трајне
пдрживпсти прпграма у пквиру ДЦ за
дјецу са ппсебним пптребама „Сунце
Пбервалиса“

Дп 2021. гпдине увећан брпј
прпграма ДЦ за 50%.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

150.000

150.000

54.000

0

54.000

ПРПГРАМ 2.1.3. ППВЕЋАОЕ ДПСТУПНПСТИ И УНАПРЈЕЂЕОЕ ПРПГРАМА ПРЕВЕНТИВНЕ И ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
П.2.1.3.1.
Усппстављаое
медицинскпг тима
П.2.1.3.2. Усппстављаое
ппдрщке младима
2.1.3. Прпграм

мпбилнпг

здравствене

Дп 2020. гпдине брпј услуга
здравствене защтите ппвећан
за најмаое 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине најмаое 200
младих кпристи услуге
савјетпваоа на гпдищоем
нивпу.
Дп 2021. гпдине најмаое 10%
младих узелп ушещће
укампаоама за прпмпцију
здравих стилпва живпта.

0

0

0

0

4.000

4.000

Дп 2021. гпдине пбезбијеђена
дпступнпст струшних лица за
пптребе савјетпваоа у пквиру
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

М.2.1.3.3.
Усппстављаое
редпвних
гпдищоих и пбавезних систематских
прегледа у свим васпитнп-пбразпвним
устанпвама

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Кацеларије/Службе за
прпмпцију здравих живптних
навика и превенцију ризишних
ппнащаоа у пквиру Центра за
менталнп здравље.
Дп 2021. гпдине сва дјеца и
ушеници пбухваћени пбавезним
систематским прегледпм на
гпдищоем нивпу

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

16.000

16.000

32.000

Исхпд 1: Ппвећан пбухват дјеце
предщкплским пбразпваоем за
50% у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 2: 100% дјеце предщкплскпг
узраста пбухваћенп прпгрампм
пбавезнпг предщкплскпг
пбразпваоа.
2.2. Сектпрски
циљ

Унапријеђен квалитет пбразпваоа дп
2026. гпдине

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 3: Дп 2026. гпдине ппвећан
пбухват дјеце са сметоама у
развпју и дјеце са инвалидитетпм
прпгрампм пснпвнпг пбразпваоа
за 50 %.
Исхпд 4: Дп краја 2021. гпдине
успјех ушеника пснпвних щкпла
ппбпљщан за 50% у пднпсу на
2016. гпдину.
Исхпд 5. Дп краја 2026. гпдине
пбезбијеђенп функципнисаое
пбразпвних устанпва у складу са

Индикатпри
сектпрскпг
циља

 Изнпс
пбезбијеђених
средстава
намијеоен
ппвећаоу
енергетске
ефикаснпсти
пбразпвних
устанпва;
 Изнпс бучетских
средстава
намијеоених
материјалним
трпщкпвима;
 Брпј дјеце
предщкплскпг
узраста пбухваћен
предщкплским
пбразпваоем и
васпитаоем;
 Брпј дјеце
предщкплскпг

106

Страна 107- Број 8

Веза са
стратещким и
сектпрским
циљем и
прпгрампм

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.

Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри

нпрмативима и стандардима.






Укупнп
узрастап бухваћен
прпгрампм
пбавезнпг
предщкплскпг
пбразпваоа и
васпитаоа;
Брпј ушеника
пснпвних щкпла;
Брпј ушеника
средое щкпле;
Брпј заппслених;
Брпј незаппслених.

ПРПГРАМ 2.2.1. УНАПРЕЂЕОЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА ПБРАЗПВНИХ УСТАНПВА
П.2.2.1.1. Изградоа нпвпг пбјекта у
пквиру ЈПУ „Наща радпст“

2.2.1. Прпграм

П.2.2.1.2.
Усппстављаое
прпграма
физишкпг васпитаоа у пквиру ЈПУ „Наща
радпст“
П.2.2.1.3. Наткриваое и уређеое атрија
и двприщта за игру

П.2.1.1.4. Изградоа сппртскпг терена у
централнпј ПШ „Свети Сава“

Дп краја 2021. гпдине брпј
дјеце/кприсника услуга
предщкплскпг пбразпваоа и
васпитаоа ппвећан за 100%.
Дп краја 2021. гпдине 100%
дјеце/кприсника ЈПУ
пбухваћенп прпграмима
физишкпг васпитаоа.
Дпк раја 2021. гпдине брпј
прпграма и садржаја за дјецу
увећан за најмаое 30% у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине брпј
ушеника укљушених у сппртске
активнпсти и прпграме ппвећан
за најмаое 50% у пднпсу на
2016. гпдину.

295.000

905.000

1.200.000

0

300.000

300.000

0

50.000

50.000

0

30.000

30.000
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

П.2.2.1.5.
Ппремаое
инфпрматике

кабинета

П.2.2.1.6. Ппремаое 3 кабинета за
наставу
страних
језика/фпнплабпратприје у 2 пснпвне
ЦШ и СШЦ

П.2.2.1.7.
Технишкп ппремаое
ушипница у пснпвнпм щкплама

7

П.2.2.1.8. Уређеое двприщта ппдрушне
щкпле у МЗ Мпдриша 5

П.2.2.1.9. Набавка щкплскпг намјещтаја
за 5 ушипница у пквиру СШЦ
П.2.2.1.10. Адаптација бивще кпжарске
радипнице у пквиру СШЦ за пптребе
усппстављаоа сппртске сале за физишкп
васпитаое у пквиру СШЦ

Дп краја 2021. гпдине пцјена
успјещнпсти ушеника ппдрушних
щкпла у савладаваоу
инфпрматишкпг градива
увећана најмаое 30% у пднпсу
на 2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине пцјена
успјещнпсти ушеника
централних пснпвних щкпла и
средое щкпле у савладаваоу
наставе страних језика увећана
најмаое 30% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп краја 2021. гпдине ппщта
пцјена успјещнпсти ушеника
щкпле у савладаваоу наставе
увећана најмаое 30% у пднпсу
на 2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине ппвећан
брпј ваннаставних садржаја.
Дп краја 2021. гпдине брпј
дјеце укљушене у ваннаставне
садржаје увећан за најмаое
10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине
унапријеђени услпви за
реализацију щкплске наставе.
Дп краја 2021. гпдине пцјена
успјещнпсти ушеника у
физишкпм васпитаоу увећана
најмаое 30% у пднпсу на 2016.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

15.000

15.000

0

10.000

10.000

0

15.000

15.000

0

20.000

20.000

12.500

12.500

25.000

0

43.000

43.000
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

П.2.2.1.11. Пбезбјеђиваое прпграма
едукација ушитеља и наставника за рад
са дјецпм са сметоама у развпју

2.3. Сектпрски
циљ

Псигуран
приступ
сппртским
и
културним садржајима дп 2021. гпдине

гпдину.
Дп краја 2021. гпдине пцјена
успјещнпсти ушеника са
сметоама у развпју увећана
најмаое 30% у пднпсу на 2016.
гпдину.

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

3.000

3.000

Исхпд 1. Дп 2026. гпдине ппвећан
брпј кприсника сппртских и
културних дпгађаја за најмаое
20% у пднпсу на 2016.
Исхпд 2. Дп 2026. гпдине
сппствени прихпди устанпва
сппрта и културе увећани за
најмаое 30% у пднпсу на 2016.
гпдине.

Индикатпри
сектпрскпг
циља

 Брпј кприсника
културних садржаја;
 Брпј ппсјетилаца
сппртских садржаја;
 Изнпс пстварених
сппствених прихпда
КСЦ-а;
 Изнпс пстварених
сппствених прихпда
СКЦ-а.

ПРПГРАМ 2.3.1.УНАПРЕЂЕОЕ СППРТСКЕ И КУЛТУРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.3.1. Прпграм

П.2.3.1.1. Адаптација пбјекта Културнпсппртскпг центра

П.2.3.1.2. Набавка технишке ппреме за
Српски културни центар
2.4. Сектпрски
циљ

Унапријеђени капацитети лпкалне
сампуправе за рад са грађанима и
цивилним сектпрпм дп 2021. гпдине

Дп 2021. гпдине ппвећан брпј
ппсјетилаца прпграма
115.000
Културнп-сппртскпг центра за
најмаое 20% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп 2021. гпдине ппвећан брпј
културних садржаја Српскпг
15.000
културнпг центра за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Пшекивани
Исхпд 1: Дп краја 2021. гпдине
сектпрски
брпј грађана кпји су пстварили
исхпди
свпја права гарантпвана

270.000

385.000

0

15.000

Индикатпри
сектпрскпг
циља



Брпј захтјева
грађана за
пствариваое права;
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри


ппстпјећим закпнима ппвећан за
50% у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 2: Дп краја 2021. гпдине
ппвећана апспрпција средстава
пбезбијеђених из републишкпг
бучета и међунарпдних извпра за
10% у пднпсу на 2016. гпдину кап
ппсљедица унапређеое сарадое
јавнпг и цивилнпг сектпра.





Исхпд 3: Дп краја 2021. гпдину
ппвећанп ушещће младих у јавнпм,
културнпм и пплитишкпм живпту
за 20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 4: Дп 2026. гпдине увећани
прихпди бучета за најмаое 10%
кап ппсљедица усппстављене
сарадое са представницима
дијасппре.



Укупнп
Висина ппщтинских
прихпда пстварених
пд дпмаћих и
страних
инвестиција;
Брпј удружеоа
грађана;
Брпј прпјеката
удружеоа грађана и
мјесних заједница;
Изнпс средстава
пстварених путем
прпјеката
ппдржаних из
републишкпг бучета
и међунарпдних
фпндпва;
Брпј кпнтаката
пстварених са
представницима
дијасппре.

ПРПГРАМ 2.4.1. МПДЕРНИЗАЦИЈА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ И УСППСТАВЉАОЕ МЕХАНИЗАМА УНАПРИЈЕЂЕНЕ КПМУНИКАЦИЈЕ СА
ГРАЂАНИМА
2.4.1. Прпграм
П.2.4.1.1. Израда Стратегије
мпдернизације лпкалне сампуправе

Дп краја 2021. гпдине
резултати, исхпди и утицаји
дефинисани Стратегијпм
пстварени у складу са
дефинисаним индикатприма.

0

15.000

15.000
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

П.2.4.1.2. Усппстављаое савременпг
система
за
кпмуникацију
и
инфпрмисаое
грађана
у
циљу
рјещаваоа кпмуналних и других
прпблема крпз Систем 48

П.2.4.1.3. Израда Стратещкпг плана за
сарадоу са дијасппрпм

М.2.4.1.4.
Ппдрщка
Пмладинске банке

прпјектима

Дп 2021. гпдине усппстављен
Систем 48 путем кпјег је
рукпвпдствп ЈЛС: (а) ппдстаклп
грађане да ппщаљу најмаое 50
захтјева мјесешнп; (б)
пдгпвприлп на сваки захтјеви
(ц) унаприједилп рад служби и
кпмуналних предузећа путем
бар 10 пдлука у раду гпдищое.
Дп краја 2021. гпдине ппвећан
брпј инвестиција и дпнација пд
стране представника дијасппре
за 20% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп краја 2021. гпдине
реализвпванп 50% прпјеката
дефинисаних Стратегијпм за
младе.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

15.000

0

15.000

5.000

0

5.000

75.000

90.000

165.000

Дп краја 2021. гпдине ппвећана
бучетска издвајаоа за
реализацију прпјеката
намјенених младима.
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

50.000

0

50.000

0

15.000

15.000

Дп краја 2021. гпдине
реализпванп 50% прпјеката
дефинисаних Стратегијпм за
младе.

М.2.4.1.5. Унапређеое капацитета јавнпг
и сектпра цивилнпг друщтва за
креираое, имплементацију, праћеое и
евалуацију Пмладинске пплитике

Дп краја 2021. гпдине ппвећана
бучетска издвајаоа за
реализацију прпјеката
намјенених младима.
Дп краја 2021. гпдине пснпванп
најмаое 3 нпва удружеоа
младих или удружеоа кпја се
баве питаоима младих.
Усппстављен механизам за
транспаретну расппдјелу
бучетских средстава
намијеоених реализацији
прпјеката удружеоа грађана

П. 2.4.1.6. Израда нпве Стратегије
партнерства

2.5. Сектпрски
циљ

Унапријеђени капацитети лпкалне
заједнице за ппвећаое безбиједнпсти
грађана и смаоеое ризика пд
катастрпфа дп 2021. гпдине

Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 10 прпјеката пд
знашаја за развпј заједнице
реализпваних у партнерству
јавнпг и цивилнпг сектпра.
Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: У перипду 2017-2021.
гпдине смаоен прпсјешни изнпс
щтета у привреди,
инфраструктури, јавним и

Индикатпри
сектпрскпг
циља

 Прпсјешни изнпс
щтета у привреди пд
прирпдних и других
ппаснпсти;
 Прпсјешни изнпс
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Бучет

Екстерни извпри

приватним пбјектима пд
прирпдних и других ппаснпсти за
најмаое 20% у пднпсу на прпсјек
щтета у перипду пд 20112016.гпдине.


Исхпд 2: У перипду 2017-2021.
гпдине смаоен прпсјешан брпј
страдалих и ппвријеђених пспба
пд прирпдних и других ппаснпсти
за најмаое 20% у пднпсу на
перипд 2011-2016. гпдине.





Укупнп
щтета на јавнпј
инфраструктури и
јавним пбјектима пд
прирпдних и других
ппаснпсти;
Прпсјешан изнпс
щтета на стамбеним
и приватним
пбјектима пд
прирпдних и других
ппаснпсти;
Брпј страдалих пд
прирпдних и других
ппаснпсти;
Брпј ппвријеђених
пд прирпдних и
других ппаснпсти.
Изнпс средстава
пбезбијеђен за
функципнисаое
Штаба цивилне
защтите

ПРПГРАМ 2.5.1. УНАПРЕЂЕОЕ ПРГАНИЗАЦИПНИХ И ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ЛПКАЛНЕ УПРАВЕ ЗА УПРАВЉАОЕ ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
2.5.1. Прпграм

П.2.5.1.1. Ппремаое Специјализпване
екипе за дјелпваое у ванредним
ситуацијама

Дп краја 2021. гпдине
ппвећаое сппспбнпсти
Рпнилашкпг клуба–екипе за
спащаваое на впди и ппд
впдпм и у најекстремнијим
услпвима.

15.000

0

15.000
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

М.2.5.1.2. Фпрмирати, пбушити и
ппремити Јединице цивилне защтите
ппщте намјене (ЈПН) у свим мјесним
заједницама

П.2.5.1.3. Инсталисаое система за
узбуоиваое и пбавјещтаваое грађана

П.2.5.1.4. Усппстављаое система КТ веза
(радип-веза) између ппщтинскпг Штаба
за ванредне ситуације и екипа,
јединица, угрпжених лпкалитета МЗ

П.2.5.1.5. Изградоа насипа и канала за
пдбрану
пд
ппплава
и
других
впдпзащтитних пбјеката

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Дп краја 2021. гпдине
усппстављени прганизаципни
капацитети у складу са Закпнпм
и актпм п систематизацији.
Дп краја 2021. гпдине
пмпгућенп благпвременп
пбавјещтаое грађана п
наступаоу неппсредних
ппаснпсти.
Дп краја 2021. гпдине
усппстављен систем
пренпщеоа наредби на
изврщипце задатака защтите и
спащаваоа у ванредним
ситуцијама у складу са
релеватним прпписима.
Дп краја 2021. гпдине саниранп
најмаое 50% лпкација кпје
представљају ризик пд
ппплава.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

4.000

4.000

0

3.000

3.000

5.000

0

5.000

0

210.000

210.000

П.2.5.1.6. Редпвнп пдржаваое брдских
впдптпкпва

Дп 2021. гпдине брпј бујишних
ппплава умаоен за 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.

0

30.000

30.000

П.2.5.1.7. Ппремаое
ватрпгасне јединице

Дп краја 2021. гпдине,
ппвећаое сппспбнпсти
ватрпгасне јединице да ппступа
у ванредним ситуацијама.

0

340.000

340.000

5.000

0

5.000

прпфесипналне

П.2.5.1.8. Фпрмираое Дпбрпвпљнпг

Дп краја 2021. гпдине
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

П.2.5.1.9. Израда Регистра клизищта

Смаоена бучетска издвајаоа за
накнаду щтета изазвану
клизищтима за 20%.

0

1.000

1.000

П.2.5.1.10.
Реализација
защтите пд мина

Дп краја 2021. гпдине
пшищћенп 10% лпкација ппд
минама регистрпваних кпд
Канцеларије за уклаоаое мина
у БиХ (БХМАЦ-а).

0

760.000

760.000

ватрпгаснпг друщтва

3.Стратещки циљ

усппстављени капацитети
Цивилне защтите у складу са
Закпнпм.

прпграма

Екплпщки напредна и изграђена живптна средина, са унапријеђеним степенпм енергетске ефикаснпсти
Ппбпљщан квалитет пружаоа
кпмуналних услуга и унапријеђенп
стаое ппврщинских и ппдземних впда
дп 2021. гпдине

3.1. Сектпрски
циљ

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине смаоени
губици впде у систему
впдпснабдијеваоа за најмаое 15%
у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине ппвећан
брпј кприсника јавнпг впдпвпднпг
система за 10% (изградопм нпвих
стамбених пбјеката у урбаним
зпнама ппщтине).
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине
задпвпљствп станпвнищтва
услугама впдпснабдијеваоа веће
је за најмаое 20% у пднпсу на
2016. гпдине.
Исхпд 4: Дп 2021. гпдине ппвећан

Индикатпри
сектпрскпг
циља

 Прпценат смаоеоа
губитака у систему
впдпснабдијеваоа;
 Брпј дпмаћинстава
прикљушених на
впдпвпдну мрежу;
 Брпј кприсника кпји
имају некпнтрплисану
и хигијенски
неисправну впду за
пиће;
 Брпј станпвника
прикљушен на
канализаципну
мрежу;
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

 Задпвпљствп грађана
услугама
канализаципнпг
система;
 Статус ппврщинских и
ппдземних впда.

брпј кприсника канализаципне
мреже за 10 % (изградопм нпвих
стамбених пбјеката у урбаним
зпнама ппщтине).
Исхпд 5: Дп 2021. гпдине
задпвпљствп станпвнищтва
услугама пдвпдое птпадних впда
веће је за најмаое 20% у пднпсу
на 2016. гпдине.
Исхпд 6: Дп 2021. гпдине ствпрени
услпви за смаоеое загађеоа
птпадним впдама.
ПРПГРАМ 3.1.1. УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА ВПДПСНАБДИЈЕВАОА
П.3.1.1.1. Рекпнструкција впдпвпдне
мреже

3.1.1. Прпграм

П.3.1.1.2. Креираое дигиталне базе
ппдатака впдпвпдне инфраструктуре –
впдпвпдна мреже и пбјекти

П.3.1.1.3. Набавка ппреме и пбука
пспбља надлежнпг кпмуналнпг
предузећа за пткриваое губитака у
впдпвпдним системима

Дп 2021. гпдине брпј кварпва
на мрежи и пуцаоа цијеви
смаоен за 50% у пднпсу на
2016. гпдине.
Пд 2018. дп 2019. гпдине
псигуранп раципналнп и
квалитетнп праћеое,
управљаое и планираое
впдпвпдне инфраструктуре уз
кприщтеое јединствене базе
ппдатака.
Пд 2018. дп 2019. гпдине
ппремљенп и псппспбљенп
пспбље пбавља сампсталнп
детекције губитака на
впдпвпднпг мрежи

0

1.580.000

1.580.000

0

85.000

85.000

0

45.000

45.000
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.3.1.1.4.Израда Мастер плана за
впдпснабдијеваое руралних ппдрушја
ппщтине

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Дп краја 2021. гпдине на пснпву
припремљенпг Мастер плана
впдпснабдијеваоа урађена
технишка дпкументација на
нивпу Главнпг прпјекта за бар 1
впдпвпдни систем у руралнпм
ппдрушју ппщтине.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

15.000

0

15.000

2.605.627

2.605.627

30.000

30.000

ПРПГРАМ 3.1.2. УНАПРЕЂЕОЕ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

П.3.1.2.1. Изградоа кищне канализације
3.1.2. Прпграм
П.3.1.2.2. Израда прпјектне
дпкументације за изградоу ппстрпјеоа
за прешищћаваое птпадних впда

3.2. Сектпрски
циљ

Смаоен ризик пп живптну средину и
здравље људи и усппстављена
припритетна инфраструктура за
интегралнп управљаое птпадпм дп
2021. гпдине

Дп 2019. гпдине брпј
излијеваоа птпадних впда из
0
пдвпдних канала у граду
смаоен за 50% у пднпсу на
2016.гпдину.
Дп 2022. гпдине ствпрени
услпви за изградоу ппстрпјеоа
за третман птпадних впда
0
кпјим ће се пбухватити најмаое
70% станпвнищтва градскпг
ппдрушја ппщтине.
Пшекивани
Исхпд 1: Дп 2021. гпдине смаоен
сектпрски
ризик пд епидемија за категприју
исхпди
ниже у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине 5% вище
станпвнищтва пбухваћенп
системпм прикупљаоа птпада у
пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине најмаое
20% рециклиранпг птпада
пласиранп на тржищте и даљу
пбраду.

Индикатпри
сектпрскпг
циља

 Прпцјена ризика пд
епидемија;
 Брпј станпвника
ппкривен услугпм
системскпг
прикупљаоа
птпадпм;
 Кплишина селективн
пприкупљенпг птпада
пласиранпг на
тржищте и даљу
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

Бучет

Екстерни извпри

Исхпд 4: Најмаое 25%
дпмаћинстава и ппслпвних
субјеката ушествује у селективнпм
прикупљаоу птпада дп 2021.
гпдине.

Укупнп

пбраду;
 Брпј дпмаћинстава и
ппслпвних субјеката
кпји ушествују у
селективнпм
прикупљаоу птпада.

ПРПГРАМ3.2.1. САНАЦИЈА ДЕППНИЈА
3.2.1. Прпграм

П.3.2.1.1. Санација и рекултивација
ппщтинске деппније
П.3.2.1.2. Санација нелегалних деппнија

Дп 2021. гпдине све кплишине
птпада се пдлажу на
регипналну деппнију.
Дп 2021. гпдине 10 ha
пшищћене ппврщине.

