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1. Увод
Стратегија развоја општине Србац за период од 2022-2028. године (у даљем тексту:
Стратегија) је кључни стратешко-плански документ Општине, који треба да подстиче будући
раст и развој заједнице. Стратегија обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте
заштите и унапређења животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за
дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове
будућег развоја општине и свеукупног живота у њој.
Процес израде Стратегије усклађен је са Законом о стратешком планирању и управљању
развојем у Републици Српској1 и Уредбом о стратешким документима у Републици Српској2.
Развојни тим општине Србац са свим актерима у процесу израде Стратегије, дефинисао је
Визију развоја и стратешке циљеве развоја за период до 2028. године, осигурао временску
усклађеност са динамиком развојног планирања у Eвропској унији (ЕУ), циклус планирања и
ЕУ терминологију. Стратегија у свом оперативном дијелу садржи преглед приоритета и мјера
као конкретних одговора на уочене изазове будућег развоја локалне заједнице.
Подршку процесу израде Стратегије дао је Пројекат интегрисаног локалног развоја (ИЛДП)
који је заједнички пројекат Владе Швицарске и Развојног програма Уједињених нација
(УНДП) у Босни и Херцеговини.

1.1.

Приступ изради стратегије развоја

У изради документа примјењен је партиципативан приступ, јер је поред Развојног тима
формирана и Партнерска група за развој, у коју су укључени представници различитих
друштвених актера, привредници, јавни сектор и сектор невладиних организација. Чланови
радних тијела и остали заинтересовани учесници су, имали могућност, да укључивањем у
процес израде Стратегије, те кроз предлагање конкретних мјера и пројеката, пруже вриједан
допринос како би овај документ био што квалитетнији и у највећој могућој мјери био одраз
стварних потреба становника општине Србац.
Полазну основу за дефинисање кључних праваца будућег равоја општине, представља
стратешка платформа која обухвата сажетак ситуационе анализе, стратешке фокусе, визију
развоја и стратешке циљеве. Процесу израде Стратегије се приступило с настојањем да се на
темељу свеобухватне анализе створи квалитетна подлога за промишљање о будућим
правцима развоја. Идентификоване су кључне снаге и слабости те су исте стављене у шири
контекст прилика и пријетњи са којима се општина Србац суочава. Надаље, разрађене су
конкретне мјере и кључни стратешки пројекти.
Након израде стратешке платформе инициран је и консултативни процес који је трајао све
до финализације стратешког документа и приједлога листе пројеката која је усаглашена са
приоритетима и мјерама у оквиру дефинисаних стратешких циљева. Финална фаза израде
документа је подразумијевала израду конкретног оперативног плана уз дефинисање
финансијске конструкције предложених пројеката и носиоца одговорности за њихову
имплементацију, укључујући и план развоја организационих и људских потенцијала локалне
управе како би се надзор над имплементацијом стратешког документа осигурао у пуном
капацитету.

1

„Службени гласник Републике Српске“, број 63/21

2

„Службени гласник Републике Српске“, број 94/21
5

Током израде Стратегије водило се посебно рачуна о хоризонталној и вертикалној
усклађености Стратегије са секторским стратегијама као и са планским документима на
вишим нивоима власти. Ради изналажења могућности за бољу међуопштинску сарадњу и
привлачење инвестиција водило се рачуна и о стратешким документима сусједних градова и
општина. Нарочита пажња је посвећена оним областима и питањима која се међусобно
снажно испреплићу, а неодвојиви су дио концепта одрживог развоја, прије свега питања
боље укључености осјетљивих друштвених група, уважавања аспекта родне равноправности
као и области руралног развоја. У процесу припреме Стратегије узети су у разматрање и
шири развојни правци успостављени Агендом 2030, односно Оквиром за реализацију
циљева одрживог развоја у БиХ на начин да је провјерена усаглашеност ове Стратегије са
утврђеним приоритетима и покретачима одрживог развоја.

2. Стратешка платформа
2.1.