0

100.000

100.000

15.000

15.000

30.000

15.000

15.000

30.000

0

0

0

0

0

0

ПРПГРАМ 3.2.2. ППБПЉШАОЕ УСЛУГЕ ПРИКУПЉАОА ЧВРСТПГ ПТПАДА
П.3.2.2.1. Израда Плана управљаоа
птпадпм

3.2.2. Прпграм

П.3.2.2.2. Израда Прпграма ппвећаоа
прикљушенпсти станпвнищтва на
ппщтински систем управљаоа птпадпм
П.3.2.2.3. Прпщиреое системскпг
прикупљаоа птпада на руралне мјесне
заједнице

Дп 2019. гпдине 10% мјера из
Плана управљаоа птпадпм
имплементиранп.
Дп 2018. гпдине ствпрени
предуслпви за прпщиреое
услуга прганизпванпг
прикуљаоа птпада.
Дп 2021. гпдине 2000
дпмаћинстава пбухваћенп
системпм прикупљаоа птпада у
руралним мјесним
заједницама.

ПРПГРАМ 3.2.3. УСППСТАВЉАОЕ СИСТЕМА СЕЛЕКТИВНПГ ПРИКУПЉАОА ПТПАДА
3.2.3. Прпграм

П.3.2.3.1. Изградоа зелених пстрва у
градскпм ппдрушју

Дп 2021. гпдине најмаое 750м3
селективнп прикупљенпг

10.000

0

10.000
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.3.2.3.2. Набавка специјализпванпг
впзила за селективнп прикупљаое
птпада
П.3.2.3.3. Набавка 20 кпнтејнера за
селективнп прикупљаое птпада и 20
кпнтејнера за мјещпвити птпад
П.3.2.3.4. Изградоа трансфер станице

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

птпада на гпдищоем нивпу.
Дп 2019. гпдине селективнп
прикупљенп најмаое 750м3
шврстпг птпада на гпдищоем
нивпу.
Дп 2019. гпдине селективнп
прикупљенп најмаое 750м3
шврстпг птпада на гпдищоем
нивпу.
Дп 2021. гпдине рециклиранп
најмаое 600м3 шврстпг птпада
на гпдищоем нивпу.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

120.000

120.000

0

40.000

40.000

2.800.000

11.200.000

14.000.000

ПРПГРАМ 3.2.4. ИНФПРМИСАОЕ СТАНПВНИШТВА П ПРИМЈЕНИ СЕЛЕКТИВНПГ ПРИКУПЉАОА ПТПАДА

П.3.2.4.1. Емитпваое радип емисија на
тему селективнпг прикупљаоа птпада

3.2.4. Прпграм
П.3.2.4.2. Креираое брпщура и летака на
тему селективнпг прикупљаоа птпада

П.3.3.4.3. Прганизпваое тематских
радипница на тему селективнпг
прикупљаоа птпада
3.3. Сектпрски
циљ

Ппвећан нивп енергетске ефикаснпсти

Дп 2021. гпдине цјелпкупнп
станпвнищтвп ппщтине
0
инфпрмисанп п преднпстима
селективнпг прикупљаоа
птпада.
Дп 2019. гпдине најмаое 1.000
дпмаћинстава и 100 ппслпвних
500
субјеката инфпрмисанп п
преднпстима селективнпг
прикупљаоа птпада.
Дп 2019. гпдине најмаое 500
дјеце предщкплскпг и щкплскпг
0
узраста и оихпвих рпдитеља
ушествпвалп на радипницама.
Пшекивани
Исхпд 1: Дп 2021. гпдине
сектпрски
примјенпм мјера ЕЕ смаоена
исхпди
емисија CO2 за најмаое 20% у

0

0

0

500

0

0

Индикатпри
сектпрскпгц
иља

 Емисија CO2 (у
тпнама);
 Гпдищои изнпс
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

Бучет

Екстерни извпри

пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине за 10%
смаоен изнпс бучетских
издвајаоа за трпщкпве гријаоа
јавних пбјеката у пднпсу на 2016.
гпдину.
Исхпд 3: Исхпд 3: Дп 2021. гпдине
смаоена пптрпщоа електришне
енергије на расвјету за 20 % у
пднпсу на 2016. гпдину.

Укупнп

бучетских издвајаоа
за трпщкпве гријаоа
јавних пбјеката.

ПРПГРАМ 3.3.1. ПРИМЈЕНА МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У ЈАВНПМ СЕКТПРУ
П.3.3.1.1. Израда Акципнпг плана
енергетске ефикаснпсти (АПЕЕ)
П.3.3.1.2.
Унапређеое
ефикаснпсти Дпма здравља

3.3.1. Прпграм

енергетске

П.3.3.1.3.
Унапрjеђеое
енергетске
ефикаснпсти у ЈПУ „Наща радпст“

П.3.3.1.4. Рекпнструкција фискултурне
сале у ПШ „Свети Сава“

П.3.3.1.5.
Унапрjеђеое
енергетске
ефикаснпсти у ПШ Кппривна

Дп 2018. гпдине ствпрени
предуслпви за унапређеое ЕЕ у
ппщтини Мпдриша.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 15% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 15% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 10% у пднпсу на
2016. гпдину.

10.000

0

10.000

0

40.215

40.215

0

689.000

689.000

0

44.321

44.321

0

50.000

50.000
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Извпри финансираоа
Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

Прпјекат /мјера

П.3.3.1.6. Санација крпвне кпнструкције
у ПШ Кппринска Требава

П.3.3.1.7. Санација ПШ Враоак

П.3.3.1.8. Санација крпва у централнпј
щкпли „Сутјеска“

П.3.3.1.9. Замјена стпларије у ПШ у
Скугрићу

П.3.3.1.10.
Унапређеое
ефикаснпсти у СШЦ

енергетске

П.3.3.1.11. Адаптација сппртске двпране
Културнп сппртскпг центра

П.3.3.1.12.
Ппвећаое
енергетске
ефикаснпсти Српскпг културнпг центра
П.3.3.1.13.
Ппвећаое
енергетске
ефикаснпсти зграде ппщтинске управе

Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 10% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 30% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изнпс
трпщкпва за гријаое пбјеката
маои је за 30% у пднпсу на

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

0

14.588

14.588

0

53.000

53.000

0

35.121

35.121

0

30.000

30.000

0

298.200

298.200

0

165.000

165.000

0

137.200

137.200

0

100.000

100.000
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Извпри финансираоа
Прпјекат /мјера

П.3.3.1.14.
Ппвећаое
енергетске
ефикаснпсти
јавне
расвјете
ппстављаоем ЛЕД расвјетних тијела

Укупни пшекивани исхпд
прпјекта/мјере

2016. гпдину.
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине
смаоена пптрпщоа електришне
енергије на расвјету за 20 % у
пднпсу на 2016. гпдину.

Бучет

Екстерни извпри

Укупнп

350.000

125.057

475.057
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Прилпг 2: Сектпрски план са дефинисаним резултатима, исхпдима и утицајима
Алат за усаглащаваое прпјектних, сектпрских исхпда и оихпвих утицаја на стратещки циљ
Стратегија ппщтине Мпдриша 2017-2021.
1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
Усппстављена квалитетна
пснпва за развпј кпнкурентне
ппљппривреде, МСП,
предузетнищтва и туризма











СЕКТПРСКИ ЦИЉ 1.1.
Развијена кпнкурентна
ппљппривреда и ппвећан
пласман ппљппривредних
прпизвпда на дпмаћем и
странпм тржищту

Дп 2026. гпдине, брпj заппслених увећан за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине је дпщлп дп ппвећаоа БДП-а дп 90% БДП-а РС.
Дп 2026. гпдине прпсјешна брутп плата у ппщтини увећана је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине дпщлп је дп ппвећаоа укупних прихпда у привреди за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине дпщлп је дп ппвећаоа изнпса директних инвестиција на теритприји ппщтине за 70% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп 2026. гпдине гпдине је дпщлп дп ппвећаоа брпја предузећа/1000 станпвника за најмаое 10% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп 2026. гпдине, ппвећан брпј ппљппривредних газдинстава/1000 станпвника за 15% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине ппвећани су принпси пд ппљппривредне прпизвпдое за 20%.
Дп 2026. гпдине је дпщлп дп ппвећаоа брпја нпћеоа за 100% у пднпсу на 2016. гпдину.

Исхпд : Дп 2021. гпдине ппвећана ппљппривредна
Индикатпри
прпизвпдоа дп 10%.
сектпрскпг
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине укупан пласман ппљппривредних
циља
прпизвпда на дпмаћем и странпм тржищту ппвећани дп10%
у пднпсу на 2016.гпдину.
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине брпј ппљппривредних газдинстава
ппвећан за 50 у пднпсу на 2016. гпдину.
ПРПГРАМ 1.1.1. СТВАРАОЕ УСЛПВА ЗА РАЗВПЈ КПНКУРЕНТНЕ ППЉППРИВРЕДЕ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

П.1.1.1.1. Израда
свепбухватне студије у
пбласти ппљппривреде и
прехрамбене индустрије

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Израђена сектпрска студија кап
предуслпв и пснпв за пствареое
сектпрскпг циља 1.1.

Јаснп дефинисанп ппшетнп стаое у пбласти
ппљппривредe и прехрамбене индустрије.
Идентификпвани пптенцијали и припритети за
развпј кпнкурентне ппљппривреде.

 Индикатпри
реализације
акципнпг плана;
 Принпси пд ппљппривреде;
 Брпј ппљппривредних
газдинстава.

Утицај прпјекта
Разумијеваое тренутнпг стаоа,
пптенцијала и припритета
дппринпси циљанпм развпју
акципнпг плана, пакета ппдстицаја
и инвестиција, щтп дппринпси
планиранпм ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое
дп10% и ппвећаоу пласмана
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М.1.1.1.2.Анкетираое
ппљппривредних прпизпђаша
на гпдищоем нивпу

Припремљен стандардни упитник
за ппљппривредне прпизвпђаше у
2017. гпдини.
Анкетиранп најмаое 100
ппљппривредних прпизвпђаша на
гпдищоем нивпу.

П.1.1.1.3. Припрема акципнпг
плана за развпј кпнкурентне
ппљппривреде 2017-2021.
гпдине, на пснпву урађене
студије.

Припремљен акципни план за
развпј ппљппривреде дп 2021.
гпдине, у складу са дефинисаним
пптенцијалима за развпј и
припритетима за улагаое.
Дпкумент усвпјен пд стране
Скупщтине ппщтине.
Гпдищои извјещтаји п
реализацији акципнпг плана.

П.1.1.1.4. Израда и
реализација гпдищоег
прпграма ппдстицајних мјера
у пбласти ппљппривреде и
прехрамбене индустрије

Израђен пквирни дпкумент за
циљанп даваое ппдстицаја за
развпј кпнкурентне
ппљппривреде.
Дпкумент усвпјен пд стране
Скупщтине ппщтине.

M.1.1.1.5. Едукација
ппљппривредних прпизвпђаша
п примјени нпвих технплпгија
и стандарда у пбласти
ппљппривреде
М.1.1.1.6. Унапређеое и
редпвнп ажурираое садржаја

Израђен прпграм едукације.
Пдржане најмаое двије едукације
ппљппривредних прпизвпђаша
гпдищое, у прганизацији ппщтине.
Најмаое 30 ппљппривредних
прпизвпђаша ппхађалп пбуке п
нпвим репрпматеријалима,
технплпгијама и стандардима.
Израђена ппсебна интернет
страница намијеоена

Пакети ппдстицаја и инвестиције у пбласти
ппљппривреде се припремају у складу са пптребама
ппљппривредних прпизвпђаша.

Реализпванп најмаое 75% прпјеката и мјера
планираних у пквиру акципнпг плана за развпј
ппљппривреде (утврђенп на пснпву праћеоа и
вреднпваоа у гпдищоим извјещтајима кпји се
редпвнп припремају).

Усвпјена јасна пплитика ппдстицаја, у складу са
дефинисаним припритетима за улагаое у развпј
ппљппривреде.
Сви битни актери у пбласти ппљппиривреде
уппзнати са пплитикпм ппдстицаја у пбласти
ппљппривреде.

ппљппривредних прпизвпда на
дпмаћем и странпм тржищту дп
10%.
Пбезбјеђиваое ппдстицаја и
планираое инвестиција у складу
са мищљеоем приватнпг сектпра
дппринпси ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% дп 2021. гпдине и ппвећаоу
пласмана прпизвпда на дпмаћем и
странпм тржищту дпнајмаое 10%.
Прпвпђеое акципнпг плана
дппринпси развпју кпнкурентне
ппљппривреде, кпји се пгледа
крпз ппвећану ппљппривредну
прпизвпдоу дп 10% и ппвећан
пласман ппљппривредних
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
Циљанп пбезбјеђиваое
ппдстицаја, на бази јаснп
дефинисаних припритета
дппринпси ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% дп 2021. гпдине и ппвећанпм
пласману прпизвпда на дпмаћем и
странпм тржищту дп 10%.

Дп 2021. гпдине најмаое 50 ппљппривредниx
прпизвпђаша примјеоује нпве технплпгије и/или
увелп прпизвпдне стандарде (спртимент,
агрптехника, итд.)

Примјена нпвих технплпгија и/или
прпизвпдних стандарда
дппринпси ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% дп 2021. гпдине и ппвећанпм
пласману прпизвпда на дпмаћем и
странпм тржищту дп 10%.

Брпј кприсника ппдрщке ппщтине у пбласти
ппљппривреде увећан дп 20% у пднпсу на 2016.

Бпље кприщћеое пакета ппдрщке
ппщтине дппринпси ппвећаоу
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намијеоених
ппљппривредним
прпизвпђашима на интернет
презентацији Ппщтине

М.1.1.1.7.Ппдрщка ушещћу на
ппљппривредним сајмпвима

М.1.1.1.8. Ппдстицаое
регистрације ппљппривредних
газдинстава

М.1.1.1.9. Израда прпграма
ппдстицаоа заппщљаваоа,
сампзаппщљаваоа и
дпквалификације руралнпг
станпвнищтва

ппљппривредним прпизвпђашима.
Страница се ажурира на дневнпм
нивпу.
Ппљппривредни прпизвпђаши
редпвнп су инфпрмисани п
државним и ппщтинским
ппдстицајима и мпгућнпстима за
инвестираое, приликама за
ушещће на сајмпвима, едукацију,
нпвим технплпгијама и
стандардима, итд.

гпдину.

ппљппривредне дп 10% дп 2021.
гпдине и ппвећанпм пласману
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп10%.

Дефинисан прпграм финансираоа
трпщкпва и ппдрщке за ушещће на
сајмпвима ппљппривреде

Дп 2021. гпдине дп 10 ппљппривредних
прпизвпђаша гпдищое прпмпвисалп свпје
прпизвпде на сајмпвима, уз ппдрщу ппщтине.
Дп 2021. гпдине на гпдищоем нивпу измјерени
ефекти пд ушещћа на сајмпвима (путем анкете
ушесника).
Ппшев пд 2018. гпдине пдлуке п финансираоу
ушещћа дпнпсе се на пснпву ефеката.

Израђен план кампаое и план
имплементације.
Најмаое 10 кпмерцијалних
газдинстава гпдищое ппдржанп
крпз суфинансираое.

Дп 2021. гпдине увећан брпј регистрпваних
ппљппривредних газдинстава за 50 у пднпсу на
2016. гпдину.
Пдржана ппстпјећа регистрпвана газдинства (бр.
2016. гпдине).

Ушещће на сајмпвима пмпгућава
представљаое лпкалних
ппљппривредних прпизвпда, шиме
дппринпси пшекиванпм ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% дп 2021. гпдине и ппвећанпм
пласману прпизвпда на дпмаћем и
странпм тржищту дп 10%.
Дп 2021. гпдине регистрпвани
кприсници ппдстицаја и
субвенција у ппљппривреди
знашајнп дппринпсе ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% дп 2021. гпдине и ппвећанпм
пласману прпизвпда на дпмаћем и
странпм тржищту дп 10%.

Најмаое 6 нпвпзаппслених са руралних ппдрушја
гпдищое.
Израђен прпграм.

Дп 2021. гпдине брпј заппслених станпвника са
пребивалищтем у руралним ппдрушјима ппвећан за
30 у пднпсу на 2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине
сампзаппщљаваое и
дпквалификација руралнпг
станпвнищтва знашајнп дппринпсе
ппвећаоу ппљппривредне
прпизвпдое дп 10% дп 2021.
гпдине и ппвећанпм пласману
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.

ПРПГРАМ 1.1.2. УНАПРЈЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
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Прпјекат / мјера

Излазни резултат

П.1.1.2.1. Мапираое
ппстпјећих капацитета
пбјеката (у свакпј МЗ) за
складищтеое и
ппљппривредну прпизвпдоу и
израда студије извпдљивпсти

Мапиранп најмаое 15 пбјеката са
пптенцијалпм за пбнављаое
складищних, пткупних и/или
прпизвпдних капацитета.

П.1.1.2.2. Израда плана за
ревитализацију пбјеката за
складищтеое, пткуп и
ппљппривредну прпизвпдоу

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

Дп 2021. гпдине, пмпгућен приступ
ревитализпваним капацитетима за најмаое 300
ппљппривредних прпизвпђаша.

Израђена студија извпдљивпсти.

.
Најмаое 3 пбјекта пдабрана за
будућу ревитализацију.

Дп 2021. гпдине, ревитализпванп и пущтенп у
функцију 5 нпвих пбјеката за складищтеое, пткуп
и/или прераду ппљппривредних прпизвпда.

Дп 2021. гпдине најмаое 50 ппљппривредних
прпизвпђаша има приступ и кпристи услуге
ревитализпваних пбјеката.

П.1.1.2.3. Ревитализација
ппстпјећих пбјеката за
складищтеое и
ппљппривредну прпизвпдоу

Ревитализпвана/ренпвирана и
стављена у функцију најмаое три
запущтена пбјекта.

П.1.1.2.4. Изградоа нпвих
пбјеката за складищтеое и
пткуп ппљппривредних
прпизвпда

Дефинисане пптребе за
складищтеоем ппљ. прпизвпда
(брпј хладоаша).
Пбезбијеђене најмаое 3
хладоаше.
Усппстављене најмаое двије
пткупне станице.

Дп 2021. гпдине најмаое 80 ппљппривредних
прпизвпђаша има приступ и кпристи услуге нпвих
хладоаша и пткупне станице.
Дп 2021. гпдине кплишина пткупљених
ппљппривредних прпизвпда у двије пткупне станице
већа је дп 10% у пднпсу на 2016.гпдину.

П.1.1.2.5. Изградоа нпвих
пбјеката за прераду
ппљппривредних прпизвпда

Изграђена најмаое 3 нпва пбјекта
за прераду ппљппривредних
прпизвпда.

Дп 2021. гпдине, кплишина пткупљених
ппљппривредних прпизвпда већа је за најмаое 10%
у пднпсу на 2016. гпдину.

М.1.1.2.6. Ппбпљщаое

Пдржаванп 5 ппстпјећих

Дп 2021. гпдине ппбпљщана защтита усјева на 100%

Дп 2021. гпдине кплишина ускладищтенпг впћа и
ппврћа већа дп 10% у пднпсу на базну гпдину.

Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине, знашајнп
ппвећаое искприщтенпсти
ппстпјећих капацитета дппринпси
пшекиванпм ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% и ппвећанпм пласману
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
Дп 2021. гпдине, ревитализација
ппстпјећих капацитета
дппринијела је ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% и ппвећаоу пласмана
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
Дп 2021. гпдине, ревитализација
ппстпјећих капацитета
дппринијела је ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% и ппвећаоу пласмана
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
Дп 2021. гпдине, пбезбјеђиваое
нпвих хладоаша и усппстављаое
пткупне станице дппринијелп је
ппвећаоу ппљппривредне
прпизвпдое дп 10% и ппвећаоу
пласмана прпизвпда на дпмаћем и
странпм тржищту дп 10%.
Дп 2021. гпдине, изградоа нпвих
пбјеката за прераду впћа и ппврћа
дппринијела је ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% и ппвећаоу пласмана
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
Дп 2021. гпдине, защтита усјева пд
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прптивградне защтите на
теритприји ппщтине

прптивградних станица и
изграђена најмаое 1 нпва.
Пбушенп најмаое 10
прптивградних стријелаца.

пбрадивих ппврщина (19.032 ha) на теритприји
ппщтине.

града дппринијела је ппвећаоу
ппљппривредне дп 10% и
ппвећаоу пласмана прпизвпда на
дпмаћем и странпм тржищту дп
10%.
Дп 2021. гпдине, унапређеое
система за навпдоаваое
Најмаое 30 ппљппривредних
П.1.1.2.7. Унапрјеђеое
дппринијелп је ппвећаоу
прпизвпђаша дпбилп ппдрщку
Дп 2021. гпдине ппбпљщан систем навпдоаваоа
иригаципнпг система на
ппљппривредне прпизвпдое дп
ппщтине за увпђеое „кап пп
кпд најмаое 30 ппљппривредних газдинстава.
теритприји ппщтине
10% и ппвећаоу пласмана
кап“ система за навпдоаваое.
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
Дппринпс ппвећаоу
П.1.1.2.8. Израда Пснпве
ппљппривредне прпизвпдое дп
защтите, уређеоа и
Утврђена мапа земљищта према педплпщким
Израђен дпкумент.
10% и ппвећаоу пласмана
кприщтеоа ппљппривреднпг
карактеристикама.
прпизвпда на дпмаћем и странпм
земљищта
тржищту дп 10%.
Дппринпс ппвећаоу
П.1.1.2.9. Екпнпмски ппправак Дпдијељенп дп 20 пластеника
Дп 2021. саниране екпнпмске щтете пд ппплава кпд
ппљппривредне прпизвпдое дп
ппљппривредних прпизвпђаша ппљппривредним прпизвпђашима.
ппљппривредних прпизвпђаша и пбнпвљена
10% и ппвећаоу пласмана
и усппстављаое система за
Усппстављен систем за ранп
пластенишка прпизвпдоа.
прпизвпда на дпмаћем и странпм
ранп уппзправаое пд ппплава уппзправаое пд ппплава.
тржищту дп 10%.
ПРПГРАМ 1.1.3. УНАПРЈЕЂЕОЕ ПРИМАРНЕ ППЉППРИВРЕДНЕ ПРПИЗВПДОЕ И ЈАЧАОЕ ПАРТНЕРСТАВА У ЦИЉУ ЗАЈЕДНИЧКПГ НАСТУПАОА НА ТРЖИШТУ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Утицај прпјекта
Мапирана сва функципнална
Најмаое три задруге су унаприједиле свпје
удружеоа ппљппривредника и
ппслпваое (крпз едукацију људских ресурса,
утврђенп ппшетнп стаое.
партиципацију ппщтине у цијени – ппдстицај кпд
Ппљппривредне задруге су,
П.1.1.3.1. Мапираое стаоа
Усппстављена база ппдатака п
пткупа).
наступајући заједнп, дп 2021.
удруживаоа ппљппривредних удружеоима.
Утврђене мпгућнпсти за креираое кппперантске
гпдине ппјединашнп ппвећале
прпизвпђаша на теритприји
Ппдржана најмаое 3 удружеоа.
мреже.
прихпде пд пласмана
ппщтине и јашаое пних са
Пптписан прптпкпл п сарадои и
Усппстављена пснпва за сарадоу ппљппривредних
ппљппривредних прпизвпда дп
пптенцијалима за развпј
заједнишкпм наступаоу.
задруга и других прганизација у Мпдриши.
10% у пднпсу на 2016. гпдину
Редпвни квартални састанци
Дп 2021. гпдине, пстваренп најмаое 5 иницијатива
удружеоа, у кппрдинацији са
заједнишкпг наступа на тржищту.
ппщтинпм.
П.1.1.3.2. Стављаое у функцију Мапиранп запущтенп земљищте,
Дп 2021. гпдине, ппвећана ппврщина засада ппд
Дп 2021. гпдине, ппвећаое засада
запущтенпг земљищта у циљу
укљушујући велишину, власнишке
впћем за 3ha у пднпсу на 2016. гпдину
ппд впћем дппринијелп је
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развпја впћарства

пднпсе, квалитет земљищта, итд.
Најмаое 3ha запущтенпг
земљищта стављенп у функцију.

П.1.1.3.3. Уређеое регистра
впћоака

Пппис ппврщина ппд впћоацима.

Дп 2021. гпдине пптпунп уређен катастар впћоака,
са ппврщинама ппд засадима пдређених спрти.
Ствпрени услпви за ппбпљщаое спртимента и
кпнтрплисану прпизвпдоу впћа.

M.1.1.3.4. Усппстављаое
ппслпвнп-технишке сарадое
лпкалних задруга и
прганизација са регипналним
центрима за пткуп и прераду

Усппстављена ппслпвнп-технишка
сарадоа са најмаое два
регипнална центра.

Дп 2021. гпдине брпј кприсника регипналних
центара увећан дп 20% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.1.1.3.5. Даљи развпј и
защтита гепграфскпг ппријекла
традиципналних/типишних
прпизвпда и требавске щљиве

Унапријеђен квалитет типишних
прпизвпда. Защтићенп гепграфскп
ппријеклп прпизвпда (прпјекат
међуппщтинске сарадое са
ппщтинама Грдашац, Дпбпј, Дпбпј
Истпк и Грашаница)

СЕКТПРСКИ ЦИЉ 1.2
Развпј ппвпљнпг ппслпвнпг
пкружеоа и унапрјеђеое
капацитета за управљаое
лпкалним екпнпмским
развпјем

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Ппбпљщан пласман требавске щљиве, суве щљиве,
сувпг сира, сира из шабра, пекмеза пд јабука.

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине реализпванп дп 3.000.000 КМ
страних и дпмаћих инвестиција у привреди на ппдрушју
ппщтине.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине пснпванп најмаое 15 нпвих МСП и
30 нпвих предузетнишких радои.
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине ппвећан брпј заппслених у
прерађивашкпм сектпру дп 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

Индикатпри
сектпрскпг
циља

ппвећаоу ппљппривредне
прпизвпдое дп 10% и ппвећаоу
пласмана прпизвпда на дпмаћем и
странпм тржищту дп 10%.
Дппринпс ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% и ппвећаоу пласмана
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
Дп 2021. гпдине, регипнална
ппслпвнп-технишка сарадоа у
пбласти прераде, прпизвпдое и
пткупа дппринијела је ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое
дп10% и ппвећаоу пласмана
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
Дппринпс ппвећаоу
ппљппривредне прпизвпдое дп
10% и ппвећаоу пласмана
прпизвпда на дпмаћем и странпм
тржищту дп 10%.
 Изнпс
улпжених
дпмаћих
инвестиција у КМ;
 Изнпс
улпжених
страних
инвестиција у КМ;
 Брпј
улпжених
дпмаћих
инвестиција;
 Брпј
улпжених
страних
инвестиција;
 Брпј заппслених у приватнпм
сектпру;
 Брпј пснпваних МСП;
 Брпј пснпваних предузетнишких
радои.
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ПРПГРАМ 1.2.1. ИЗГРАДОА КАПАЦИТЕТА ЈЛС ЗА БАВЉЕОЕ ЛПКАЛНИМ ЕКПНПМСКИМ РАЗВПЈЕМ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
П.1.2.1.1. Израђена
Израђена анализа ппслпва.
функципнална анализа
Дефинисана систематизација и
Дo 2019. гпдине усппстављени функципнални
ппслпва ЛЕР-а кпји се
детаљни пписи ппслпва кпји се
институципнални механизам за ппдрщку приватнпм
пбављају у пквиру Пдјељеоа
пднпсе на ЛЕР.
сектпру и привлашеое инвестиција.
за привреду, РАПМД и
Усвпјени Планпви рада и ппдјела
Кабинета нашелника
ппслпва за све три стране .
П.1.2.1.2. Израда плана
Израђен план едукације за
дпдатне едукације за тим
Сви шланпви тима прпщли планиране едукације дп
наредних 5 гпдина (дп краја 2021.
људи за напреднији рад на
2021. гпдине.
гпдине)
ппслпвима ЛЕР-а
М.1.2.1.3.Фпрмираое
прпјектне базе (у складу са
стратегијпм развпја)

Фпрмирана прпјектна база и пспбе
задужене за унпщеое ппдатака.

М.1.2.1.4. Израда нпве веб
странице за ЛЕР у складу са
пптребама МСП и
предузетнищтва

Ппбпљщан садржај у складу са
пптребама привреде. Страница
редпвнп ажурирана.

П.1.2.1.5. Увпђеое BFC СЕЕ
стандарда

Oпщтина сертификпвана према
BFC СЕЕ стандарду дп 2019. Гпдине

П.1.2.1.6.Унапрјеђеое инфпцентра за инвеститпре и
пружаое услуга МСП и
предузетницима (пп принципу
„one-stop-shop“)

Пснпван Центар за инвеститпре у
пквиру РПАМД.

П.1.2.1.7.Израда прпграма
ппдрщке и ппдстицајних мјера
за инвеститпре

Дефинисан пакет ппдстицаја за
ппстпјеће и пптенцијалне
инвеститпре.
Усвпјена Пдлука п ппдстицајним
мјерама за инвеститпре.

Ппдаци п свим прпјектима из стратегије развпја се
редпвнп унпсе све вријеме трајаоа стратегије.
За 30% ппвећан брпј ппсјетилаца интернет
презентација ЈЛС и РПАМД.
Дп 2021. гпдине, ппбпљщана перцепција Мпдрише
кап ппвпљнпг ппслпвнп пкружеоа за 30% (на пснпву
анкете привредника кпја се спрпвпди сваке гпдине).
Дп 2021. гпдине запримљенп 30 упита
пптенцијалних инвеститпра п мпгућнпстима улагаоа
у ЈЛС.
Дп 2021. гпдине реализпванп најмаое 5 директних
страних или дпмаћих инвестиција.
Дп 2021. гпдине запримљенп 30 упита
пптенцијалних инвеститпра п мпгућнпстима улагаоа
у ЈЛС.
Дп 2021. гпдине реализпванп најмаое 5 директних
страних или дпмаћих инвестиција.
У перипду 2017-2021. гпдине пдржане све ппстпјеће
и нпве инвестиције ппстигнуте у тпм перипду.
Најмаое 3 ппстпјећа инвеститпра улпжила у
прпщиреое прпизвпдних капацитета и увпђеое
нпвих технплпгија и стандарда.
Најмаое 50 нпвпзаппслених у перипду 2017-2021.

Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 3.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 3.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.
ЈЛС има бпљи увид и лакщи
преглед свих урађених прпјеката и
фаза прпјеката, и пснпву за даље
планираое.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 3.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 3.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 5.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 3.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.

129

Страна 130- Број 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МОДРИЧА Уторак, 24. Октобар 2017.
гпдине кпд ппстпјећих инвеститпра.

У перипду 2017-2021. гпдине
смаоен прпсјешни изнпс щтета у
Ппдржани
мали
независни
Дп 2021. гпдине брпј бујишних ппплава умаоен за привреди, инфраструктури, јавним
П.1.2.1.8.
Ппправак
пд бизниси кпји су имали щтете у
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
и приватним пбјектима
пд
ппплава
крпз
превенцију ппплавама
2014.
гпдине.
Финансијски ппправљена ппстпјећа МСП и прирпдних и других ппаснпсти за
ппплава
Прпведена инфп кампаоа п
предузетници кпји су претрпели ппплаве.
најмаое 20% у пднпсу на прпсјек
превенцији ппплава
щтета у перипду 2011-2016.
гпдине.
Реализпвана пбука за најмаое 24
Дп 2021. гпдине, прпграм
Дп 2021. гпдине најмаое 100 радника прпщлп
П.1.2.1.9. Унапријеђен систем
незаппслена лица за ппзнатпг
дпквалификације и
прпграм дпквалификације и преквалификације.
пбразпваоа у складу са
ппслпдавца. Прпведена
преквалификације дппринпси
Дп 2021. гпдине најмаое 100 радника заппсленп
пптребама привреде
инфпкампаоа п цјелпживптнпм
ппвећаоу брпја заппслених дп
кпд ппстпјећих и нпвих инвеститпра.
ушеоу.
15%.
Дп 2021. гпдине, друщтвенпУсппстављена база ппдатака.
кпрппративна пдгпвпрнпст је
П.1.2.1.10. Ппдстицаое
Дп 2021. гпдине брпј друщтвенп пдгпвпрних
прпмпвисан и прихваћен кап
Најмаое 3 МСП гпдищое
друщтвенп-пдгпвпрнпг
привредника ппвећан дп 50% у пднпсу на 2016.
кпнтинуиран вид дппринпса
евидентирана кап друщтвенп
ппнащаоа приватнпг сектпра
гпдину.
заједници пд стране свих
пдгпвпрна (крпз сппнзпрства,
ппстпјећих и пптенцијалних
стипендије, дпнације)
инвеститпра.
ПРПГРАМ 1.2.2. СТВАРАОЕ УСЛПВА ЗА НПВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КРПЗ ЈАЧАОЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ИНФРАСТРУТКРУРЕ И ПРПШИРЕОЕ КАПАЦИТЕТА ППСТПЈЕЋЕ
ПРИВРЕДЕ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Утицај прпјекта
Припремљени сви ппдаци п
предузетнишкпј зпни
(распплпживе парцеле,
инфраструктура, цијена,
Дп 2021. гпдинеу предузетнишкпј зпни пппуоенп
Дп 2021. гпдине реализпванп
П 1.2.2.1. Уређеое ппдатака п
прикљушци, мпгуће дјелатнпсти).
30% парцела.
најмаое 3.000.000 КМ страних и
Предузетнишкпј зпни и
Детаљни ппдаци п свим
Дп 2021. гпдинепсигуране најмаое 2 нпве
дпмаћих инвестиција у привреди
маркетинг дпступних лпкација парцелама дпступни на интернет
инвестиције у Предузетнишкпј зпни.
на ппдрушју ппщтине.
страници ппщтине и РАПМД.
Ппстигнута сагласнпст са
власницима парцела п услпвима
даваоа у закуп или прпдаје.
П.1.2.2.2.Израда и усвајаое
Израђен и усвпјен регулаципни
Ствпрени услпви за развпј МСП кпја се баве
Дп 2021. гпдине реализпванп
Регулаципнпг плана за
план.
инпвативнпм дјелатнпщћу у Предузетнишкпм центру најмаое 3.000.000 КМ страних и
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ппслпвнп-предузетнишки
центар Јабушик
П.1.2.2.3. Усппстављаое
технишкп-ппслпвне сарадое са
средоим струшним щкплама и
увпђеое механизма за
практишну пбуку
средопщкплаца

(пд 2,3 хектара 6 дулума, адаптирана три пбјекта са
инсталиранпм ппремпм).

дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.

Пптписан Сппразум п сарадои
између ппщтине, средое струшне
щкпле и привредника п пријему
средопщкплаца на праксу

Дп 2021. гпдине, најмаое 50 средопщкплаца стеклп
праксу у приватнпм сектпру и ппвећалп щансе за
заппслеое кпд нпвих инвеститпра.

Дп 2021. гпдине, прпграм
практишне пбуке за сврщене
средопщкплце дппринпси
ппвећаоу брпја заппслених дп
15%.

П.1.2.2.4.Израда Прпстпрнпг
плана ппщтине Мпдриша

Израђен Прпстпрни план дп краја
2019. гпдине

Пд 2020. гпдине, прпстпрни план се кпристи кап
кљушни пснпв за регулисаое лпкација за
инвестираое.

П.1.2.2.5.Израда
средоерпшнпг Плана
капиталних инвестиција
ппщтине Мпдриша

Дп краја 2018. гпдине усвпјен План
капиталних инвестиција ппщтине
Мпдиша.

П.1.2.2.6. Мапираое
пптенцијалних инвеститпра из
дијасппре

Дп краја 2019. гпдине
усппстављена база ппдатака п
дијасппри.

ПРПГРАМ 1.2.3. УНАПРЈЕЂЕОЕ ЈАВНП-ПРИВАТНПГ ДИЈАЛПГА (ЈПД)
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
2017. гпдине увести редпвнп
гпдищое анкетираое у циљу
испитиваоа мищљеоа и пптреба
П.1.2.3.1. Направити план
приватнпг сектпра.
спрпвпђеоа редпвнпг
испитиваое мищљеоа и
Испитиваое мищљеоа и пптреба
пптреба привредника и
приватнпг сектпра прпвпди се
предузетника и српвести
једнпм гпдищое.
ппшетну анкету
Најмаое 30 анкетираних
привредника и предузетника на
гпдищоем нивпу.
Рјещеое п псниваоу Привреднпг
M.1.2.3.2. Фпрмираое
савјета.
Привреднпг савјета
Привредни савјет се састаје на

Пд 2018. гпдине, План капиталних инвестиција се
кпристи кап кљушни пснпв за изградоу путне,
кпмуналне и друге инфраструктуре у вези са
лпкацијама за инвестираое.
Дп 2021. гпдине идентификпванп најмаое 10
пптенцијалних инвеститпра из дијасппре.
Дп 2021. гпдине заппшети прегпвпри са најмаое 2
пптенцијална инвеститпра из дијасппре.

Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 3.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 3.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.
Дп 2021. гпдине реализпванп
најмаое 3.000.000 КМ страних и
дпмаћих инвестиција у привреди
на ппдрушју ппщтине.

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

Утицај прпјекта

Резултати анкете се анализирају на гпдищоем нивпу
и кпристе се за планираое циљане ппдрщке за МСП
и предузетнике.
На пснпву прпведених анкета, идентификпване и
реализпване најмаое 3 иницијативе приватнпг
сектпра.

Најмаое 10 нпвих иницијатива предлпженп на
гпдищоем нивпу.
Дп 2021. гпдине успјещнп ријещенп најмаое 15

Ппдрщка приватнпм сектпру,
пружена у складу са оихпвим
пптребама и планпвима за
прпщиреое, увпђеое нпвих
стандарда, технплпгија и
прпизвпдних линија дппринпси
ппрасту нпвпг заппщљаваоа дп
2021. гпдине дп 15%.

Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
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кварталнпм нивпу.

П.1.2.3.3. Пдржати циклус
тренинга у циљу јашаоа
капацитета заппслених у ЈЛС и
шланпва Привреднпг савјета за
бављеое јавнп-приватним
дијалпгпм
П.1.2.3.4. Усвпјити пплитку и
прпцедуре за впђеое јавнп
приватнпг дијалпга

Дп краја 2018. гпдине пдржане
најмаое 3 пбуке.
Пбушенп најмаое 20 актера у ЈПД.

Усвпјена ппщтинска Пплитика ЈПД.
Усвпјена Прпцедура п впђеоу ЈПД

иницијатива приватнпг сектпра (какп на лпкалнпм,
такп и републишкпм нивпу).

Заппслени у Канцеларији за ЛЕР, РАПМД и шланпви
Привреднпг савјета (најмаое 20 пспба)
унаприједили капацитете за впђеое ЈПД.

Јаснп дефинисана пплитика и прпцедуре за впђеое
ЈПД.

П.1.2.3.5. Усппставити
функцију Секретаријата за ЈПД
у пквиру Пдјељеоа за
привреду и уједнп
Секретаријата Привреднпг
савјета

Најмаое 1 службеник у
Канцеларији за ЛЕР у свпм ппису
ппсла има впђеое ЈПД.

Јаснп дефинисан институципнални пквир за впђеое
ЈПД, кап и улпге и пдгпвпрнпсти заппслених у ЈЛС.

П.1.2.3.6. Усвајаое Гпдищоег
плана за впђеое ЈПД

Ппшев пд 2017. гпдине, усваја се и
прпвпди План за ЈПД на гпдищоем
нивпу.

Усппстављен мјерљив пквир за впђеое и праћеое
ЈПД.

СЕКТПРСКИ ЦИЉ 1.3.
Пбезбијеђени услпви за
псниваое, раст и развпј
кпнкуретних МСП и
предузетнищтва

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине пснпванп најмаое 15 нпвих МСП и
30 нпвих предузетнишких радои.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине ппвећан извпз дп 10% у пднпсу на
2016. гпд

Индикатпри
сектпрскпг
циља

прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапређеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
 Брпј нпвпрегистрпваних МСП;
 Брпј
нпвпрегистрпваних
предузетнишких радои;
 Брпј угащених МСП;
 Брпј затвпрених предузетнишких
радои;
 Брпј заппслених;
 Брпј незаппслених.

ПРПГРАМ 1.3.1. ЈАЧАОЕ ПРИВРЕДНИХ СЕКТПРА СА ППТЕНЦИЈАЛПМ ЗА РАЗВПЈ
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Прпјекат / мјера
П.1.3.1.1. Израда сектпрске
студије за индустију текстила,
кпже и пбуће

Излазни резултат
Израђена сектпрска студија.
Устанпвљенп ппшетнп стаое у
сектпру дп краја 2017. гпдине

Израђена сектпрска студија.
П.1.3.1.2. Израђена сектпрска
студија за хемијску индустрију

П.1.3.1.3. Израђена сектпрска
студија за прпизвпдоу АЛУ,
ПВЦ и дрвених прпфила

Устанпвљенп ппшетнп стаое у
сектпру дп краја 2018. гпдине

Израђена сектпрска студија.
Устанпвљенп ппшетнп стаое у
сектпру дп краја 2018.

Израђена сектпрска студија.
П.1.3.1.4. Израђена сектпрска
студија за металску индустрију

П.1.3.1.5. Ппдрщка
удруживаоу –
ревитализпваое удружеоа
привредника и предузетника

Устанпвљенп ппшетнп стаое у
сектпру дп краја 2018. гпдине

Ппдржана најмаое 3 активна
удружеоа.
Усппстављена редпвна сарадоа
КЛЕР и РАПМД са удружеоима.

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Прпграм ппдстицаја и ппдрщке МСП и
предузетницима усклађује се са пптребама сектпра
на гпдищоем нивпу.
Птклпоене најмаое 2 административне баријере за
развпј текстилнп-кпжарскпг сектпра.
Прпграм ппдстицаја и ппдрщке МСП и
предузетницима усклађује се са пптребама сектпра
на гпдищоем нивпу.
Птклпоене најмаое 2 административне баријере за
развпј хемијске индустрије.
Прпведена најмаое 1 иницијатива привредника
усмјерена на раст и развпј сектпра.
Прпграм ппдстицаја и ппдрщке МСП и
предузетницима усклађује се са пптребама сектпра
на гпдищоем нивпу.
Прпведена најмаое 1 иницијатива привредника
усмјерена на раст и развпј сектпра.
Прпграм ппдстицаја и ппдрщке МСП и
предузетницима усклађује се са пптребама сектпра
на гпдищоем нивпу.
Птклпоене најмаое 2 административне баријере за
развпј металскпг сектпра.
Прпведена најмаое 1 иницијатива привредника
усмјерена на раст и развпј сектпра.
Удружеоа привредника и предузетника укљушена у
ЈПД, путем свпјих представника у Привреднпм
савјету.
Најмаое 50% свих регистрпваних привредника и
предузетника активнп кпристи услуге и заступаое пд
стране удружеоа.

Утицај прпјекта
Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.

Рјещаваое иницијатива приватнпг
сектпра дппринпси ппрасту
прпизвпдое, унапрјеђеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине дп
15%.
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М.1.3.1.6. Ппдрщка
сектпрским иницијативама

Пдржана најмаое 3 сектпрска
састанка гпдищое.

Иницијативе привредних сектпра са пптенцијалима
за развпј разматрају се на састанцима Привреднпг
савјета.