Ситуациона анализа

2.1.1. Географски положај и природне карактеристике
Општина Србац, са територијом установљеном 1958. године, налази се на крајњем сјеверу
Републике Српске и Босне и Херцеговине. Захвата површину од 453,72 km2. Према
Просторном плану РС општина Србац спада у субрегију Градишка и мезорегију Бања Лука.
Општина на истоку граничи са градом Дервента, на југоистоку са општином Прњавор, на југу
са општином Лакташи, на западу са градом Градишка, а на сјеверу са ријеком Савом у
дужини од 42 km, која је уједно граница БиХ са Републиком Хрватском. Општина се састоји
од 39 насеља. На основу резултата Пописа становништва из 2013. године, у општини Србац
евидентирано је 16.933 становника, од тога 8.638 жена и 8.295 мушкараца.

Положај општине Србац у РС и БиХ
Привредни, културни и административни центар општине је Србац, смјештен у непосредној
близини ушћа Врбаса уз Саву, са око 6 хиљада становника. У саобраћајном погледу општина
је добро повезана са сусједним општинама, магистралним путем (14-1) Дервента - Србац Нова Топола (одакле има везe према граничном прелазу Градишка и према Бања Луци), а са
неколико локалних путева са општинама Лакташи и Прњавор. Удаљеност од Бања Луке је 53
km, од Градишке (граничног прелаза) 33 km, а до прикључка на ауто-пут „9 јануар“ (општина
Лакташи) 28 km.
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Друмски саобраћај је основни вид транспорта путника и роба на подручју општине Србац, па
га у складу са тим треба развијати како реконструкцијом и модернизацијом постојеће путне
мреже саобраћајница, тако и допуњавањем мреже изградњом нових саобраћајница.
Жељезнички саобраћај на подручју општине Србац не постоји, већ се овај вид саобраћаја
може користити у комбинацији са друмским саобраћајем користећи пругу у Бањојлуци и
Окучанима (Република Хрватска), са којима је општина повезана магистралним путевима.
На подручју општине нема изграђене ниједне луке на ријеци Сави.
Аеродром у Маховљанима је најближи (30 km) па се у комбинацији са друмским
саобраћајем може користити и овај вид саобраћаја и транспорта. На подручју општине
налази се и један хелиодром, писта за пољопривредну авијацију у Повеличу који тренутно
није у функцији.
Општина Србац има 39 насељених мјеста, мјесто Србац и још 38 села: Село Србац, Каоци,
Влакница, Брусник, Кобаш, Нова Вес, Корови, Сеферовци, Доња Лепеница, Горња Лепеница,
Ситнеши, Доњи Срђевићи, Горњи Срђевићи, Расавац, Инађол, Повелич, Црнаја, Пријебљези,
Ножичко, Брезовљани, Селиште, Ћукали, Разбој Жупски, Илићани, Нови Мартинац, Стари
Мартинац, Кукуље, Лилић, Разбој Љевчански, Раковац, Доњи Кладари, Горњи Кладари,
Гламочани, Дуго Поље, Бардача, Ситнеши Мали, Бајинци и Гај.
2.1.1.1.

Климатске карактеристике

Подручје општине Србац припада региону умјерено-континенталне климе са топлим љетима
и релативно благим зимама, што погодује развоју различитих видова пољопривредне
производње. У погледу климатских фактора нема значајнијих разлика између брдског и
равничарског дијела општине (жупски и љевчански дио).
На основу података Републичког хидрометеоролшког завода за период од 2016-2020.
године, годишњи просјеци температура на подручју општине Србац, кретали су се од 11,8 до
12,7° C по чему је 2016. година била најхладнија, а 2019. година најтоплија.
Падавине су најваријабилнији климатски параметар у смислу простора и времена. Углавном
су равномјерно распоређене, а највеће количине падавина излучују се кад је најпотребније
пољопривредним културама (мај, јун). Анализа годишњих количина падавина изражених у
mm показује да је највише падавина на подручју општине Србац било 2020. године и то
813,9 mm, a најмање 2017. године 738,1 mm. На мјесечном нивоу највише падавина је било у
јуну 2018. године 117,9 mm, а најмање у децембру 2016. године, свега 1,0 mm.
Највише дана са грмљавином било је 2018. године и то 45, при чему доминира мјесец мај са
чак 11 дана, док је најмање дана са грмљавином за праћени период било 2016. године, 22
укупно (1,8%).
Анализирајућу податке, примјећује са да број дана са мразом варира током година. Година
са највећим бројем дана са мразом је била 2018. и то 74 гдје доминира мјесец децембар, са
чак 24 дана током којих се појавио мраз што је испод просјека за сјевер Републике Српске
који износи 83-94 мразна дана. Најмањи број дана са мразом био је 2019. године и износио
је 59 дана.
У периоду 2016-2020. године, број дана са градом износио је 5, од чега су 3 године
забиљежене без града. У 2019. години појава града је била у 3 наврата по један дан –
априлу, јуну и јулу, а 2020. године оба пута у мају.
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2.1.1.2.