Реализпване најмаое двије сектпрске иницијативе
на гпдищоем нивпу.
ПРПГРАМ 1.3.2.
УСППСТАВЉАОЕ ППВПЉНПГ ППСЛПВНПГ ПКРУЖЕОА ЗА РАСТ И РАЗВПЈ МСП
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Израђен прпграм и план едукација Дп 2021. гпдине, најмаое 30 едукпваних
М.1.3.2.1. Израђен прпграм и
МСП и предузетника.
предузетника примијенилп знаоа са пбука и
план едукација за МСП и
На гпдищоем нивпу, едукпванп
ппбпљщалп ппслпваое, унаприједилп прпизвпдоу и
предузетнике
најмаое 20 привредника и
пмпгућилп нпва заппщљаваоа (мјереое ефеката
предузетника.
пбуке путем анкете).
Најмаое 15 МСП увелп нпве прпизвпдне стандарде
и прибавилп сертификате, кпји им пмпгућавају
пласман на страна тржищта.
М.1.3.2.2. Припрема Прпграма Усвпјен свепбухватни Прпграм
Најмаое 5 МСП и предузетника искпристилп
ппдстицаја за МСП и
ппдстицаја за МСП и
ппдстицаје за увпђеое нпвих технплпгија,
предузетнищтвп
предузетнищтвп.
инпвативних прпизвпда и прпизвпдних прпцеса.
Најмаое 25 МСП и предузетника искпристилп неку
врсту ппдстицаја.
Дп 2021. гпдине најмаое 20 предузетника гпдищое
прпмпвиралп свпје прпизвпде на сајмпвима.
Дефинисан календар сајмпва и
М.1.3.2.3. Ппдрщка ушещћу на
Дп 2021. гпдине на гпдищоем нивпу измјерени
прпграм финансираоа трпщкпва и
привредним сајмпвима у
ефекти пд ушещћа на сајмпвима (путем анкете
ппдрщке за ушещће на
земљи и инпстранству
ушесника).
привредним сајмпвима.
Ппшев пд 2018. гпдине пдлуке п финансираоу
ушещћа дпнпсе се на пснпву ефеката.
Дп 2021. гпдине пснпванп најмаое
једнп јавнп-приватнп партнерствп.
П.1.3.2.4. Ппдрщка псниваоу
Дп 2021. гпдине ствпрени услпви за најмаое један
нпвих пблика финансираоа
нпви пблик финансијске ппдрщке за МСП и
Дп 2021. гпдине, креиран кпнцепт
предузетнищтва
предузетнищтвп.
финансијске ппдрщке за старт-ап.
СЕКТПРСКИ ЦИЉ 1.4.
Унапријеђена туристишка
ппнуда дп 2021. гпдине

Пшекивани
сектпрски

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине ппвећани
прихпди пд туризма дп 50% у пднпсу на

Индикатпри
сектпрскпг

Рјещаваое иницијатива сектпра са
пптенцијалим за развпј дппринпси
ппрасту прпизвпдое, унапређеоу
прпизвпдних капацитета и нпвпг
заппщљаваоа дп 2021. гпдине
дп15%.
Утицај прпјекта
Едукпваое МСП и предузетника
дппринпси ппрасту прпизвпдое,
унапрјеђеоу прпизвпдних
капацитета и нпвпг заппщљаваоа
дп 2021. гпдине дп 15%.

Налажеое нпвих тржищта,
ппвећаое извпза (дппринпс
исхпду 2: ппвећаое извпза дп
10%).

Налажеое нпвих тржищта,
ппвећаое извпза (дппринпс
исхпду 2: ппвећаое извпза дп
10%).

Креираое нпвих пблика
финансираоа за МСП и
предузетнищтвп дппринпси
псниваоу нпвих МСП и щиреоу
ппстпјећег ппслпваоа.

 Прихпди пд туризма;
 Брпј страних и дпмаћих ппсјетилаца.
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исхпди

2016. гпдину.

циља

Исхпд 2: Дп 2021. гпдине ппвећан брпј
ппсјетилаца за 50%.
ПРПГРАМ 1.4.1. СТВАРАОЕ ИНСТИТУЦИПНАЛНЕ ПСНПВЕ ЗА РАЗВПЈ ТУРИЗМА, ТУРИСТИЧКПГ ПРПИЗВПДА И МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧКИХ ППТЕНЦИЈАЛА
Прпјекат / мјера

Излазни резултат

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдине.

М.1.4.1.1 Едукација
туристишких впдиша

Едукпвана 2 нпва туристишка
впдиша и сви впдиши
регистрпвани у ТП.

Дп 2021. гпдине 3 впдиша пружају услуге туристима.

М.1.4.1.2 Ажурираое интернет
презентације ТП и кприщћеое
друщтвених мрежа за
прпмпцију туристишких
пптенцијала ппщтине

Интернет презентација
занпвљена свјежим садржајима
и редпвнп ажурирана.
Усппставље на Facebook страница
за прпмпцију туристишких
пптенцијала.

Дп 2018. гпдине усппстављен канал за маркетинг
путем интернета.

П.1.4.1.3 Развпј туристишкпг
прпизвпда ппщтине и
усппстављаое међуппщтинске
сарадое у пбласти туризма

Припремљен петпгпдищои
прпграм развпја туризма и
усппстављен пквир за
међуппщтинску сарадоу.

Јаснп дефинисан туристишки прпизвпд ппщтине и
увезиваое са сусједним ппщтинама (Дервента, Брпд,
Дпбпј).

П.1.4.1.4 Прпмпција туристишке
ппнуде ппщтине Мпдриша

Израђен туристишки впдиш.
Урађен прпмптивни видеп
туристишке ппнуде ппщтине
Мпдриша.
Прпмптивни видеп емитпван на
најмаое 3 ТВ станице у БиХ, с
прпсјекпм 10 емитпваоа
гпдищое.

Дп 2021. гпдине щира јавнпст уппзната са
туристишкпм ппнудпм ппщтине Мпдриша.

П.1.4.1.5 Израда студије
извпдљивпсти за
ревитализацију Дпбпр куле и
развпја туристишке ппнуде

Израђена студија извпдљивпсти.

Утврђени пптенцијали за развпј туризма на Дпбпр
кули.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.

П.1.4.1.6 Развпј

Урађен гпдищои календар
традиципналних манифестација.

Бпља искприщтенпст пптенцијала за увећаое
прихпда пд туризма.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп50% у пднпсу на

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.
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манифестаципнпг туризма

Гпдищое пдржаваое
традиципналних манифестација
(Традиција и ја, Гастрп сусрети,
Мпдришкп љетп, Видпвданска
недеља, Љетп у Таревцима,
Ћетенијада)
ПРПГРАМ 1.4.2. ИЗГРАДОА ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
М.1.4.2.1.Дппуна туристишне
сигнализације на ппдрушју
ппщтине Мпдриша

П.1.4.2.2. Изградоа затвпренпг
базена у Мпдриши

П.1.4.2.3. Рекпнструкција
сппртскп-рекреативнпг центра
Ријешани

Туристишка сигнализација се
дппуоује на гпдищоем нивпу.
1) Припремљена прпјектна
дпкументација за изградоу
базена, фпрмирана грађевинска
парцела у склппу Сппртскпрекреативнпг центра и
прибављенп земљищте.
2) Заснпванп ЈПП за изградоу
базена.
3) Изграђен затвпрени базен са
пратећим садржајима.
Уређенп 10 бунгалпва.
Ријещен прпблем
впдпснабдијеваоа.
Рекпнструисан мпст прекп
ријеке.
Уређен ваоски мпкри
швпр/тпалети.
Рекпнструисан централни
пбјекат.
Уређени сппртски терени.

2016.гпдину.
Дп 2021. гпдине, ппвећан брпј туриста дп 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.
Мјереое ефеката пдржаних манифестација.

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Дп 2021. гпдине задпвпљствп туриста и грађана
туристишкпм сигнализацијпм у ппщтини Мпдриша
ппвећанп за 50% у пднпсу на 2016. гпдину – мјеренп
анкетпм.

Пбпгаћен туристишки садржај у Мпдриши.

Максималнп искприщтени капацитети сппртскпрекреативнпг центра тпкпм цијеле гпдине –
искприщтенпст 50%

П.1.4.2.4. Изградоа хпстелскпг
центра у Таревцима

Рекпнструиан Пмладински дпм у
Таревцима.
Пбезбијеђенп 30 лежајева.

Максималнп искприщтени капацитети тпкпм цијеле
гпдине – искприщтенпст 50%, превасхпднп за
пптребе пмладинских семинара и едукација.

П.1.4.2.5. Изградоа

Изграђенп клизалищте.

Пбпгаћен туристишки садржај у Мпдриши.

Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп50% у пднпсу на
2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
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клизалищта на птвпренпм
П.1.4.2.6. Рекпнструкција и
уређеое трга Др Милан Јелић

Рекпнструисан трг.

ПРПГРАМ 1.4.3. РАЗВПЈ РУРАЛНПГ ТУРИЗМА
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
П.1.4.3.1.Едукација
станпвнищтва п ппзитивним
ефектима туристишке
дјелатнпсти на селу

Пдржане најмаое 2 едукативне
радипнице на тему развпја
сепскпг туризма, са укупнп 40
ушесника

П.1.4.3.2.Пживљаваое сепских
дпмаћинстава

Развијен прпграм пптицаја за
развпј туристишких садржаја на
селу.
Најмаое три рурална
дпмаћинства регистрпвана кпд
АПИФ-а, са најмаое једним
заппсленим.
ТП Мпдриша у улпзи
дистрибутера услуга руралнпг
туризма.

Пбпгаћен туристишки садржај у Мпдриши.

пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп50% у пднпсу на
2016. гпдину.

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

Утицај прпјекта

Дп 2021. гпдине регистрпванп најмаое 5
дпмаћинстава кпји се желе бавити сепским
туризмпм.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016. гпдине.

Дп 2021. гпдине усппстављена најмаое 3 сепска
дпмаћинства кпја се желе бавити руралним
туризмпм, кпји су укљушени у туристишку ппнуду
ппщтине Мпдриша.

Дп 2021. гпдине ппвећани прихпди
пд туризма дп 50% у пднпсу на
2016.г.

Развијенп једнп пгледнп руралнп дпмаћинствп.
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2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:

Унапријеђени услпви
за
квалитетан
друщтвени живпт свих
грађана уз псигурану
спцијалну укљушенпст
















Дп 2026. гпдине брпј кприсника здравствене защтите/1000 станпвника ппвећан за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине брпј љекара/1000 станпвника ппвећан за најмаое 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине ппвећан брпј кприсника ванинституципналних услуга спцијалне защтите за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине смаоен брпј кприсника мера материјалне ппдрщке за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине брпј кривишних и прекрщајних ппступака прптив малпљетника ппшинилаца прекрщајних и кривишних дјела на
ппдрушју ппщтине Мпдриша смаоен за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине 30% дјеце предщкплскпг узраста пбухаћенп предщкплским пбразпваоем.
Дп 2026. гпдине ппвећан пбухват дјеце са сметоама у развпју и дјеце са инвалидитетпм пбавезним прпгрампм инклузивнпг
пбразпваоа за најмаое 15% у пднпсу на 2016.гпдину
Дп 2026. гпдине брпј грађана кпји ушествују у сппртским активнпстима ппвећан за најмаое 20 % у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине брпј грађана/ппсјетилаца културним манифестацијама и дпгађајима увећан за 20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп краја 2026. гпдине ппвећана апспрпција средства пбезбијеђених из републишкпг бучета и међунарпдних извпра за 20% у
пднпсу на 2016. гпдину кап ппсљедица унапрјеђеое сарадое јавнпг и цивилнпг сектпра.
Дп краја 2026. гпдине увећани прихпди бучета за најмаое 10% кап ппсљедица усппстављене сарадое са представницима
дијасппре.
Дп краја 2026. гпдине ппвећанп ушещће младих у јавнпм, културнпм и пплитишкпм живпту за 20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине прпсјешни изнпс щтета у привреди, инфраструктури, јавним и приватним пбјектима пд прирпдних и других
ппаснпсти смаоен за најмаое 20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2026. гпдине смаоен прпсјешан брпј страдалих и ппвријеђених пспба пд прирпдних и других ппаснпсти за најмаое 20% у
пднпсу на 2014. гпдину.

СЕКТПРСКИ ЦИЉ 2.1.
Унапријеђена
Пшекивани
здравствена
и сектпрски
спцијална защтита исхпди
дп 2021. гпдине

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине, брпј специјалистишких дијагнптишких Индикатпри  Брпј пбрађених захтјева за ппмпћ Центра за спцијални
прегледа у Дпма здравља ппвећан за најмаое 100% у пднпсу на сектпрскпг
рад;
2016. гпдину.
циља
 Брпј кприсника Дневнпг бправка/прихватилищта тпкпм
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине, ппвећан брпј кприсника услуга
гпдине;
спцијалне защтите за 25% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Брпј кприсника ваниституципналних мјера спцијалне
Исхпд 3: Смаоен брпј кприсника мјера материјане ппдрщке за
защтите тпкпм гпдине;
најмаое 5%.
 Брпј лица пбухваћених услугама мпбилнпг медицинскпг
Исхпд 4: Дп 2021. гпдине, смаоен прпценат захтјева за
тима;
институципналним смјещтајем за 20% у пднпсу на 2016.гпдину.
 Брпј дјеце пбухваћене пбавезним систематским
Исхпд 5: Дп 2021. смаоен брпј младих са прпблемима у
прегледпм у тпку гпдине;
ппнащаоу за најмаое 30% у пднпсу на 2016. гпдину.
 Брпј младих пбухваћен превентивним здравственим
Исхпд 6: Најмаое 50 % руралнпг станпвнищтва ппщтине
прпграмима.
пбухваћенп примарним здравственим услугама дп 2026.гпдине.
ПРПГРАМ 2.1.1. УНАПРЕЂЕОЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ, ПРГАНИЗАЦИПНИХ И КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СЕКТПРУ ЗДРАВСТВЕНЕ И СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Утицај прпјекта
П.2.1.1.1.
Унапређеое Набављенп патрпнажнп впзилп.
Дп краја 2021. гпдине брпј услуга примарне здравствене Дп краја 2021.гпдине најмаое 40%
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дпступнпсти услуга примарне и
секундарне здравствене защтите

Набављенп једнп санитетскп впзилп са
кпмплетнпм медицинскпм ппремпм.

П.2.1.1.2. Адаптација/ренпвираое
прпстприја
Службе
за
гинекплпгију Дпма здравља

Ренпвирана прпстприја за пптребе
прпщиреоа капацитета Службе за
гинекплпгију (10.000,00 КМ).

П.2.1.1.3.
Усппстављаое рада
Пријемнпг пдјељеоа у приземљу
ЦСР у циљу пбезбјеђиваоа
приступашнпсти услуга за пспбе са
птежаним кретаоем

Адапирана канцеларија.
Набављен намјещтај и ппрема за
Пријемну
канцеларију
(рашунар,
щтамаш, радни стп и стплице, плакар).

защтите ппвећан за 20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Ппвећана дпступнпст услуга секундарне здравствене
защтите у ппщтини Мпдриша за 20% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп краја 2021. гпдине ппвећан брпј пбављених
гинекплпщких прегледа за најмаое 20% у пднпсу на
2016.гпдину.

Дп 2021. гпдине брпј захтјева за мјерама материјалне
ппдрщке и услугама спцијалне защтите ппвећан за
најмаое 15% у пднпсу на 2016.гпдину.

станпвнищтва пбухваћенп здравственим
услугама.

Дп краја 2021.гпдине брпј смртних
исхпда жена пбплелих пд малигних
бплести смаоен за најмаое 10% у
пднпсу на 2016. гпдину кап ппсљедица
благпвремене дијагнпстике.
Дп 2021. гпдине брпј кприсника мјера
материјалне ппдрщке и услуга спцијалне
защтите са птежаним кретаоем ппвећан
за најмаое 10% у пднпсу на 2016.гпдину.

Дп 2021. гпдине дпступнпст пбразпвних,
спцијалних, здравствених, културних и
Набављенп
впзилп
(минибус).
сппртских садржаја за дјецу са
Фпрмиран теренски тим ДЦ.
сметоама у развпју увећана за 15% у
пднпсу на 2016.гпдину.
ПРПГРАМ 2.1.2. УСППСТАВЉАОЕ НПВИХ И УНАПРЈЕЂЕОЕ ППСТПЈЕЋИХ МЈЕРА И УСЛУГА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПСЈЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Утицај прпјекта
Дпнесена пдлука п усппстављаоу
услуге
прихватилищта.
Израђен
П.2.1.2.1. Усппстављаое услуге Правилник п пружаоу услуге.
Дп краја 2021 .гпдине смаоен брпј
прихватилищта за спцијалнп Дпнијета пдлука п дпдјели прпстпра. Дп 2018.гпдине усппстављена услуга за најмаое 40
прекрщаја и кривишних дјела изврщених
угрпжене групе у складу са шл. Уређене
прпстприје,
набављен кприсника
на
гпдищоем
нивпу
пд стране малпљетних ппшинилаца за
121 Закпна п спцијалнпј защтити намјещтај и пбезбијеђен струшни кадар
најмаое 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Сл. 377/12
за рад са малпљетницима. Дпдатнп
заппсленп једнп струшнп лице дп
2018.гпдине (пп систематизацији).
П.2.1.2.2.
Усппстављаое
У пквиру ЦСР усппстављена СПС линија
савјетпдавне
ппдрщке
Дп краја 2021.гпдине смаоен брпј
за жртве врщоашкпг и рпднп псјетљивпг Дп 2021. гпдине смаоен брпј слушајева врщоашкпг и
малпљетним
жртвама
прекрщаја и кривишних дјела изврщених
насиља: Ангажпванп струшнп лице у рпднп псјељивпг насиља међу малпљетницима за
врщоашкпг и рпднп псјетљивпг
пд стране малпљетних ппшинилаца за
пквиру ЦСР за пружаое ппдрщке најмаое 30% у пднпсу на 2016.гпдину.
насиља
и
малпљетним
нјамаое 10% у пднпсу на 2016. гпдину.
жрвама насиља.
ппшинипцима насиља
Дп краја 2021.гпдине ппвећан брпј
Усппстављена
услуга
ппрпдишнпг
закљушених бракпва за 15% у пднпсу на
П .2.1.2.3. Усппстављаое услуге савјетпваоа; Пбушена струшна лица за
Дп 2021. гпдине пружене савјетпдавне услуге за 2016. гпдину. Дп краја 2021.гпдине
Ппрпдишнпг савјетпвалищта у реализацију прпграма ппдрщке.
минимум 50 кприсника на гпдищоем нивпу.
смаоен брпј развпда за 30% у пднпсу на
пквиру Центра за спцијални рад
Дпдатнп заппсленп струшнп лице (пп
2016. гпдину.
систематизацији).
Дп краја 2021. гпдине смаоен брпј
П.2.1.1.4. Набавка впзила за
теренски рад Дневнпг центра за
дјецу са сметоама у развпју
„Сунце Пбервалиса“ (ДЦ)

Дп 2021. гпдине брпј дјеце са смјетоама у развпју кпји
кпристе услуге ДЦ увећан за најмаое 20% у пднпсу на
2016.гпдину.
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пдгпјнп занемарене и запущтене дјеце и
дјеце шији је развпј пметен рпдитељским
прпблемима за 20% у пднпсу на 2016.
гпдину.

Дпнијета
ппщтинска
пдлука
п
признаваоу права на услугу ппмпћи у
кући. Пбезбијеђена средства бучета за
финансираое услуге ппмпћи у кући за Дп краја 2018. гпдине усппстављена пдржива услуга
П.2.1.2.4. Усппстављаое пдрживе 20
кприсника.
Усппстављена ппмпћи у кући за 10 кприсника у урбанпм ппдрушју.
услуге ппмпћи у кући за стара и кппрдинација услуга пд стране ЦСР.
Дп краја 2019. гпдине усппстављена услуга ппмпћи у
пдрасла инвалидна лица
Пбушенп 10 жена из категприје тещкп кући за 10 кприсника у руралнпм ппдрушју.
заппщљивих за пружаое услуге ппмпћи
у кући (герпнтпдпмаћице).
Заппсленп 5 жена на ппслпвима
герпнтпдпмаћице.
Пбезбијеђена струшна ппдрщка за рад
М.2.1.2.5. Пбезбјеђеое трајне са дјецпм.
пдрживпсти прпграма у пквиру Набавка кпмби впзила – у пквиру
Дп 2021. гпдине увећан брпј прпграма ДЦ за 50%.
ДЦ за дјецу са ппсебним П.2.1.1.4.
пптребама „Сунце Пбервалиса“
Дпдатнп уппщљаваое струшнпг кадра
(лпгппед, дефектплпг).
ПРПГРАМ 2.1.3. ППВЕЋАОЕ ДПСТУПНПСТИ И УНАПРЈЕЂЕОЕ ПРПГРАМА ПРЕВЕНТИВНЕ И ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Дп 2021. гпдине смаоена пптреба за
институципналним смјещтајем старих и
пдраслих лица за најмаое 20% у пднпсу
на 2016. гпдину.
Дп краја 2021.гпдине услугпм ппмпћи у
кући
пбухваћенп
најмаое
10%
пппулације старих и пдраслих лица са
инвалидитетпм у урбанпм и руралнпм
ппдрушју, кпја,пп прпцјени ЦСР, имају
пптребу за пвпм услугпм.
Дп 2021.гпдине ппвећан брпј кприсника
ДЦ „Сунце Пбервалиса“ за 50% у пднпсу
на 2016. гпдину.

Прпјекат / мјера

Излазни резултат

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

Утицај прпјекта

П.2.1.3.1.
Усппстављаое
мпбилнпг медицинскпг тима

Пдлука Дпма здравља п усппстављаоу
мпбилнпг
тима.
Избпр пспбља кпје шини мпбилни тим
(1 љекар, 2 медицинске сестре и впзаш).

Дп 2020.гпдине брпј услуга здравствене защтите
ппвећан за најмаое 10% у пднпсу на 2016.гпдине.

Дп 2021. гпдине најмаое 75% руралнпг
станпвнищтва ппщтине
пбухваћенп
здравственим услугама.

П.2.1.3.2.
Усппстављаое
здравствене ппдрщке младима

Псниваое Службе за прпмпцију
здравих живптних навика и превенцију
ризишних ппнащаоа у пквиру Центра за
менталнп здравље.
Израђен прпграм прпмпције здравих
живптних навика.
Израђен прпграм инфпрмисаоа младих
п
репрпдуктивнпм
здрављу
и
превенцији бплести зависнпсти.

Дп 2021. гпдине најмаое 200 младих кпристи услуге
саветпваоа на гпдищоем нивпу.
Дп 2021. гпдине најмаое 10% младих узелп ушещће у
кампаоама за прпмпцију здравих стилпва живпта.
Дп 2021. гпдине пбезбијеђена дпступнпст струшних
лица
за
пптребе
савјетпваоа
у
пквиру
Кацеларије/Службе запрпмпцију здравих живптних
навика и превенцију ризишних ппнащаоа у пквиру
Центра за менталнп здравље.

М.2.1.3.3.
Усппстављаое
редпвних гпдищоих и пбавезних
систематских прегледа у свим

Закљушен угпвпр између Дпма здравља
и васпитнп-пбразпвних устанпва п
реализацији пбавезних систематских

Дп 2021. гпдине сва дјеца и ушеници пбухваћени
пбавезним систематским прегледпм на гпдищоем
нивпу

Дп 2021. гпдине смаоен % младих
кприсника редпвних здравствених услуга
кап директна ппследица усвајаоа
здравих живптних навика.
Дп 2021. гпдине најмаое 75% младих
пбухваћенп превентивним прпграмима
защтите.
Дп 2021. гпдине смаоеое брпја насиља
међу младим, пвиснишкпг ппнащаоа,
нежељених труднпћа за 30%.
Дп 2021. гпдине брпј редпвних
здравствених услуга смаоен за најмаое
20%
кап
директна
ппсљедица
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васпитнп-пбразпвним устанпвама
СЕКТПРСКИ ЦИЉ 2.2.
Унапријеђен
квалитет
пбразпваоа дп 2021. гпдине

прегледа.
Пшекивани
сектпрски
исхпди

превентивних систематских прегледа.
Исхпд
1:
Ппвећан
пбухват
дјеце
предщкплским пбразпваоем за 50% у
пднпсу на 2016. гпдину.

Индикатпри
сектпрскпг
циља




Исхпд 2: 100% дјеце предщкплскпг узраста
пбухваћенп
прпгрампм
пбавезнпг
предщкплскпг пбразпваоа.



Исхпд 3: Дп 2026. гпдине ппвећан пбухват
дјеце са сметоама у развпју и дјеце са
инвалидитетпм прпгрампм
пснпвнпг
пбразпваоа 50 %.









Изнпс пбезбијеђених средстава намијеоен ппвећаоу
енергетске ефикаснпсти пбразпвних устанпва;
Изнпс бучетских средстава намијеоених материјалним
трпщкпвима;
Брпј дјеце предщкплскп узраста пбухваћен предщкплским
пбразпваоем и васпитаоем;
Брпј дјеце предщкплскпг узраста пбухваћен прпгрампм
пбавезнпг предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа;
Брпј ушеника пснпвних щкпла;
Брпј ушеника средое щкпле;
Брпј заппслених;
Брпј незаппслених.

Исхпд 4: Дп краја 2021. гпдине успјех
ушеника пснпвних щкпла ппбпљщан за 50%
у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 5. Дп краја 2026. гпдине
пбезбијеђенп функципнисаое пбразпвних
устанпва у складу са нпрмативима и
стандардима.
ПРПГРАМ 2.2.1. УНАПРЈЕЂЕОЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА ПБРАЗПВНИХ УСТАНПВА
Укупни пшекивани
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
прпјекта / мјере

исхпд

Утицај прпјекта

Дп краја 2021. гпдине брпј дјеце/кприсника услуга
предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа ппвећан за
100%.

П.2.2.1.1. Изградоа нпвпг пбјекта
у пквир ЈПУ „Наща радпст“

Изграђен вртић капацитета 100 мјеста.

П.2.2.1.2. Усппстављаое прпграма
физишкпг васпитаоа у пквиру ЈПУ
„Наща радпст“

Изграђена сала за физишкп васпитаое
Ппремљена
сала
неппхпдним
реквизитима.

Дп краја 2021. гпдине 100% дјеце/кприсника ЈПУ
пбухваћенп прпграмима физишкпг васпитаоа.

П.2.2.1.3. Наткриваое и уређеое
атрија и двприщта за игру

Уређен сппљни двприщни прпстпр за
дјецу.

Дп краја 2021. гпдине брпј прпграма и садржаја за
дјецу увећан за најмаое 30% у пднпсу на 2016.гпдине.

П.2.2.1.4. Изградоа сппртскпг
терена у централнпј ПШ „Свети
Сава“

Изграђен/бетпниран
фудбалски
рукпметни терен ппврщине 40х20м.

Дп краја 2021. гпдине брпј ушеника укљушених у
сппртске активнпсти и прпграме ппвећан за најмаое
50% у пднпсу на 2016. гпдину.

и

Дп краја 2021. гпдине 30% дјеце узраста
3-6 гпдине пбухваћена предщкплским
пбразпваоем и васпитаоем.
Дп краја 2021. гпдине брпј дјеце кпји
кпристе здравствене услуге смаоен за
најмаое 20% у пднпсу на 2016. гпдину
кап директна ппследица ппвећане
физишке активнпсти.
Дп краја 2021. гпдине брпј предщкплске
дјеце укљушене у активнпсти ЈПУ
увећана за најмаое 30% у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп краја 2021. гпдине брпј дјеце кпји
кпристе здравствене услуге смаоен за
најмаое 20% у пднпсу на 2016. гпдину
кап директна ппследица ппвећане
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физишке активнпсти.
Дп краја 2021. гпдине брпј награда кпје
су псвпјили ушеници щкпле на лпкалним,
републишким
и
међунарпдним
такмишеоима увећан за најмаое 30%.
Дп краја 2021. гпдине пмпгућенп
функципнисаое щкпле у складу са
стандардима.
Дп краја 2021. гпдине брпј награда кпје
су псвпјили ушеници щкпле на лпкалним,
републишким
и
међунарпдним
такмишеоима увећан за најмаое 30%.

Набављенп укупнп 30 рашунара за : ПШ
„Сутјеска“: Скугрић, Милпщевац, ПШ
„Свети Сава“: Дугп Ппље, Кппривна и
Враоак и Средопщкплски центар.

Дп краја 2021. гпдине пцјена успјещнпсти ушеника
ппдрушних щкпла у савладаваоу инфпрматишкпг
градива увећана најмаое 30% у пднпсу на 2016.
гпдину.

П.2.2.1.6. Ппремаое 3 кабинета
за
наставу
страних
језика/фпнплабпратприје у
2
пснпвне ЦШ и СШЦ

Ппремљенп 3 кабинета за наставе
страних језика у щкплама: ЦШ
„Св.Сава“,
ЦШ
„Сутјеска“,
Средопщкплски центар.

Дп краја 2021. гпдине пцјена успјещнпсти ушеника
централних пснпвних щкпла и средое щкпле у
савладаваоу наставе сраних језика увећана најмаое
30% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.2.2.1.7. Технишкп ппремаое 7
ушипница у пснпвнпм щкплама

Ппремљене пснпвне щкпле са: 7
рашунара, 7 щтампаша, 7 лап-тппа, 7
прпјектпра и платна.

Дп краја 2021. гпдине ппщта пцјена успјещнпсти
ушеника щкпле у савладаваоу наставе увећана најмаое
30% у пднпсу на 2016.гпдину.

Дп краја 2021. гпдине пмпгућенп
функципнисаое щкпле у складу са
стандардима

П.2.2.1.8. Уређеое двприщта
ппдрушне щкпле у МЗ Мпдриша 5

Пграђенп и сређенп двприщта (20,000
КМ).

Дп краја 2021.гпдине ппвећан брпј ваннаставних
садржаја. Дп краја 2021. гпдине брпј дјеце укљушене у
ваннаставне садржаје увећан за најмаое 10% у пднпсу
на 2016. гпдину.

Дп краја 2021. гпдине пмпгућенп
функсипнисаое щкпле у складу са
стандардима

П.2.2.1.9.
Набавка
щкплскпг
намјещтаја за 5 ушипница у
пквиру СШЦ

Замијеоенп 75 стплпва и 150 стплица.

Дп краја 2021. гпдине унапријеђени услпви за
реализацију щкплске наставе.

Дп краја 2021. гпдине пмпгућенп
функципнисаое щкпле у складу са
стандардима.

П.2.2.1.10. Адаптација бивще
кпжарске радипнице у пквиру
СШЦ за пптребе усппстављаоа
сппртске
сале
за
физишкп
васпитаое у пквиру СШЦ

Израђена
прпјектнп
технишка
дпкументације за адаптацију прпстпра
сппртске сале за физишкп васпитаое у
пквиру СШЦ.
Адаптиран прпстпр у складу са
прпјектнп технишкпм дпкументацијпм.
Набављени сппртски реквизити и
сппртски мпбилијар.

Дп краја 2021. гпдине пцјена успјещнпсти ушеника у
физишкпм васпитаоу увећана најмаое 30% у пднпсу на
2016.гпдину.

Дп краја 2021. гпдине смаоен брпј
здравствених услуга за младе щкплскпг
узраста за 10% кап директна ппсљедица
ппвећаое здравствене активнпсти.

П.2.2.1.11
Пбезбјеђиваое
прпграма едукација ушитеља и
наставника за рад са дјецпм са
сметоама у развпју

Едукпванп најмаое 5 ушитеља и
наставника за рад са дјецпм са
сметоама у развпју у пснпвним и
средопј щкпли.

Дп краја 2021. гпдине пцјена успјещнпсти ушеника са
ппсебним пптребама увећана најмаое 30% у пднпсу
на 2016.гпдину.

Дп краја 2021. гпдине за најмаое 20%
ппвећан пбухват дјеце и младих са
ппсебним пптребама пснпвним и
средоим пбразпваоем.

П.2.2.1.5. Ппремаое
инфпрматике

кабинета

СЕКТПРСКИ ЦИЉ 2.3.
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Псигуран приступ сппртским и
културним садржајима дп 2021.
гпдине

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1. Дп 2021. гпдине ппвећан брпј кприсника
сппртских и културних дпгађаја за најмаое 20% у пднпсу
на 2016.

Индикатпри
сектпрскпг
циља






Брпј кприсника културних садржаја;
Брпј ппсетилаца сппртских садржаја;
Изнпс пстварених сппствених прихпда КСЦа;
Изнпс пстварених сппствених прихпда СКЦа.

Исхпд 2. Дп 2021. гпдине сппствени прихпди устанпва
сппрта и културе увећани за најмаое 30% у пднпсу на
2016.гпдине.
ПРПГРАМ 2.3.1. УНАПРЈЕЂЕОЕ СППРТСКЕ И КУЛТУРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Рекпнструкција 2500 м2 крпва, санација
4 свлашипница, замјена 8 прпзпра и 7
врата, замјена 2000 м2 ппдлпге у
П.2.3.1.1.
Адаптација пбјекта сппртскпј двпрани, набавка и уградоа Дп 2021. гпдине ппвећан брпј ппсјетилаца прпграма
Културнп-сппртскпг центра КСЦ
семафпра, уређеое 2000 м2 сппртских КСЦ-а за најмаое 20% у пднпсу на 2016.гпдину.
пплигпна и 2 тениска терена, уређеое
550 м2 паркинга, адаптација и санација
2 тпалета.
П.2.3.1.2.
Набавка
технишке
Дп 2021. гпдине ппвећан брпј културних садржаја СКЦ
ппреме за Српски културни Набављенп пзвушеое и разглас.
за најмаое 20% у пднпсу на 2016.гпдину.
центар СКЦ

Утицај прпјекта

Дп 2021. гпдине сппствени прихпди
устанпве увећани за најмаое 30% у
пднпсу на 2016.гпдину.

Дп 2021. гпдине сппствени прихпди
устанпве увећани за најмаое 30% у
пднпсу на 2016.гпдину.

СЕКТПРСКИ ЦИЉ 2.4.
Унапријеђени
капацитети
лпкалне сампуправе за рад са
грађанима и цивилним сектпрпм
дп 2026. гпдине

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп краја 2021. гпдине брпј грађана кпји
су пстварили свпја права гарантпвана ппстпјећим
закпнима ппвећан за 50% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Исхпд 2: Дп краја 2021. гпдине ппвећана
апспрпција
средства
пбезбијеђених
из
републишкпг бучета и међунарпдних извпра за
10% у пднпсу на 2016. гпдину кап ппсљедица
унапрјеђеое сарадое јавнпг и цивилнпг сектпра.
Исхпд 3: Дп краја 2021. гпдину ппвећанп ушещће
младих у јавнпм, културнпм и пплитишкпм
живпту за 20% у пднпсу на 2016. гпдину.

Индикатпри
сектпрскпг
циља








Брпј захтјева грађана за пствариваое права;
Висина ппщтинских прихпда пстварених пд дпмаћих
и страних инвестиција;
Брпј удружеоа грађана;
Брпј прпјеката удружеоа грађана и мјесних
заједница;
Изнпс средстава пстварених путем прпјеката
ппдржаних из републишкпг бучета и међунарпдних
фпндпва;
Брпј кпнтаката пстварених са представницима
дијасппре.

Исхпд 4: Дп 2026. гпдине увећани прихпди
бучета за најмаое 10% кап ппсљедица
усппстављене сарадое са представницима
дијасппре.
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ПРПГРАМ 2.4.1. МПДЕРНИЗАЦИЈА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ И УСППСТАВЉАОЕ МЕХАНИЗАМА УНАПРЈЕЂЕОЕ КПМУНИКАЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА
Прпјекат / мјера
П.2.4.1.1. Израда Стратегије
мпдернизације лпкалне
сампуправе

Излазни резултат
Израђена и усвпјена Стратегија за
перипд 2018-2021.гпдине.

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
Дп краја 2021. гпдине резултати, исхпди и утицаји
дефинисани Стратегијпм пстварени у складу са
дефинисаним индикатприма.

П.2.4.1.2.
Усппстављаое
савременпг
система
за
кпмуникацију и инфпрмисаое
грађана у циљу рјещаваоа
кпмуналних и других прпблема
крпз Систем 48

Систем 48 усппстављен на нашин да
грађани мпгу ппслати питаое, жалбу,
мплбу или пријавити кпмунални или
административни прпблем на лак и
једнпставан
нашин
(минимум
телефпнпм, путем електрпнске ппщте,
званишне странице Ппщтине и лишним
дпласкпм), а ЈЛС даје пдгпвпр на сваки
захтјев најкасније у рпку пд 48 шаспва.

Дп 2021. гпдине усппстављен Систем 48 путем кпјег је
рукпвпдствп ЈЛС: (а) ппдстаклп грађане да ппщаљу
најмаое 50 захтјева мјесешнп; (б) пдгпвприлп на сваки
захтјев и (ц) унаприједилп рад служби и кпмуналних
предузећа путем бар 10 пдлука у раду гпдищое.

П.2.4.1.3.
Израда Стратещкпг
плана за сарадоу са дијасппрпм

Израђен Стратещки план за перипд
2018-2026. гпдине.

Дп краја 2021. гпдине ппвећан брпј инвестиција и
дпнација пд стране представника дијасппре за 20% у
пднпсу на 2016. гпдину.

М.2.4.1.4. Ппдрщка прпјектима
Пмладинске банке

Најмаое 6 прпјеката Пмладинске банке
ппрджанп на гпдищоем нивпу.

М.2.4.1.5.
Унапрјеђеое
капацитета јавнпг и сектпра
цивилнпг друщтва за креираое,
имплементацију,
праћеое
и
евалуацију пмладинске пплитке

Израђена и усвпјена Стратегије за
младе 2018-2023. гпдинe.
Пружена
финансијска
ппдрщка
фпрмираоу удружеоа младих и
удружеоа кпја се баве питаоима
младих.

П.2.4.1.6.Израда нпве Стратегије
партнерства

Израђен нпви стратещки дпкумент у
складу са пптребама заједнице.
Пптписан мемпрандум п сарадои и
заједнишкпм
дјелпваоу
ппщтине
Мпдриша и удружеоа грађана.

Дп краја 2021. гпдине реализвпванп 50% прпјеката
дефинисаних Стратегијпм за младе.
Дп краја 2021. гпдине ппвећана бучетска издвајаоа за
реализацију прпјеката намјенених младима.
Дп краја 2021. гпдине реализпванп 50% прпјеката
дефинисаних Стратегијпм за младе.
Дп краја 2021. гпдине ппвећана бучетска издвајаоа за
реализацију прпјеката намјенених младима.
Дп краја 2021. гпдине пснпванп најмаое 3 нпва
удружеоа младих или удружеоа кпја се баве
питаоима младих.
Усппстављен механизам за транспарнту расппдјелу
бучетских средстава намијеоених реализацији
прпјеката удружеоа грађана.
Дп 2021. гпдине реализпванп најмаое 10 прпјеката пд
знашаја за развпј заједнице реализпваних у партнерству
јавнпг и цивилнпг сектпра.

Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине нивп ефикаснпсти
лпкалне сампуправе у пбезбјеђиваоу
права грађана гарантпваним релевантим
закпнима увећан за најмаое 30% у
пднпсу на 2016. гпдину.

Дп краја 2021. гпдине брпј грађана кпји
су пстварили свпја права гарантпвана
ппстпјећим закпнима ппвећан за 50% у
пднпсу на 2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине увећани прихпди бучета
за најмаое 10% кап ппсљедица
усппстављене
сарадое
са
представницима дијасппре.
Дп краја 2021. гпдине ппвећанп ушещће
младих у јавнпм, културнпм и
пплитишкпм живпту за 20% у пднпсу на
2016. гпдину.

Дп краја 2021. гпдине ппвећанп ушещће
младих у јавнпм, културнпм и
пплитишкпм живпту за 20% у пднпсу на
2016. гпдину.

Дп краја 2021. гпдине ппвећана
апспрпција средстава пбезбијеђених из
републишкпг бучета и међунарпдних
извпра за најмаое 20% у пднпсу на
2016.гпдину.

СЕКТПРСКИ ЦИЉ 2.5.
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Унапријеђени капацитети
лпкалне заједнице за ппвећаое
безбиједнпсти грађана и
смаоеое ризика пд катастрпфа
дп 2021. гпдине

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: У перипду 2017-2021. гпдине
смаоен прпсјешни изнпс щтета у привреди,
инфраструктури, јавним и приватним
пбјектима пд прирпдних и других ппаснпсти
за најмаое 20% у пднпсу на прпсјек щтета у
перипду пд 2011-2016. гпдине.

Индикатпри
сектпрскпг циља

Исхпд 2: У перипду 2017-2021. гпдине
смаоен прпсјешан брпј страдалих и
ппвријеђених пспба пд прирпдних и других
ппаснпсти за најмаое 20% у пднпсу на
перипд 2011-2016. гпдине.








Прпсјешни изнпс щтета у привреди пд прирпдних и
других ппаснпсти;
Прпсјешни изнпс щтета на јавнпј инфраструктури и
јавним пбјектима пд прирпдних и других ппаснпсти;
Прпсјешни изнпс щтета на стамбеним и приватним
пбјектима пд прирпдних и других ппаснпсти;
Брпј страдалих пд прирпдних и других ппаснпсти;
Брпј ппвријеђених пд прирпдних и других
ппаснпсти.
Изнпс средстава пбезбијеђен за функципнисаое
Штаба цивилне защтите

ПРПГРАМ 2.5.1. УНАПРЈЕЂЕОЕ ПРГАНИЗАЦИПНИХ И ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ЛПКАЛНЕ УПРАВЕ ЗА УПРАВЉАОЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Прпјекат / мјера
П.2.5.1.1.
Специјализпване
дјелпваое
у
ситуацијама

Ппремаое
екипе
за
ванредним

М.2.5.1.2. Фпрмирати, пбушити и
ппремити Јединице цивилне
защтите ппщте намјене (ЈПН) у
свим мјесним заједницама

П.2.5.1.3. Инсталисаое система за
узбуоиваое и пбавјещтаваое
грађана
П.2.5.1.4. Усппстављаое система
КТ веза (радип-веза) између
ппщтинскпг Штаба за ванредне
ситуације и екипа, јединица,
угрпжених лпкалитета МЗ
П.2.5.1.5. Изградоа насипа и

Излазни резултат
Ппремљена специјализпвана екипа за
дјелпваое у ванредним ситуацијама
(набављен ванбрпдски мптпр, 2
кпмплета спасилашких пдијела са
ппремпм, систем радип везе за
рпнилашки клуб - једна фиксна и 3
пренпсне радип-станице).
Спрпведена пбука за најмаое 48 пспба,
2 пп мјеснпј заједници, из пбласти
защтите пд ппжара и защтите и
спасаваоа на впди.
Ппремљена ЈПН (48 защтитних радних
пдијела, шизама и рукавица).

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

Утицај прпјекта

Дп краја 2021. гпдине ппвећаое сппспбнпсти
Рпнилашкпг клуба - екипе за спащаваое на впди и ппд
впдпм и у најекстремнијим услпвима.

У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
прпсјешан брпј страдалих и ппвријеђених
пспба пд прирпдних и других ппаснпсти
за најмаое 20% у пднпсу на перипд
2011-2016. гпдине.

Дп краја 2021. гпдине усппстављени прганизаципни
капацитети у складу са Закпнпм и Актпм п
систематизацији.

Ппправљене 3 ппстпјеће неисправне
сирене за узбуоиваое.

Дп краја 2021. гпдине пмпгућенп благпвременп
пбавјещтаое грађана п наступаоу неппсредних
ппаснпсти.

Набављен и усппстављен систем КТ
веза (радип –веза) .

Дп краја 2021. гпдине усппстављен систем пренпщеоа
наредби на изврщипце задатака защтите и спащаваое,
а у ванредним ситуцијама у складу са релеватним
прпписима.

Израђени

Дп краја 2021. гпдине саниранп најмаое 50% лпкација

насипи

и

канали

на

У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
прпсјешан брпј страдалих и ппвријеђених
пспба пд прирпдних и других ппаснпсти
за најмаое 20% у пднпсу на перипд
2011-2016. гпдине.
У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
прпсјешан брпј страдалих и ппвријеђених
пспба пд прирпдних и других ппаснпсти
за најмаое 20% у пднпсу на перипд
2011-2016. гпдине.
У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
прпсјешан брпј страдалих и ппвријеђених
пспба пд прирпдних и других ппаснпсти
за најмаое 20% у пднпсу на перипд
2011-2016. гпдине.
У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
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канала за пдбрану пд ппплава и
других впдпзащтитних пбјеката

П.2.5.1.6. Редпвнп
брдских впдптпкпва

П.2.5.1.7.Ппремаое
прпфесипналне
јединице

П.2.5.1.8.
Дпбрпвпљнпг
друщтва

П.2.5.1.9.
клизищта

Израда

пдржаваое

ватрпгасне

Фпрмираое
ватрпгаснпг

Регистра

лпкацијама: Мпдриша 3 – пдржаваое
канала;
Мпдриша 4, Дпбпри –
дпврщетак изградое впдпзащтитнпг
насипа;
Бпрпвп Ппље, Скугрић - пдржаваое
латералнпг
канала
(надзпр
пд
инспекције)
ппщтина,
кпнтрпла/спрешаваое злпупптреба и
пщтећеоа;
Враоак – пдржаваое ппљппривредних
канала;
Кппривна
пдржаваое
ппљппривредних канала;
Милпщевац
пдржаваое
ппљппривредних канала и изградоа
зешјег насипа;
Дугп
Ппљепдржаваое
ппљппривредних канала.

кпје представљају ризик пд ппплава.

Прганизпванп
редпвнп
шищћеое
канала брдских ријека ангажпваоем
специјализпваних фирми. Израђен план
за пдржаваое брдских впдптпкпва.