Природни ресурси

Брдовито-брежуљкасти облици рељефа заузимају око двије трећине србачког подручја, док
остали дио чине равнице. Највиша надморска висина од 652 m налази се на планини
Мотајици, а најнижа 89 m у Влакничком пољу. Обрадива земља заузима 60 % територије.
Основна природна богатства и привредни ресурси општине Србац су: земљиште, шуме, вода
и каолинизирани гранит. Од укупне површине општине, 17.514 ha чини пољопривредно
земљиште, шуме се простиру на 15 хиљада ha, док неплодно земљиште заузима 704 ha. На
подручју Кобаша смјештена су богата налазишта каолинизираног гранита која омогућавају
вишегодишњу експлоатацију.
Према геолошким, морфолошким, хидрографским, климатским и осталим факторима,
србачко подручје погодно је за узгој житарица. Стога, окосницу привредног развоја општине
Србац чини пољопривреда, а најзаступљеније производње су: сточарство, повртларство,
ратарство са фокусом на производњу житарица и воћарство. Највећи обим производње и
приход остварују се од живинарске производње. Производња и прерада пилећег меса је
грана индустрије по којој је општина Србац позната, не само у БиХ, већ у цијелом региону.
Ова производња уједно веже и производњу сточне хране. Највећи дио ратарске производње
се валоризује кроз сточарску производњу, док је повртларска производња готово искључиво
концентрисана у равничарском дијелу општине, тј. Лијевче пољу и фокусирана на производе
за потрошњу у свјежем стању, са нешто мало сировинске базе за индустријску прераду.
Подручје Лијевче поља има идеалне услове за интензивну пољопривредну производњу
(квалитетно земљиште, лако доступна површинска и подземна вода одличног квалитета за
наводњавање). На дијелу општине који се одликује брежуљкастим теренима постоје
идеални услови за плантажну производњу воћа. Традиционално развијене индустрије на
подручју општине су индустрија памучне трикотаже, индустрија стиропора, те дрвна
индустрија и рударство-експлоатација руда и минерала (каолински гранити – рудник
каолина на Мотајици - површински коп), ријечног шљунка и пијеска из Саве и Врбаса.
Потенцијал за развој туризма представља спортско туристичка зона Бардача, која је 2007.
године проглашена Рамсарским подручјем (мочварно станиште, нарочито важно као
станиште птица, без којег заштита природе на глобалном нивоу не би била могућа), са
археолошким локалитетом Доња Долина, за рекреацију, еко-туризам, риболовни туризам,
затим планина Мотајица за ловни и рекреативни туризам, а ријеке Врбас и Сава за
риболовни и рекреативни туризам. Изузетни потенцијал за развој вјерског туризма
представља локалитет манастира Осовица, који потиче из XIV вијека, обнављан је од 2008.
године, а од 2013. године је започео редован живот манастира. Данас, манастир Осовица је
изузетно посјећен локалитет од стране вјерника и туриста како из околине, тако и из
региона.
Иако постоје значајни потенцијали за развој у индустрији производње и прераде хране,
дрвној индустрији, процесној и текстилној индустрији, те експлоатацији природних
богатстава (руда, шљунак), те су ти потенцијали само дјелимично искориштени. Осим тога
позиција и непосредна близина ЕУ, као и великог урбаног центра као што је Бања Лука, те
великих тржишта у сусједној Хрватској, су неке од погодности локацијских пакета које Србац
нуди свим заинтересованим инвеститорима у пословне, производне и прерађивачке
капацитете.