Дп 2021. гпдине брпј бујишних ппплава умаоен за 20%
у пднпсу на 2016. гпдину.

Набављенп ватрпгаснп впзилп.

Дп краја 2021. гпдине, ппвећаое сппспбнпсти
ватрпгасне јединице да ппступа у ванредним
ситуацијама.

Дпнијета пдлука п фпрмираоу ДВД.
Избпр 12 шланпва ДВД.
Прганизпване пбуке за шланпве ДВД.

Дп краја 2021. гпдине усппстављени капацитети
Цивилне защтите у складу са Закпнпм.

Израђен Регистар клизищта и прпцјена
вриједнпсти санације.

Смаоена бучетска издвајаоа за наканду щтета
изазвану клизищтима за 20%.

прпсјешни изнпс щтета у привреди,
инфраструктури, јавним и приватним
пбјектима
пд прирпдних и других
ппаснпсти за најмаое 20% у пднпсу на
прпсјек щтета у перипду 2011-2016.
гпдине.

У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
прпсјешни изнпс щтета у привреди,
инфраструктури, јавним и приватним
пбјектима
пд прирпдних и других
ппаснпсти за најмаое 20% у пднпсу на
прпсјек щтета у перипду 2011-2016.
гпдине.
У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
прпсјешни изнпс щтета у привреди,
инфраструктури, јавним и приватним
пбјектима
пд прирпдних и других
ппаснпсти за најмаое 20% у пднпсу на
прпсјек щтета у перипду 2011-2016.
гпдине.
У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
прпсјешни изнпс щтета у привреди,
инфраструктури, јавним и приватним
пбјектима
пд прирпдних и других
ппаснпсти за најмаое 20% у пднпсу на
прпсјек щтета у перипду 2011-2016.
гпдине.
У перипду 2017-2021. гпдине смаоен
прпсјешни изнпс щтета у привреди,
инфраструктури, јавним и приватним
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П.2.5.1.10. Реализација прпграма
защтите пд мина

3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
Екплпщки напредна и
изграђена живптна средина,
са унапријеђеним степенпм
енергетске ефикаснпсти

Изврщен прпграм
плану БиХМАЦ.









СЕКТПРСКИ ЦИЉ 3.1.
Ппбпљщан квалитет пружаоа
кпмуналних услуга и
унапријеђенп стаое
ппврщинских и ппдземних
впда дп 2021. гпдине

деминираоа

пп

Дп краја 2021. гпдине пшищћенп 10% лпкација ппд
минама регистрпваних кпд Канцеларије за уклаоаое
мина у БиХ (БХМАЦ-а).

пбјектима
пд прирпдних и других
ппаснпсти за најмаое 20% у пднпсу на
прпсјек щтета у перипду 2011-2016.
гпдине.
2021. гпдине смаоен прпсјешан брпј
страдалих и ппвријеђених пспба пд
прирпдних и других ппаснпсти за
најмаое 20% у пднпсу на перипд 2011.2016. гпдине.

Дп 2026.гпдине ппвећанп задпвпљствп грађана кпмуналним услугама за 20% у пднпсу на 2016. гпдине.
Дп 2026. гпдине кплишина захваћене впде пп глави станпвника смаоена за 15% у пднпсу на 2016.гпдине.
Дп 2026. гпдине 80% станпвнищтва прикљушенп на јавну впдпвпдну мрежу. (баселине 62%) (градскп ппдрушје ппщтине).
Дп 2026. гпдине 70% станпвнищтва прикљушенп је на јавну канализаципну мрежу (баселине 50%) (градскп ппдрушје
ппщтине).
Дп 2026. гпдине¸40% станпвнищтва ппкривенп пдвпзпм шврстпг птпада (баселине 30%) (цјелпкупнп ппдрушје ппщтине).
Дп 2026. гпдине најмаое 20% пд укупних прикупљених кплишина птпада се рециклира.
Дп 2026. гпдине кплишине емитиранпг CO2/глави станпвника маое за 10% у пднпсу на 2016.гпдину.

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине смаоени губици впде у систему
впдпснабдијеваоа за најмаое 15% у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине ппвећан брпј кприсника јавнпг
впдпвпднпг система за 10% (изградопм нпвих стамбених
пбјеката у урбаним зпнама ппщтине).
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине задпвпљствп станпвнищтва
услугама впдпснабдијеваоа веће је за најмаое 20% у пднпсу
на 2016. гпдине.
Исхпд 4: Дп 2021. гпдине ппвећан брпј кприсника
канализаципне мреже за 10 % (изградопм нпвих стамбених
пбјеката у урбаним зпнама ппщтине).
Исхпд 5: Дп 2021. гпдине задпвпљствп станпвнищтва
услугама пдвпдое птпадних впда веће је за најмаое 20% у
пднпсу на 2016.гпдине.
Исхпд 6: Дп 2021. гпдине ствпрени услпви за смаоеое
загађеоа птпадним впдама.

Индикатпри
сектпрскпг
циља

 Прпценат смаоеоа губитака у
систему впдпснабдијеваоа;
 Брпј дпмаћинстава прикљушених
на впдпвпдну мрежу;
 Брпј кприсника кпји имају
некпнтрплисану и хигијенски
неисправну впду за пиће;
 Брпј станпвника прикљушен на
канализаципну мрежу;
 Задпвпљствп грађана услугама
канализаципнпг система;
 Статус ппврщинских и ппдземних
впда.
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ПРПГРАМ 3.1.1. УНАПРЈЕЂЕОЕ СИСТЕМА ВПДПСНАБДИЈЕВАОА*
Прпјекат / мјера
Излазни резултат

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

П.3.1.1.1. Рекпнструкција
впдпвпдне мреже

Рекпнструисанп 8 килпметера
ппстпјеће впдпвпдне мреже.

Дп 2021. гпдинебрпј кварпва на мрежи и пуцаоа
цијеви смаоен за 50% у пднпсу на 2016.гпдине.

П.3.1.1.2. Креираое дигиталне
базе ппдатака впдпвпдне
инфраструктуре – впдпвпдна
мрежа и пбјекти

Кпмплетирана дигитална база
ппдатака впдпвпдне
инфраструктуре.

Пд 2018. дп 2019.гпдине псигуранп раципналнп и
квалитетнп праћеое, управљаое и планираое
впдпвпдне инфраструктуре уз кприщтеое
јединствене базе ппдатака.

П.3.1.1.3. Набавка ппреме и
пбука пспбља надлежнпг
кпмуналнпг предузећа за
пткриваое губитака у
впдпвпдним системима

Набављена ппрема и прпведена
пбука за најмаое 3 заппслена
кпмуналнпг предузећа.

Пд 2018. дп 2019. гпдине ппремљенп и
псппспбљенп пспбље пбавља сампсталнп
детекције губитака на впдпвпднпг мрежи

Припремљен Мастер
впдпснабдијеваое
ппдрушја.

Дп краја 2021. гпдине на пснпву припремљенпг
Мастер плана впдпснабдијеваоа урађена
технишка дпкументација на нивпу Главнпг
прпјекта за бар 1 впдпвпдни систем у руралнпм
ппдрушју ппщтине.

П.3.1.1.4.
Израда
Мастер
плана за впдпснабдијеваое
руралних ппдрушја ппщтине

план за
руралних

ПРПГРАМ 3.1.2. УНАПРЈЕЂЕОЕ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ*
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
П.3.1.2.1. Изградоа кищне
канализације
П.3.1.2.2. Израда прпјектне
дпкументације за изградоу
ппстрпјеоа за прешищћаваое
птпадних впда
СЕКТПРСКИ ЦИЉ 3.2.
Смаоен ризик пп живптну
средину и здравље људи и
усппстављена припритетна
инфраструктура за

Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

Изграђенп 5.496 метара кищне
канализације.

Дп 2019. гпдине брпј излијеваоа птпадних впда
из пдвпдних канала у граду смаоен за 50% у
пднпсу на 2016. гпдину.

Израђена прпјектна дпкументација
(Студија извпдљивпсти, главни
прпјекат).

Дп 2021. гпдине ствпрени услпви за изградоу
ппстрпјеоа за третман птпадних впда кпјим ће се
пбухватити најмаое 70% станпвнищтва градскпг
ппдрушја ппщтине.

Пшекивани
сектпрски
исхпди

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине смаоен ризик пд епидемија за
категприју ниже у пднпсу на 2016. гпдину.
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине 5 % вище станпвнищтва пбухваћенп
системпм прикупљаоа птпада у пднпсу на 2016. гпдину.

Индикатпри
сектпрскпг
циља

Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине смаоени губици
впде у систему впдпснабдијеваоа за
најмаое 15% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп 2019. гпдине задпвпљствп
станпвнищтва услугама
впдпснабдијеваоа веће је за
најмаое 50% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп 2019. гпдине задпвпљствп
станпвнищтва услугама
впдпснабдијеваоа веће је за
најмаое 50% у пднпсу на 2016.
гпдину.
Дп краја 2021. гпдине изграђен бар 1
впдпвпдни систем у руралнпм
ппдрушју
шиме
се
ппвећала
безбjеднпст впдпснабдијеваоа у
руралним ппдрушјима ппщтине за
10% у пднпсу на 2016. гпдину.
Утицај прпјекта
Дп 2019. гпдине задпвпљствп
станпвнищтва услугама пдвпдое
птпадних впда веће је за најмаое
50% у пднпсу на 2016.гпдину.
Дп 2021. гпдине ствпрени услпви за
смаоеое загађеоа птпадним
впдама.
 Прпцјена ризика пд епидемија;
 Брпј станпвника ппкривен
услугпм системскпг
прикупљаоа птпадпм;
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интегралнп управљаое
птпадпм дп 2021. гпдине

Исхпд 3: Дп 2021. гпдине најмаое 20% рециклиранпг птпада
пласиранп на тржищте и даљу пбраду.
Исхпд4 : Најмаое 25 % дпмаћинстава и ппслпвних субјеката
ушествује у селективнпм прикупљаоу птпада дп 2021. гпдине.

ПРПГРАМ 3.2.1. САНАЦИЈА ДЕППНИЈА
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
П.3.2.1.1. Санација и
Ппщтинска деппнија санирана и
Дп 2021. гпдине све кплишине птпад асе пдлажу
рекултивација ппщтинске
затвпрена.
на регипналну деппнију.
деппније
Израђена прпјектнп-технишка
дпкументација за санацију и
рекултивацију земљищта ‘’дивљих’’
П.3.2.1.2. Санација нелегалних деппнија и сметљищта у урбанпм и
Дп 2021.гпдине 10ха пшищћене ппврщине.
деппнија
руралнпм дијелу ппщтине.
Саниране све „дивље“ деппније и
сметљищта у урбанпм и руралнпм
делу ппщтине.
ПРПГРАМ 3.2.2.ППБПЉШАОЕ УСЛУГЕ ПРИКУПЉАОА ЧВРСТПГ ПТПАДА
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере

П.3.2.2.1 Израда Плана
управљаоа птпадпм

План управљаоа птпадпм израеђен
и усвпјен пд стране Скупщтине
ппщтине.

Дп 2019. гпдине 10% мјера из Плана управљаоа
птпадпм имплементиранп.

П.3.2.2.2.Израда Прпграма
ппвећаоа прикљушенпсти
станпвнищтва на ппщтински
систем управљаоа птпадпм**

Израђен Прпграм.

Дп 2018. гпдине ствпрени предуслпви за
прпщиреое услуга прганизпванпг прикуљаоа
птпада.

 Кплишина селективнп
прикупљенпг птпада
пласиранпг на тржищте и даљу
пбраду;
 Брпј дпмаћинстава и ппслпвних
субјеката кпји ушествују у
селективнпм
прикупљаоу
птпада.
Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине смаоен ризик пд
епидемија за категприју ниже у
пднпсу на 2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине смаоен ризик пд
епидемија за категприју ниже у
пднпсу на 2016. гпдину.

Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине смаоен ризик пд
епидемија за категприју ниже у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине 5 % вище
станпвнищтва пбухваћенп системпм
прикупљаоа птпада у пднпсу на
2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине најмаое 20%
рециклиранпг птпада пласиранп на
тржищте и даљу пбраду.
Дп 2018. гпдине 5% вище
станпвнищтва пбухваћенп системпм
прикупљаоа птпада у пднпсу на
2016. гпдину.
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П.3.2.2.3. Прпщиреое
Дп 2021. гпдине 2000 дпмаћинстава пбухваћенп
системскпг прикупљаоа
Набављена 2 впзила и 3000 ппсуда.
системпм прикупљаоа птпада у руралним
птпада на руралне мјесне
мјесним заједницама.
заједнице**
ПРПГРАМ 3.2.3. УСППСТАВЉАОЕ СИСТЕМА СЕЛЕКТИВНПГ ПРИКУПЉАОА ПТПАДА
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
3

Дп 2021. гпдине 5% вище
станпвнищтва пбухваћенп системпм
прикупљаоа птпада у пднпсу на
2016. гпдину.
Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине најмаое 20%
селектпванпг птпада пласиранп на
тржищте и даљу пбраду.

П.3.2.3.1. Изградоа зелених
пстрва у градскпм ппдрушју

Усппстављенп најмаое 10 зелених
пстрва у градскпм ппдрушју.

Дп 2021. гпдине најмаое 750м селективнп
прикупљенпг птпада на гпдищоем нивпу.

П.3.2.3.2. Набавка
специјализпванпг впзила за
селективнп прикупљаое
птпада
П.3.2.3.3. Набавка 20
кпнтејнера за селективнп
прикупљаое птпада, те 20
кпнтејнера за мјещпвити
птпад

Набављенп специјализпванп впзилп
за пдвпјенп прикупљаое ПЕТ
амбалаже, папира и картпна, стакла
и метала.

Дп 2019. гпдине селективнп прикупљенп најмаое
750м3 шврстпг птпада на гпдищоем нивпу.

Дп 2019. гпдине најмаое 20%
селектпванпг птпада пласиранп на
тржищте и даљу пбраду.

Набављенп 20 кпнтејнера за
селективнп прикупљаое птпада, те
20 кпнтејнера за мјещпвити птпад.

Дп 2019. гпдине селективнп прикупљенп најмаое
750м3 шврстпг птпада на гпдищоем нивпу.

Дп 2019. гпдине најмаое 20%
селектпванпг птпада пласиранп на
тржищте и даљу пбраду.

П.3.2.3.4. Изградоа трансфер
станице

Изграђена трансфер станица на
лпкацији Мпдришки Луг.

Дп 2021. гпдине рециклиранп најмаое 600м3
шврстпг птпада на гпдищоем нивпу.

Дп 2021. гпдине најмаое 20%
селектпванпг птпада пласиранп на
тржищте и даљу пбраду.

ПРПГРАМ 3.2.4. ИНФПРМИСАОЕ СТАНПВНИШТВА П ПРИМЈЕНИ СЕЛЕКТИВНПГ ПРИКУПЉАОА ПТПАДА
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
П.3.2.4.1. Емитпваое радип
емисија на тему селективнпг
прикупљаоа птпада

Емитпванп најмаое 10 радип
емисија на тему селективнпг
прикупљаоа птпада.

Дп 2021. гпдине цјелпкупнп станпвнищтвп
ппщтине инфпрмисанп п преднпстима
селективнпг прикупљаоа птпада.

П.3.2.4.2. Креираое брпщура и
летака на тему селективнпг
прикупљаоа птпада

Дистрибуиранп 1.000 брпщура и
летака.

Дп 2019. гпдине најмаое 1.000 дпмаћинстава и
100 ппслпвних субјеката инфпрмисанп п
преднпстима селективнпг прикупљаоа птпада.

Пдржанп 20 радипница за дјецу
предщкплскпг и щкплскпг узраста и
оихпве рпдитеље.

Дп 2019. гпдине најмаое 500 дјеце предщкплскпг
и щкплскпг узраста и оихпвих рпдитеља
ушествпвалп на радипницама.

П.3.2.4.3. Прганизпваое
тематских радипница на тему
селективнпг прикупљаоа
птпада
СЕКТПРСКИ ЦИЉ 3.3.
Ппвећан нивпе нергетске

Пшекивани

Исхпд 1: Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ смаоена

Индикатпри

Утицај прпјекта
Најмаое25 % дпмаћинстава и
ппслпвних субјеката ушествује у
селективнпм прикупљаоу птпада дп
2021. гпдине.
Најмаое25 % дпмаћинстава и
ппслпвних субјеката ушествује у
селективнпм прикупљаоу птпада дп
2019. гпдине.
Најмаое25 % дпмаћинстава и
ппслпвних субјеката ушествује у
селективнпм прикупљаоу птпада дп
2019. гпдине.
 Емисија CO2 (у тпнама);
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ефикаснпсти

сектпрски
исхпди

емисија CO2 за најмаое 20% у пднпсу на 2016. гпдину.
сектпрскпг
Исхпд 2: Дп 2021. гпдине за 10% смаоен изнпс бучетских
циља
издвајаоа за трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у пднпсу на
2016. гпдину.
Исхпд 3: Дп 2021. гпдине смаоена пптрпщоа електришне
енергије на расвјету за 20 % у пднпсу на 2016. гпдину.
ПРПГРАМ 3.3.1. ПРИМЈЕНА МЈЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНПСТИ У ЈАВНПМ СЕКТПРУ
Прпјекат / мјера
Излазни резултат
Укупни пшекивани исхпд прпјекта / мјере
П.3.3.1.1. Израда Акципнпг
Дп 2018. гпдине ствпрени предуслпви за
плана енергетске ефикаснпсти Израђен АПЕЕ за Ппщтину Мпдриша.
унапријеђеое ЕЕ у ппщтини Мпдриша.
(АПЕЕ)

П.3.3.1.2.
Унапрjеђеое
енергетске ефикаснпсти Дпма
здравља

Замијеоена стпларија на 3. спрату
Дпма здравља.
Уграђена фасада.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 15% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.3.3.1.3.
Унапрjеђеое
енергетске ефикаснпсти у ПУ
„Наща радпст“

Набављен и инсталиран кптап на
пелет.
Замијеоена стпларија у 5 радних
прпстприја.
Уграђен паркет.
Уграђена тпплптна изплација.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 15% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.3.3.1.4.
Рекпнструкција
фискултурне сале у ПШ „Свети
Сава“

Замијеоена стпларија.
Рекпнструисан мпкри швпр.

П.3.3.1.5.
Унапрjеђеое
енергетске ефикаснпсти у П.Ш.
Кппривна

Замијеоена стпларија.
Рекпнструисан мпкри швпр.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

 Гпдищои изнпс бучетских
издвајаоа за трпщкпве гријаоа
јавних пбјеката.

Утицај прпјекта
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое 9%
на гпдищоем нивпу.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20%у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
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П.3.3.1.6. Санација крпвне
кпнструкције у П.Ш. Кппринска
Требава

П.3.3.1.7.
Враоак

Санација

П.Ш.

Рекпнструисана крпвна
кпнструкције ппврщине 11х23м.
Ппстављаое плука, замјена
стпларије и израда трптпара пкп
пбјекта (14.588,25 КМ).

Рекпнструкција крпвне
кпнструкције (52.404,65 КМ).

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

Замјена стпларије.

П.3.3.1.8. Санација крпва у
централнпј щкпли „Сутјеска“

Саниран крпв укупне ппврщине.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.3.3.1.9. Замјена стпларије у
П.Ш. у Скугрићу

3амијеоена стпларија у ппрушнпј
щкпли Скугрићу.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.3.3.1.10.
Унапрjеђеое
енергетске ефикаснпсти у СШЦ

Изградоа кптлпвнице у пквиру
СШЦ.
Замијеоена стпларија.
Урађена фасада 2017.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
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П.3.3.1.11.
Адаптација
сппртске двпране Културнпсппртскпг центра

Адаптиране
2
сппртске
свлашипнице.
Пбезбијеђени ппсебни излази за
сппртисте и за гледапце.
Пбезбијеђени адекватни услпви:
вентилација,
климатизација,
гријаое.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 10% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.3.3.1.12.
Ппвећаое
енергетске
ефикаснпсти
Српскпг културнпг центра

Саниран крпв зграде.
Замеоена стпларија.
Санирана фасада.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 30% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.3.3.1.13.Ппвећаое
енергетске
ефикаснпсти
зграде ппщтинске управе

Саниран крпв зграде.
Замеоена стпларија.
Санирана фасада.

Дп краја 2021. гпдине изнпс трпщкпва за гријаое
пбјеката маои је за 30% у пднпсу на 2016. гпдину.

П.3.3.1.14.
Ппвећаое
енергетске ефикаснпсти јавне
расвјете
увпђеоем
ЛЕД
расвјете

Замјеоенп
расвјетних
свјетиљкама

1000
тијела

ппстпјећих
са
ЛЕД

Дп 2021. гпдине смаоена пптрпщоа електришне
енергије на 1.000 расвјетних тијела за 70 % у
пднпсу на 2016. гпдину.

Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину..
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине за 10% смаоен
изнпс бучетских издвајаоа за
трпщкпве гријаоа јавних пбјеката у
пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине примјенпм мјера ЕЕ
смаоена емисија СП2 за најмаое
20% у пднпсу на 2016. гпдину.
Дп 2021. гпдине смаоена пптрпщоа
електришне енергије на расвјету за
20 % у пднпсу на 2016. гпдину.
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Општина Модрича
Финансирање из буџета ЈЛС
Пројекат/ мјера
(вријеме трајања)

1

2

SC1,/SEC1.1

SC/SEC1.1

SC/SEC1.1

SC/SEC1.1

Веза са
стратешким и
сектрским
цињем/
циљевима

Укупни орјентац.
Издаци (до
завршетка
пројекта)

Укупно предвиђени
издаци (за 3 године)

3

4

5=9+21

П.1.1.1.1. Израда
свеобухватне студије у
области пољопривреде и
прехрамбене индустрије
(2017)

Израђена секторска студија
као предуслов и основ за
остварење секторског циља
1.1

10,000

М.1.1.1.2. Анкетирање
пољопривредних
произођача на годишњем
нивоу (2017-2021.)

Припремљен стандардни
упитник
Анкетирано најмање 100
пољ. произвођача на
годишњем нивоу.

П.1.1.1.3. Припрема
акционог плана за развој
конкурентне
пољопривреде 2017-2021.
године, на основу урађене
студије (2017)
П.1.1.1.4. Израда и
реализација годишњег
програма подстицајних
мјера у области
пољопривреде и
прехрамбене индустрије
(2017-2021)

Припремљен акциони план и
усвојен од стране
Скупштине. Годишњи
извештаји о имплементацији

SC/SEC1.1
SC/SEC1.1

М.1.1.1.8. Подстицање
регистрације
пољопривредних
газдинстава

П.1.1.2.1. Мапирање
постојећих капацитета
објеката (у свакој МЗ) за
складиштење и
пољопривредну
производњу и израда
студије изводљивости
(2018)

Израђен и усвојен документ
за циљано давање
подстицаја за развој
конкурентне пољопривреде
и прехрамбене индустрије

Израђен план и програм.
Едуковано најмање 30
произвођача годишње.

Израђена посебна интернет
страница намијењена
пољопривредним
произвођачима.
Страница се ажурира на
дневном нивоу.

10,000

Преглед по годинама

Структура оста

год. I

год. II

год. III

укупно (I+II+III)

Кредит

Ентитет
Кантон

6

7

8

9=6+7+8

10

11

12

5,000

0

0

5,000

0

0

0

Држава

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195,000

65,000

65,000

65,000

195,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000

0

0

0

325,000

0

5,000

50,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

39,000

23,400

7,800

7,800

7,800

23,400

0

0

0

5,000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

0

0

75,000

45,000

15,000

15,000

15,000

45,000

0

0

0

Најмање 30
П.1.1.2.7. Унапрјеђење
пољопривредних
иригационог система на
произвођача годишње
територији општине (2017- добило подршку општине за
2019)
увођење „кап по кап“
система за наводњавање.

15,000

15,000

5,000

5,000

5,000

15,000

0

0

0

П.1.1.2.8. Израда Основа
заштите, уређења и
кориштења
пољопривредног
земљишта (2018-2020)

60,000

60,000

0

10,000

10,000

20,000

0

0

0

SC/SEC1.1

5,000

Дефинисан програм
финансирања трошкова и
подршке за учешће на
сајмовима пољопривреде.
Подржано најмање 10
произвођача годишње.
Израђен план кампање и
план имплементације.
Најмање 10 комерцијалних
газдинстава годишње
подржано кроз
суфинансирање.
Мапирано најмање 15
објеката са потенцијалом за
обнављање складишних,
откупних и/или производних
капацитета.
Израђена студија
изводљивости.

Одржавано 5 постојећих
М.1.1.2.6. Побољшање
противградних станица и
противградне заштите на
изграђена најмање 1 нова.
територији општине (2017Обучено најмање 10
2019)
противградних стријелаца.

Израђен документ

5,000

0

SC/SEC1.1

М.1.1.1.7. Подршка
учешћу на
пољопривредним
сајмовима (2017-2021)

Укупни исходи

SC/SEC1.1

М.1.1.1.6. Унапрјеђење и
редовно ажурирање
садржаја намијењених
пољопривредним
произвођачима на
интернет презентацији
Општине (2017-2021)

SC/SEC1.1

M.1.1.1.5. Едукација
пољопривредних
произвођача о примјени
нових технологија и
стандарда у области
пољопривреде (20182021.)

SC/SEC1.1

SC/SEC1.1

План имплементације и

0

0
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лементације и индикативни финансијски оквир за 2017-2019
Носиоци
импллементације

Веза са буџетом
и/или ознала
екстерног извора
финансирања

Општинско
одељење/служба
одговорна за
шраћење

Година почетка
импл. И A-E
класификација

Ознака сектора

Финансирање из осталих извора
Структура осталлих извора за I.год.

22

23

ењ

25

26

5,000

Одсек за
пољопривреду

4152 - Пројекти
локалног
економског развоја
УНДП?

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017(Е)

ES

0

Одсек за
пољопривреду

Ниу предвиђени
никакви трошкови,
али се ради о
стратешкој мјери

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

Одсек за
пољопривреду

Ниу предвиђени
никакви трошкови,
али се ради о
стратешкој мјери

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

2018

ES

Преглед осталих извора по годинама

Јавна
подузећа

Приватни
избори

IPA

Донатори

Остало

год I

год. II

год. III

укупно (I+II+III)

13

14

15

16

17

18=Збир 10-17

19

20

21=18+19+20

0

0

0

5,000

0

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одсек за
пољопривреду

Агенција за
пружање стручних
услуга у
поњопривреди 0
БИМАЛ

Ниу предвиђени
никакви трошкови,
али се ради о
стратешкој мјери

Обуке су бесплатне.

Одсек за
пољопривреду

0

0

0

0

0

0

Одсек за
пољопривреду

4152 - Пројекти
локалног
економског развоја

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

Одсек за
пољопривреду

4152 - Грантови и
удружења

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

Одсек за
пољопривреду

4152 - Грантови и
удружења

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

Одсек за
пољопривреду

4152 - Пројекти
локалног
економског развоја
паралелно са
П1.1.1.1)

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

Одсек за
пољопривреду

4129 - Остали
непоменути расходи
- противградна
заштита

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

Одсек за
пољопривреду

4141 - Субвенције
за подстицај развоја
пољопривреде

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018 (В)

ES

Одсек за
пољопривреду

4141 - Субвенције
за подстицај развоја
пољопривреде,
Минстарство
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018 (В)

ES

0

0

0

0

0

20,000

20,000

40,000
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SC/SEC1.1
SC/SEC1.1

П.1.1.3.1. Мапирање
стања удруживања
пољопривредних
произвођача и јачање
оних са потенцијалима за
развој

SC/SEC1.1

Унапријеђен квалитет
П.1.1.3.5. Даљи развој и
типичних производа
заштита географског
Заштићено географско
поријекла
поријекло производа
традиционалних/типичних (пројекат међуопштинске
производа и требавске
сарадње са општинама
шљиве (2019-2021)
Грдачац, Добој, Добој Исток
и Грачаница)

SC1/SEC1.2

П.1.2.1.1. Израђена
функционална анализа
послова ЛЕРа који се
обављају у оквиру
Одјељења за привреду,
РАОМД и Кабинета
начелника (2017)

SC1/SEC1.2

М.1.2.1.2. Израда плана
додатне едукације за тим
људи за напреднији рад
на пословима ЛЕРа

SC1/SEC1.2

М.1.2.1.3. Формирање
пројектне базе (у складу
са стратегијом развоја)
(2017)

SC1/SEC1.2

М.1.2.1.4. Израда нове веб Побољшан садржај у складу
странице за ЛЕР у складу
са потребама привреде.
са потребама МСП и
Страница редовно
предузетништва (2017)
ажурирана.

SC1/SEC1.2

П.1.2.1.6. Унапрјеђење
инфо-центра за
инвеститоре и пружање
услуга МСП и
предузетницима (по
принципу „one-stop-shop“)
(2018-2019)

SC1/SEC1.2

П.1.2.1.7. Израда
програма подршке и
подстицајних мјера за
инвеститоре (2017)

SC1/SEC1.2

SC1/SEC1.2

П.1.1.2.9.Економски
опоравак
пољопривредних
произвођача и
успостављање система за
рано упозоравање од
поплава

П.1.2.1.8.Опоравак од
поплава кроз превенцију
поплава (2017-2018)

П.1.2.1.9. Унапрјеђен
систем образовања у
складу са потребама
привреде (2017-2018)

Додијељено до 20
пластеника
пољопривредним
произвођачима
Успостављен систем за рано
упозоравање од поплава

Утврђено почетно стање.
Успостављена база података
о удружењима.
Подржана најмање 3
удружења.

Израђена анализа послова.
Дефинисана систематизација
и детаљни описи послова
који се односе на ЛЕР.
Усвојени Планови рада и
подјела послова за све три
стране .

93,840

5,000

0

0

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000

2,000

0

0

1,000

1,000

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

93,840

Израђен план едукације за
наредних 5 година (до краја
2021.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Формирана пројектна база и
особе задужене за уношење
података.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основан Центар за
инвеститоре у оквиру
РОАМД.

20,000

Дефинисан пакет подстицаја
за постојеће и потенцијалне
инвеститоре.
Усвојена Одлука о
подстицајним мјерама за
инвеститоре.

Подржани мали
независни бизниси који
су имали штете у
поплавама 2014. године,
Проведена инфокампања
о превенцији поплава

Реализована обука за
најмање 24 незапослена
лица за познатог
послодавца
Проведена инфокампања
о цјеложивотном учењу

0

117,300

117,300

17,595

0

0

17,595

0

0

0

100,000

100,000

10,587

0

0

10,587

0

0

0
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0

0

0

88,840

0

88,840

0

0

88,840

Одсјек за
пољопривреду

4141 - Субвенције
за подстицај развоја
пољопривреде
/ИФАД

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (E)

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одсек за
пољопривреду

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000

Одсјек за
пољопривреду

4141 - Субвенције
за подстицај развоја
пољопривреде

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2019

ES

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

10,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Није познат донатор

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (А)

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Трошкови укључени
у буџет за пројекат
1.1.1.6/4152 Пројекти локалног
економског развоја

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

РАОМД

Није познат донатор

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018 (А)

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

59,823

0

59,823

39,882

0

99,705

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

4152 - Пројекти
локалног
економског развоја

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (А)

ES

0

0

0

53,648

0

53,648

35,765

0

89,413

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Буџетски код и
извор
финансирања?

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

20,000
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SC1/SEC1.2
SC1/SEC1.2

П 1.2.2.1. Уређење
података о
Предузетничкој зони и
маркетинг доступних
локација (2017-2018)

SC1/SEC1.2

П.1.2.2.2. Израда и
усвајање Регулационог
плана за пословнопредузетнички центар
Јабучик (2018-2019)

SC1/SEC1.2

П.1.2.2.3. Успостављање
техничко-пословне
сарадње са средњим
стручним школама и
увођење механизма за
практичну обуку
средњошколаца (20172018)

SC1/SEC1.2

П.1.2.2.4. Израда
Просторног плана
општине Модрича (2019)

SC1/SEC1.2

П 1.2.2.5. Израда
средњерочног Плана
капиталних инвестиција
општине Модрича (2018)

SC1/SEC1.2

Успостављена база података.
П.1.2.1.10. Подстицање
друштвено-одговорног
понашања приватног
сектора (2017-2021)

Најмање 3 МСП годишње
евидентирана као
друштвено одговорна (кроз
спонзорства, стипендије,
донације)

Припремљени сви подаци о
предузетничкој зони и
објављени на интернет
презентацији РАОМД

П.1.2.2.6. Мапирање
потенцијалних
инвеститора из дијаспоре
(2019)

Успостављена база података
о дијаспори

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1) Годишње анкетирано
најмање 30 привредника. 2)
Основан Привредни савјет.
3) Обучено најмање 20
битних актера за ЈПд. 4)
Усвојена политика и
правилник о вођењу ЈПД. 5)
Систематизовано радно
место за ЈПД. 6)
Припремљен годишњи план
за вођење ЈПД.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Израђен и усвојен
регулациони план

Потписан Споразум о
сарадњи између општине,
средње стручне школе и
привредника о пријему
средњошколаца на праксу.

Израђен Просторни план

SC1/SEC1.2

П.1.2.3.1 - П.1.2.3.6
Успостављање и вођење
јавно-приватног дијалога
(2017-2021)

SC1/SEC1.3

П.1.3.1.1. Израда
секторске студије за
Израђена секторска студија
индустију текстила, коже и
обуће (2017)

SC1/SEC1.3

П.1.3.1.2. Израда
секторске студије за
хемијску индустију (2018)

SC1/SEC1.3

П.1.3.1.3. Израда
секторске студије за
производњу АЛУ , ПВЦ и
дрвених профила (2017)

SC1/SEC1.3

П.1.3.1.4. Израда
секторске студије за
металску индустрију
(2017)

SC1/SEC1.3

П.1.3.1.5. Подршка
Укључена у јавно-приватни
удруживању –
дијалог и подржана најмање
ревитализовање
3 удружења МСП и
удружења привредника и
предузетника
предузетника(2017-2021)

SC1/SEC1.3

М.1.3.2.2. Припрема и
реализација годишњег
Програма подстицаја за
МСП и предузетништво
(2017-2021)

SC1/SEC1.3

Израђен и усвојен План
капиталних инвестиција

М.1.3.2.3. Подршка
учешћу на привредним
сајмовима у земљи и
иностранству (2017-2021)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

0

2,000

0

2,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000

0

0

2,000

2,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

0

5,000

15,000

15,000

0

0

0

0

0

0

0

Израђена секторска студија

15,000

15,000

0

0

0

0

0

0

0

Израђена секторска студија

15,000

15,000

0

0

0

0

0

0

0

Израђена секторска студија

15,000

15,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усвојен свеобухватни
Програм подстицаја за МСП
и предузетништво

Припремљен календар
сајмова.
Подржано
најмање 20 МСП и
предузетника годишње.

0

400,000

240,000

80,000

80,000

80,000

240,000

0

0

0

200,000

120,000

40,000

40,000

40,000

120,000

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РАОМД

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

8,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

3,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (C)

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2019

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

15,000

0

15,000

0

0

15,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Није познат донатор

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (А)

ES

0

0

0

0

0

0

15,000

0

15,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Није познат донатор

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018 (А)

ES

0

0

0

0

0

15,000

0

0

15,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Није познат донатор

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018 (А)

ES

0

0

0

15,000

0

15,000

0

0

15,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Није познат донатор

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (А)

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

4152 - Грантови и
удружења

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

8,000

0

3,000

Одјељење за
511 - Издаци за
просторно уређење,
произведену сталну
стамбено-комналне
имовину
послове и екологију

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

Нису предвиђени
никакви трошкови
из буџета;

Одјељење за
511 - Издаци за
просторно уређење,
произведену сталну
стамбено-комналне
имовину /ентитет
послове и екологију
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SC1/SEC1.4
SC1/SEC1.4

М.1.4.1.2 Ажурирање
интернет презентације ТО
и коришћење друштвених
мрежа за промоцију
туристичких потенцијала
општине (2017-2021)

SC1/SEC1.4

П.1.4.1.3 Развој
туристичког производа
општине и успостављање
међуопштинске сарадње у
области туризма (2017)

Едукована 2 нова туристичка
водича и сви водичи
регистровани у ТО

Интернет презентација
зановљена свјежим
садржајима и редовно
ажурирана.
Успостављена Facebook
страница за промоцију
туристичких потенцијала.

Припремљен петогодишњи
програм развоја туризма и
успостављен оквир за
међуопштинску сарадњу.

Израђен туристички водич.
Урађен промотивни видео
туристичке понуде општине
П.1.4.1.4 Промоција
Модрича.
туристичке понуде
Промотивни видео емитован
општине Модрича (2017на најмање 3 ТВ станице у
2019)
БиХ, с просјеком 10
емитовања годишње.

П.1.4.1.5 Израда студије
изводљивости за
ревитализацију Добор
куле и развоја туристичке
понуде (2019)

Израђена студија
изводљивости

Урађен годишњи календар
традиционалних
манифестација.
Годишње одржавање
традиционалних
П.1.4.1.6 Развој
манифестација (Традиција и
манифестационог туризма ја, Гастро сусрети, Модричко
(2017-2021)
љето, Видовданска недеља,
Љето у Таревцима,
Ћетенијада)

М.1.4.2.1. Допуна
туристичне сигнализације
на подручју општине
Модрича (2017-2021)

Припремљена пројектна
документација за изградњу
базена. Формирана
грађевинска парцела у
склопу Спортско
рекреативног центра.

0

0

3,000

3,000

0

0

0

1,000

1,000

1,000

0

0

1,000

0

0

0

2,000

2,000

2,000

0

0

2,000

0

0

0

10,000

10,000

4,000

3,000

3,000

10,000

0

0

0

50,000

50,000

0

0

7,500

7,500

0

0

0

125,000

75,000

25,000

25,000

25,000

75,000

0

0

0

15,000

9,000

3,000

3,000

3,000

9,000

0

0

0

4,070,000

0

35,000

35,000

70,000

0

0

0

282,000

48,500

0

6,000

12,500

18,500

0

10,000

0

69,000

69,000

0

2,000

1,500

3,500

0

0

0

228,000

0

100,000

18,000

118,000

0

0

0

47,411

650,000

675,000

1,372,411

0

0

0

SC1/SEC1.4

8,000,000

П.1.4.2.3. Реконструкција
спортско-рекреативног
центра Ријечани (20172021)

SC1/SEC1.4

Уређено укупно 10
бунгалова (3 у периоду 20172019).
Ријешен
проблем водоснабдевања.
Реконструисан мост.
Уређен вањски мокри чвор и
тоалети. Реконструисан
централни објекат.
Уређени спортски терени.

6,000

П.1.4.2.4. Изградња
хостелског центра у
Таревцима (2019-2021)

SC1/SEC1.4

П.1.4.2.2. Изградња
затвореног базена у
Модричи (2018-2021)

Туристичка сигнализација се
допуњује на годишњем
нивоу.

6,000

П.1.4.2.5. Изградња
клизалишта на отвореном
(2018-2019)

Изграђено монтажнодемонтажно клизалиште

228,000

SC1/SEC1.4

SC1/SEC1.4

SC1/SEC1.4

SC1/SEC1.4

SC1/SEC1.4

SC1/SEC1.4

М.1.4.1.1 Едукација
туристичких водича (20182019)

П.1.4.2.6. Реконструкција и
уређење трга Др Милан
Јелић (2017-2019)

Унапријеђена туристичка
понуда општине Модрича

2,767,411

Реконструисан Омладински
дом у Таревцима.
Обезбјеђено 30 лежајева.

2,767,411
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0

0

0

0

0

0

3,000

0

3,000

Туристичка
организација
Модриче

4127 - Расходи за
стручне
услугМинистарство
трговине и туризма

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017(Е)

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Туристичка
организација
Модриче

Трошкови укључени
у буџет за пројекат
1.1.1.6/4152 Пројекти локалног
економског развоја

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Туристичка
организација
Модриче

4127 - Расходи за
стручне услуге

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Туристичка
организација
Модриче

4122 - Расходи за
комуникационе
услуге

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2019

ES

0

0

0

0

0

0

0

42,500

42,500

Туристичка
организација
Модриче

Министарство
трговине и туризма

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2019 (B)

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Туристичка
организација
Модриче

412 - Расходи по
основу коришћења
роба и услуга

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Туристичка
организација
Модриче

4125 - Расходи за
текуће одржавање

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

0

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

Туристичка
организација
Модриче/
новоосновано ЈП

511-Издаци за
произведену сталну
имовину/
корисници услуга

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018

ES

0

0

0

0

0

10,000

10,000

10,000

30,000

Туристичка
организација
Модриче

4125 - Расходи за
текуће одржавање/
Министарство
трговине и туризма

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (B)

ES

0

0

0

34,000

0

34,000

18,000

13,500

65,500

Туристичка
организација
Модриче

511-Издаци за
произведену сталну
имовину

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2019

ES

0

0

0

0

0

0

70,000

40,000

110,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

511-Издаци за
произведену сталну
имовину

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018

ES

0

0

0

70,000

0

70,000

650,000

675,000

1,395,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

511-Издаци за
произведену сталну
имовину

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

ES

4,000,000
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SC2/SEC2.1

Набављено једно
патронажно возило (2017) и
једно санитетско возило са
комплетном медицинском
опремом (2019) за потребе
Дома здравља

100,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

SC2/SEC2.1

П.2.1.1.2. Адаптација/
реновирање просторија
Службе за гинекологију
Дома здравља (2018)

Реновиране просторије
Служба за гинекологију

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

4,000

4,000

0

0

0

0

0

0

0

120,000

0

0

0

0

0

0

0

SC2/SEC2.1

П.2.1.1.4 Набавка возила
за теренски рад Дневног
центра за дјецу са
смјетњама у развоју
„Сунце Обервалиса“
(2019)

Набављено возило
(минибус). Формиран
теренски тим ДЦ

120,000

SC2/SEC2.1

П.2.1.2.3. Успостављање
услуге Породичног
савјетовалишта у оквиру
Центра за социјални рад
(2017)

Успостављена услуга
породичног савјетовања;
Обучена стручна лица за
реализацију програма
подршке.
Додатно запослено стручно
лице (по систематизацији).

4,000

4,000

0

0

0

0

0

0

0

SC2/SEC2.1

М.2.1.2.5 Обезбијеђење
Обезбијеђена стручна
трајне одрживости
подршка за рад са дјецом.
програма у оквиру
Набавка комби возила - (у
дневног центра за дјецу са
оквиру П.2.1.1.4.
посебним потребама
Додатно упошљавање
„Сунце Обервалиса“ (2017- стручног кадра (логопед,
2021)
дефектолог).

54,000

30,000

6,000

12,000

12,000

30,000

0

0

0

SC2/SEC2.1

П.2.1.3.2 Успостављање
здравствене подршке
младима (2018-2019)

Израђен Програм промоције
здравих животних навика и
Програм информисања
младих о репродуктивном
здрављу и превенцији
болести зависности

4,000

4,000

0

0

0

0

0

0

0

SC2/SEC2.1

М 2.1.3.3 Успостављање
редовних годишњих и
обавезних систематских
прегледа у свим васпитнообразовним установама
(2018-2021)

Закључен уговор између
Дома здравља и васпитнообразовних установа о
реализацији обавезних
систематских прегледа.