8

2.1.1.3.

Минералне сировине

Најзначајније подручје општине Србац богато минералним ресурсима је веома стара
планина Mотајица, те ријеке Сава и Врбас. Од истражених минералних богатстава
(првенствено планине Мотајице) потврђена су богата налазишта каолинизираног гранита
(који садржи 13% каолина доброг квалитета, а остатак чине: фелдсфат, берил, лискун и
кварц) са резервама које омогућују вишедеценијску експлоатацију.
Гранитни плутон масива Мотајице својом површином од око 50 km2 представља далеко
највећу појаву гранитоида у Босни и Херцеговини. На подручју општине су присутна два
концесионара од којих један располаже правом на површинску експлоатацију каолинисаног
гранита (каолина) лежиште „Башића баре“ у Кобашу, а други кварцног пијеска из ријеке
Врбас на подручју Старог Мартинца. Површина одобреног експлоатационог поља за
експлоатацију каолина износи 366.999,5 m2, а кварцног пијеска 111.122,5 m2. Експлоатација
кварцног пијеска је отпочела у 2020. години, те је у предметној години експлоатисано око
16.050 тона. Експлоатација каолина се врши дуги низ година, те је у претходних пет година
експлоатисано у просјеку око 24.500 тона годишње. Руда каолина се на мјесту експлоатације
не прерађује него се као таква само извози и користи за производњу керамичких производа.
2.1.2. Демографске карактеристике и просторни распоред насеља
Према попису из 1885. године број становника на подручју општине Србац износио је 8.363,
да би на сљедећем попису из 1910. године био удвостручен и износио је 16.740. Од тада број
становника био је у благом порасту или је стагнирао. Године 1933. промијењен је и назив
мјеста Свињар у данашњи Србац.
На подручју општине Србац посебно плодним сматра се период послије 1970. године, када је
почела изградња и рад неколико, за србачке услове, великих фабрика, а забиљежен је видан
напредак и у области школства, здравства, спорта, културе и других области. Добри
познаваоци привредних кретања у то вријеме писали су о Српцу као феномену, а период
1975-1985. године, с пуно аргумената означавали деценијом процвата.
Након 1985. године почиње лагана привредна стагнација, а након 1991. године почео је
транзициони период са свим посљедицама које је са собом носио. Период рата предстаља
посебно тешко раздобље у привредном и друштвеном развоју општине. По завршетку рата
привредни и друштвени живот на подручју општине Србац лагано се опоравља, али темпо
развојa није био довољан да би се достигао ниво економске активности из 1990. године. У
том периоду асфалтирани су многи путеви, изграђен нови водовод за потребе града Српца
на који је прикључено и 8 села. Урађена је канализација у Српцу. Србац је постао познат по
памучном рубљу, пилећем месу, а отпочела је са радом и сепарација каолина у Кобашу. До
краја 80-их формирано је десетак малих приватних предузећа која су створила услове за
нову производњу и запошљавање.
Последњи званичан попис становништва је вршен 2013. године и том приликом је на
подручју општине Србац живјело 16.993 становника. Овај број представља битно смањење, у
поређењу са пописом из 1991. године када је забиљежено 21.840 становника. Од 2013.
године до данас, дешавале су се значајне промјене у броју и структури становника, а на
основу процјена Републичког завода за статистику Републике Српске. Посматрајући
графикон испод, можемо видјети да на подручју наше општине, према процјенама, тренутно
живи 16.032 становника.
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Графикон 1. Укупан број становника по годинама
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Извор: Републички завод за статистику РС