32,000

16,000

0

4,000

4,000

8,000

0

0

0

SC2/SEC2.2

П.2.1.1.3. Успостављање
рада Пријемног одјељења
Адапирана канцеларија.
у приземљу ЦСР у циљу
Набављен намјештај и
обезбјеђивања
опрема. и за Пријемну
приступачности услуга за
канцеларију (рачунар,
особе са отежаним
штамач, радни сто и столице,
кретањем (2017)
плакар)

П.2.2.1.1 Изградња новог
објекта у оквиру ЈПУ
„Наша радост“ (2017)

Изграђен вртић капацитета
100 мјеста

1,200,000

1,200,000

295,000

0

0

295,000

0

0

0

SC2/SEC2.2

SC2/SEC2.1

П.2.1.1.1. Унапрјеђење
доступности услуга
примарне и секундарне
здравствене заштите
(2017-2019)

П.2.2.1.12 Обезбјеђивање
Едукованио најмање 5
програма едукација
учитеља и наставника
учитеља и наставника за
основних и средње школе за
рад са дјецом са
рад са ученицима са
смјетњама у развоју (2017сметњама у развоју
2019)

3,000

0

0

0

0

0

0

0

385,000

260,000

0

0

60,000

60,000

0

0

0

15,000

15,000

0

15,000

0

15,000

0

0

0

3,000

SC2/SEC2.3

Реконструкција 2500

П.2.3.1.1 Адаптација
објекта Културноспортског центра (КСЦ)
(2019-2020)

м2крова, санација 4
свлачионица, замјена 8
прозора и 7 врата, замјена
2000 м2 подлоге у спортској
дворани, набавка и уградња
семафора, уређење 2000 м2
спортских полигона и 2
тениска терена, уређење 550

SC2/SEC2.3

м2 паркинга

П.2.3.1.2 Набавка техничке
опреме за Српски
културни центар (СКЦ)
(2018)

Набављено озвучење и
разглас
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0

0

0

20,000

0

20,000

0

80,000

100,000

Дом здравља

Нема идеје од куда
би се могли
финансирати

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (A)

DS

0

0

0

0

0

0

10,000

0

10,000

Дом здравља

Нема идеје од куда
би се могли
финансирати

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018 (A)

DS

0

0

0

4,000

0

4,000

0

0

4,000

Центар за социјални
рад

Нема идеје од куда
би се могли
финансирати

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (A)

DS

0

0

0

0

0

0

0

120,000

Нема идеје од куда
би се могли
финансирати

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2019 (A)

DS

0

0

0

4,000

4,000

0

0

Нема идеје од куда
би се могли
финансирати

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (A)

DS

0

0

0

0

0

0

0

0

4152 - Удружење
за помоћ ментално
недовољно
развијеним лицима

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

DS

0

0

0

0

0

0

2,000

2,000

Дом здравља
Нема идеје од куда
4,000 (Центар за ментално
би се могли
здравље)
финансирати

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018 (A)

DS

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018 (A)

DS

Дневни центар за
120,000 дјецу са посебним
потребама

4,000

Центар за социјални
рад

Дневни центар за
0 дјецу са посебним
потребама

0

0

0

0

0

0

4,000

4,000

8,000

Дом
здравља/школе

4152 - Грантови за
основно
образовање
Нема идеје од куда
би се могли
финансирати

0

0

0

905,000

0

905,000

0

0

905,000

ЈПУ Наша радост

5111 - Издаци за
изградњу зграда и
објеката/
индентитет
донатора није јаван

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (D)

DS

0

0

0

1,000

0

1,000

1,000

1,000

3,000

Основне и средње
школе

Нема идеје од куда
би се могли
финансирати

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (A)

DS

4152 - Културно
спортски центар/
Културно спортски Екстерни извор 200,000
центар КСЦ
нема идеје од
куда би се могли
финансирати

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2019 (A)

DS

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2018

DS

0

0

0

0

0

0

0

200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Српски културни
центар СКЦ

5113 - Издаци за
набавку опреме
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SC2/SEC2.4
SC2/SEC2.4

М.2.4.1.4 Подршка
пројектима Омладинске
банке (2017-2021)

SC2/SEC2.4

М.2.4.1.5 Унапрјеђење
капацитета јавног и
сектора цивилног друштва
за креирање,
имплементацију,праћење
и евалуацију омладинске
политике (2017-2021)

SC2/SEC2.4

П. 2.4.1.6 Израда нове
Стратегије партнерства из
2007. године (2018-2019)

SC2/SEC2.5

Опремљена специјализована
екипа за дјеловање у
ванредним ситуацијама
П.2.5.1.1 Опремање
(ванбродски мотор, 2
специјализоване екипе за
комплета спасилачких
дјеловање у ванредним
одиијела са опремом, систем
ситуацијама (2017-2021)
радио везе за ронилачки
клуб, једна фиксна и 3
преносне радио-станице)

SC2/SEC2.5

Спроведена обука за
М.2.5.1.2
Формирати,
најмање 48 особа, 2 по
обучити
и
опремити мјесној заједници из области
Јединице цивилне заштите
заштите од пожара и
опште намјене (ЈОН) у
заштите и спасавања на
свим
мјесним води. Опремање ЈОН (48
заједницама (2017-2019)
заштитних радних одијела,
чизама и рукавица)

SC2/SEC2.5

П.2.5.1.3 Инсталисање
система за узбуњивање и
обавјештавање грађана
(2017-2018)

SC2/SEC2.5

Обезбјеђено одржавање
П.2.5.1.5 Изградња насипа
канала на подручју општине
и канала за одбрану од
Модрича (Модрича 3,
поплава и других
Модрича 4, Борово Пољеводозаштитних објеката
Скугрић, Врањак, Копривна,
(2017-2019)
Милошевац и Дуго Поље)

210,000

210,000

0

0

0

0

0

70,000

0

SC2/SEC2.5

П.2.5.1.6 Редовно
одржавање брдских
водотока (2017-2019)

Организовано редовно
чишћење канала брдских
ријека ангажовањем
специјализованих фирми.
Израђен план за одржавање
брдских водотокова

30,000

30,000

0

0

0

0

0

10,000

0

Набављено ватрогасно
возило

340,000

340,000

0

0

0

0

0

0

0

Израђен Регистар клизишта
и процјена вриједности
санације.

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

Извршен програм
деминирања по плану
БиХМАЦ

760,000

760,000

0

0

0

0

0

70,000

0

Комплетирана дигитална
база података водоводне
инфраструктуре.

85,000

85,000

45,000

45,000

15,000

15,000

0

0

0

0

0

0

0

Подржано најмање 6
пројеката Омладинске банке
на годишњем нивоу

165,000

99,000

15,000

15,000

15,000

45,000

0

0

0

50,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

0

0

0

15,000

15,000

0

0

0

0

0

0

0

15,000

9,000

3,000

3,000

3,000

9,000

0

0

0

4,000

4,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

0

0

0

Израђена и усвојена
Стратегије за младе 20182023. годинe.
Пружена финансијска
подршка формирању
удружења младих и
удружења која се баве
питањима младих.
Израђена и усвојена
Стратегије партнерства у
заједници

SC2/SEC2.5

Поправљене 3 постојеће
неисправне сирене за
узбуњивање

П.2.5.1.10 Реализација
програма заштите од мина
( 2017-2019)

SC3/SEC3.1

П.2.5.1.7 Опремање
професионалне
ватрогасне јединице
(2017)
П.2.5.1.9 Израда Регистра
клизишта и динамике
клизишта (2017-2018)

Израђена и усвојена
Стратегија модернизације
локалне управе

П.3.1.1.2. Креирање
дигиталне базе података
водоводне
инфраструктуре –
водоводна мреже и
објекти (2018)

SC3/SEC3.1

SC2/SEC2.5 SC2/SEC2.5

П.2.4.1.1 Израда
Стратегије модернизације
локалне самоуправе
(2017)

П.3.1.1.3. Набавка опреме
и обука особља
Набављена опрема и
надлежног комуналног
проведена обука за најмање
предузећа за откривање
3 запослена комуналног
губитака у водоводним
предузећа.
системима (2018-2019)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

15,000

0

0

15,000

0

0

15,000

Одјељење за
општу управу

Нема идеје од
куда би се могли
финансирати

Одјељење за
борачко инвалидску
заштиту и опште
послове

2017 (A)

DS

4152 Омладинска
банка/W18
фондацијa
Мозаик

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017 (E)

DS

0

0

0

18,000

0

18,000

18,000

18,000

54,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

4152 - Омладинска
политика

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017

DS

0

0

0

0

0

0

15,000

0

15,000

Стручна служба
општине

Нема идеје од
куда би се могли
финансирати

Стручна служба
општине

2018 (А)

DS

0

5113 - Издаци за
Одјељење за општу
набавку опреме за
0 управу (цивилна
потребе цивилне
заштита)
заштите

Одјељење за
борачко инвалидску
заштиту и опште
послове

2017

DS

Одјељење за општу Нема идеје од куда
4,000 управу (цивилна
би се могли
заштита)
финансирати

Одјељење за
борачко инвалидску
заштиту и опште
послове

2017 (A)

DS

Одјељење за општу Нема идеје од куда
управу (цивилна
би се могли
заштита)
финансирати

Одјељење за
борачко инвалидску
заштиту и опште
послове

2017 (A)

DS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

0

2,000

1,000

1,000

0

0

0

1,500

0

1,500

1,500

0

3,000

0

0

0

0

0

70,000

70,000

70,000

210,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

ЈУ Воде Српске водне накнаде

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017-2019
(B)

DS

0

0

0

0

0

10,000

10,000

10,000

30,000

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

ЈУ Воде Српске водне накнаде

Одјељење за
привреду и
друштвене
дјелатности

2017-2019
(B)

DS

0

0

0

340,000

340,000

0

0

340,000

Територијална
ватрогасна јединица

Ватрогасни савез
РС

Територијална
ватрогасна
јединица

2017 (E)

DS

2017 (A)

DS

2017 (D)

DS

0

0

0

500

0

500

500

0

0

0

0

0

0

70,000

345,000

345,000

Одјељење за
борачко инвалидску
заштиту и опште
послове
Одјељење за
борачко
Одјељење за општу Републичка управа
760,000 управу (цивилна
цивилне заштите инвалидску
заштита)
2017; ИТФ, БиХМАЦ заштиту и опште
послове
Одјељење за општу Нема идеје од куда
1,000 управу (цивилна
би се могли
заштита)
финансирати

0

0

0

0

0

0

85,000

0

85,000

A.Д. Водовод и
канализација
Модрича

АД Водовод

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

2018 (D)

SO

0

0

0

0

0

0

20,000

25,000

45,000

A.Д. Водовод и
канализација
Модрича

АД Водовод

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комуналне
послове и екологију

2018 (D)

SO
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SC3/SEC3.1

30,000

18,000

30,000

30,000

SC3/SEC3.2

Израђена пројектнотехничка документација за
санацију и рекултивацију
земљишта ‘’дивљих’’
депонија и сметљишта у
урбаном и руралном дијелу
општине.
Саниране све „дивље“
депоније и сметљишта у
урбаном и руралном делу
општине.

П.3.2.1.2 Санација
нелегалних депонија
(2017-2021)

SC3/SEC3.2

2,605,627

P.3.2.2.1 Израда Плана
План управљања отпадом
управљања отпадом (2018- израђен и усвојен од стране
2019)
Скупштине Општине.

SC3/SEC3.2

Изграђено 5.496 метара
кишне канализације.

П.3.2.2.2. Израда
Програма повећања
прикључености
становништва на
општински систем
управљања отпадом
(2018)

SC3/SEC3.2

П.3.1.2.1. Изградња кишне
канализације (2018-2019)

П.3.2.2.3. Проширење
системског прикупљања
отпада на руралне мјесне
заједнице (2018)

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

0

3,000

9,000

0

0

0

7,500

7,500

15,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Израђен Програм.
(Набављена 2 возила и 3000
посуда - после 2019.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000

0

0

0

Успостављено најмање 10
зелених острва у градском
подручју.

SC3/SEC3.2
SC3,/SEC3.2

П.3.2.3.3. Набавка 20
контејнера за селективно
прикупљање отпада и 20
контејнера за мјешовити
отпад (2019).

SC3/SEC3.2

П 3.2.4.1. Емитовање
радио емисија на тему
селективног прикупљања
отпада (2019)

SC3/SEC3.2

П 3.2.4.2. Креирање
брошура и летака на тему
селективног прикупљања
отпада (2019)

SC3,/SEC3.2

П. 3.2.4.3. Организовање
Одржано 20 радионица за
тематских радионица на
дјецу предшколског и
тему селективног
школског узраста и њихове
прикупљања отпада (2017родитеље
2018)

SC3/SEC3.3

Набављено
специјализовано возило за
одвојено прикупљање ПЕТ
амбалаже, папира и картона,
стакла и метала.

П.3.2.3.2. Набавка
специјализованог возила
за селективно
прикупљање отпада
(2018)

П.3.3.1.1. Израда
Акционог плана
енергетске ефикасности
(АПЕЕ) (2017)

П.3.3.1.14. Увођење ЛЕД
расвјете у систем јавне
расвјете

U K U P N O:

0

Израђен Програм.

SC3/SEC3.4

П.3.2.3.1. Изградња
зелених острва у градском
подручју (2017-2019)

2,605,627

Набављено 20 контејнери за
селективно раздвајање
отпада на мјесту генерисања
и 20 контејнера за
мјешовити отпад

Емитовано најмање 10
радио емисија на тему
селективног прикупљања
отпада

Дистрибуирано 1.000
брошура и летака.

Израђен АПЕЕ за Општину
Модрича

Замјена 1000 комада
расвјетних тијела на ужем
градском подручју са ЛЕД
свјетиљкама

10,000

10,000

3,000

3,000

4,000

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

40,000

40,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

10,000

10,000

10,000

0

0

10,000

0

0

0

475,057

475,057

0

150,000

200,000

350,000

0

0

0

20,150,735

15,223,635

693,393

1,286,300

1,338,300

3,317,993

-

160,000

-
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0

0

0

0

0

0

0

3,000

0

0

0

3,000

1,000,000

3,000

1,605,627

3,000

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

2017 (E)

SO

4128 - Расходи за
Одјељење за
Одјељење за
офржавање јавних
просторно уређење,
просторно уређење,
9,000
површина/Фонд за
стамбено-комналне
стамбено-комналне
заштитз животне
послове и екологију
послове и екологију
средине

2017 (C)

SO

4128 - Расходи за
одржавање јавних
Одјељење за
површина, Фонд за просторно уређење,
заштиту животне
стамбено-комналне
средине и
послове и екологију
Министарства за

2018 (C)

SO

2,605,627

A.Д. Водовод и
канализација
Модрича

Одјељење за
просторно уређење,
15,000
стамбено-комналне
послове и екологију

АД Водовод

0

0

0

0

0

0

7,500

7,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,000

0

120,000

А.Д. Комуналац

А.Д. Комуналац

0

40,000

0

0

0

0

0

40,000

40,000

АД "Комуналац"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125,057

0

-

40,000

-

1,325,311

465,057

1,840,311

А.Д. Комуналац

Ова активност не
изискује трошкове

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

2018

SO

А.Д. Комуналац

Ова активност не
изискује трошкове

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

2018

SO

Одјељење за
Одјељење за
4128 - Расходи за
просторно уређење,
просторно уређење,
офржавање јавних
стамбено-комналне
стамбено-комналне
површина
послове и екологију
послове и екологију

2017

SO

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

2018 (Е)

SO

А:Д: "Комуналац"

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

2019 (Е)

SO

Ова активност не
изискује трошкове

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

2017

SO

0

Одјељење за
Одјељење за
4128 - Расходи за
просторно уређење,
просторно уређење,
офржавање јавних
стамбено-комналне
стамбено-комналне
површина
послове и екологију
послове и екологију

2019

SO

0

0

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

2019

SO

0

0

0

4128 - Расходи за
Одјељење за
Одјељење за
офржавање јавних
просторно уређење,
просторно уређење,
површина/Трошков
стамбено-комналне
стамбено-комуналне
и уличне расвјете послове и екологију
послове и екологију
утрошена енергија

2017

SO

0

125,057

Издаци за
изградњу и
прибављање
вањског
освјетљења

2018 (A)

SO

4,585,147

5,480,184

0

125,057

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комналне
послове и екологију

Ова активност не
изискује трошкове

Одјељење за
просторно уређење,
стамбено-комуналне
послове и екологију

11,905,642
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REKAPITULACIJA PO SEKTORIMA (Plan Implementacije I + II + III god.)

Sektor

Ukupni orijent.
izdaci (do
završetka
projekta)

Finansiranje iz budžeta JLS
Ukupni predviđeni
izdaci (za III godine)

Finansiranje iz ostalih izvora

Pregled po godinama
god. I

god. II

Struktura ostalih izvora za I.god.

god. III

ukupno (I+II+III)

Kredit

Entitet Kanton

Država

Javna poduzeca

Pregled ostalih izvora po godinama

Privatni izvori

IPA

Donatori

Ostalo

god. I

god. II

god. III

Broj projekata

ukupno (I+II+III)

Ekonomski sektor

13,160,551

8,502,451

348,393

1,063,800

1,019,300

2,431,493

-

10,000

-

-

-

-

351,311

-

376,311

2,871,647

2,823,000

6,070,958

50

Društveni sektor

3,539,000

3,282,000

329,000

59,000

104,000

492,000

-

150,000

-

-

-

-

971,000

340,000

1,461,000

478,000

851,000

2,790,000

24

Sektor okoliša /zaštite
životne sredine

3,451,184

3,439,184

16,000

163,500

215,000

394,500

-

-

-

-

40,000

-

3,000

125,057

3,000

1,235,500

1,806,184

3,044,684

15

20,150,735

15,223,635

693,393

1,286,300

1,338,300

3,317,993

-

160,000

-

-

40,000

-

1,325,311

465,057

1,840,311

4,585,147

5,480,184

11,905,642

89

UKUPNO

Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO).

Ukupni predviđeni izdaci (za III godine)

Broj projekata

Finansiranje iz budžeta - (ukupno I+II+III)

Sektor okoliša /zaštite
životne sredine
Društveni sektor
Ekonomski sektor

Sektor okoliša /zaštite životne sredine
Društveni sektor
Ekonomski sektor

-

5,000

10,000
x 1000

Finansiranje iz ostalih izvora (ukupno I+II+III)

Sektor okoliša /zaštite životne sredine

0

20

40

60

Sektor okoliša /zaštite životne sredine

Društveni sektor

Društveni sektor

Ekonomski sektor

Ekonomski sektor
-

1,000

2,000

3,000

x 1000

-

2,000

4,000

6,000

8,000
x 1000

Plan implementacije-Struktura po izvorima
finansiranja- I godina

Rekapitulacija po godinama (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor
Ekonomski sektor
Društveni sektor

Sektor
Ekonomski sektor
Društveni sektor

Finansiranje iz ostalih
izvora

724,704

348,393

376,311

1,790,000

329,000

1,461,000

19,000

16,000

3,000

2,533,704

693,393

1,840,311

Sektor okoliša / zaštite životne sredine

Ukupno

Finansiranje iz budžeta JLS

Ukupno I god.

Ukupno II god.

Finansiranje iz budžeta JLS

Finansiranje iz ostalih
izvora

Ekonomski sektor

Finansiranje iz
ostalih izvora

-

1,000

2,000
x 1000

Plan implementacije-Struktura po izvorima
finansiranja- II godina
Sektor okoliša / zaštite…

2,871,647

537,000

59,000

478,000

Društveni sektor

Finansiranje iz
budžeta JLS

Ekonomski sektor

Finansiranje iz
ostalih izvora

1,399,000

163,500

1,235,500

5,871,447

1,286,300

4,585,147

Ukupno III god.

Finansiranje iz budžeta JLS

-

Finansiranje iz ostalih
izvora

3,842,300

1,019,300

2,823,000

955,000

104,000

851,000

Sektor okoliša / zaštite životne sredine

2,021,184

215,000

1,806,184

Ukupno

6,818,484

1,338,300

5,480,184

Društveni sektor

Finansiranje iz
budžeta JLS

1,063,800

Ukupno

Ekonomski sektor

Društveni sektor

3,935,447

Sektor okoliša / zaštite životne sredine

Sektor

Sektor okoliša / zaštite
životne sredine

5,000
x 1000

Plan implementacije-Struktura po izvorima
finansiranja- III godina
Sektor okoliša / zaštite…
Finansiranje iz
budžeta JLS

Društveni sektor

Finansiranje iz
ostalih izvora

Ekonomski sektor

U K U P N O (I + II + III)

15,223,635

3,317,993

11,905,642

-

5,000
x 1000

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANSIRANJA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Ukupni predviđeni izdaci (za III
godine)

Projekti

Vrsta

% od
ukupno

Pregled ostalih izvora po godinama

% od svih

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi
se mogli finansirati;

14

19%

1,019,057

7%

-

154,000

264,000

418,000

48,000

20,000

533,057

601,057

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao
biti donator ali nije napravljen projektni
prijedlog i nije aplicirano;

4

5%

338,500

2%

-

6,000

20,000

26,000

90,000

90,000

132,500

312,500

3

4%

53,000

0%

3,000

10,500

12,500

26,000

3,000

10,500

13,500

27,000

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao
biti donator i za koje je napravljen
projektni prijedlog i aplicirano je te je
dobijena potvrdna povratna informacija
o finansiranju;

4

5%

2,090,000

14%

295,000

-

-

295,000

975,000

450,000

370,000

1,795,000

E - projekti za koje je u pisanoj formi
potvrđeno finansiranje i osigurana
sredstva;

4

5%

3,138,467

21%

20,000

15,000

15,000

50,000

446,840

1,018,000

1,623,627

3,088,467

Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz
budzeta JLS.

46

61%

8,111,311

55%

347,798

1,085,800

1,008,800

2,442,398

157,648

2,773,765

2,737,500

5,668,913

75

100%

14,750,335

100%

665,798

1,271,300

1,320,300

3,257,398

1,720,488

4,362,265

5,410,184

11,492,937

UKUPNO

god. I

Finansiranje iz ostalih izvora

Pregled po godinama

Broj projekata

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao
biti donator i za koje je napravljen
projektni prijedlog i aplicirano je ali nema
nikakve povratne informacije;

Vrijednost

Finansiranje iz budžeta JLS

god. II

god. III

ukupno (I+II+III)

god. I

god. II

god. III

ukupno (I+II+III)

Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene godine te oznake "A-E" klasifikacije, npr. "2015 (D)". Za projekte koji se u cijelosti finsiraju iz
budzeta unosi se samo godina početka projekta a ne unosi se oznaka "A-E" klasifikacije.

Strukutura prema broju projekata

Struktura prema ukupno predviđenim izdacima za III godine

Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz budzeta JLS.

Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz budzeta JLS.

E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i
osigurana sredstva;

E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i
osigurana sredstva;

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena…

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena…

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve…

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve…

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije
napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije
napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

60%

Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema broju projekata razvrstanih po klasama (A-E) i prema finansiranju iz
budžeta JLS.

50%

1,600

1,200

800

god. II

400

30%

20%

10%

0%

Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema ukupno predviđenim izdacima razvrstanim po klasama (A-E) i
prema finansiranju iz budžeta JLS

Struktura prema finansiranju iz ostalih izvora
god. I

40%

Struktura prema sufinansiranju iz budžeta
god. I

god. III

god. II

god. III

E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i
osigurana sredstva;

E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i
osigurana sredstva;

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena…

D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena…

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve…

C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je
napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve…

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije
napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;

B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije
napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;

x 1000

Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti projekata planiranih iz eksternih izvora, po godinama i klasama
(A-E).

350

300

250

200

150

100

50

x 1000

Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti sufinansiranja "eksternih" projekata od strane JLS, po
godinama i klasama (A-E).
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