Укупан број становника је протеклих година смањен за око 900 лица тако да се може рећи да
нам природни прираштај из године у годину показује константан негативан тренд. Број
становника у последњих осам година показује знаке укупне депопулације.
Посматрајући полну структуру укупног броја становништва нису забиљежене значајне
разлике и одступања, тако да се (према званичним процјенама РЗСРС) од укупног броја
становника 51 % односи на мушкарце, а 49% на жене.
При детаљнијој анализи структуре становништва, узети су старосни, образовни и полни
показатељи. У старосној категорији од 15 – 64 године, на подручју општине Србац је
константан однос мушкараца (49%) и жена (51%), посматрајући читав период од 2013. до
2021. године док је у категорији 65 и више година, нешто бројнија женска популација.
Графикон 2. Старосна и полна структура становништва
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Извор: Републички завод за статистику РС

Кад је ријеч о новорођеној дјеци, овај број je из године у годину мањи. Према званичним
подацима пописа из 2013. године на подручју општине је било рођено 146 беба, док је
према подацима Републичког завода за статистику овај број током 2020. године пао на свега
85 новорођених. Ипак наведене податке је потребно узети са резервом из разлога што се
подаци добијени од Фонда дјечије заштите РС у великој мјери не слажу са подацима
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Републичког завода за статистику (РЗСРС). При изради ситуационе анализе у области
становништва, обрађивани су подаци РЗСРС из разлога приступности упоредивих података.
Посматрајући период у последње четири године, примјетан је већи број мушких
новорођенчади у односу на женску. Највећа разлика је забиљежена 2019. године када је
рођено 55% мушких и 45% женских новорођенчади.
Графикон 3. Подаци о рођеним на подручју општине Србац
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Извор: Републички завод за статистику РС

При анализи укупних демографских кретања битно је поменути присуство негативних
демографских промјена односно укупне депопулације становништва. Овоме доприноси већа
стопа морталитета од стопе наталитета, демографско старење становништва те константно
негативан миграциони салдо, тј. стално присутан већи број становника који напуштају
општину Србац од оних који долазе у њу.

Број досељених у општине
Републике Српске
Општина/година
укупно

Србац

2016
2017
2018
2019
2020

из
ФБиХ

из
БД

из
други
х
општ.
РС

Број одсељених из општина
Републике Српске

укупно

у
ФБиХ

у
БД

у друге
општин
е РС

Миграциони салдо

Tабела 1. Миграције становништва

1

2

3

4

5

6

7

8

9 =1-5

82
72
72
85
57

10
4
6
4
1

2
1
-

70
68
66
80
56

93
99
94
86
90

4
3
3
3
-

1
2
-

88
94
91
83
90

-11
-27
-22
-1
-33

Извор: Републички завод за статистику РС

Tабела 2. Природни прираштај на подручју општине Србац од 2016. до 2020. године
Природни
Година
Број рођених
Број умрлих
прираштај
2016
124
199
-75
2017
127
226
-99
2018
129
219
-90
2019
82
235
-153
2020
85
243
-158
Извор: Републички завод за статистику РС
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2.1.2.1.

Пронаталитетна политика

Процеси депопулације и старења становништва се продубљују повећањем разлике између
броја живорођених и броја умрлих, односно смањењем наталитета, те константним
повећањем исељавања углавном младих људи. Одласком младих у иностранство губи се
људски капитал што угрожава перспективу демографског и друштвеног развоја.
Према садашњем стању, али и претпоставкама будућег демографског развоја Републике
Српске и општине Србац унапређење пронаталитетне политике се намеће као потреба и
неопходност. Општина Србац у складу са властитим могућностима издваја значајна
финансијска средства за провођење мјера материјалне подршке унапређењу
пронаталитетне политике и то:
1. Једнократна новчана помоћ за новорођено дијете;
2. Једнократна новчана помоћ лицима у вези планирања породице за суфинансирање
трошкова једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње);
3. Новчана помоћ за породице са четверо и више дјеце;
4. Новчана помоћ младим брачним паровима за куповину грађевинског земљишта за
изградњу стамбених јединица;
5. Изградња зграде за младе брачне парове са 20 стамбених јединица, те субвенција
дијела средстава од стране општине Србац у циљу постизања што повољније цијене
стамбене јединице по m2 за кориснике;
6. Ослобађање плаћања комуналне таксе за младе брачне парове за прикључак воде у
100 % износу;
7. Поклон златник за проворођено дијете у текућој години;
8. Суфинансирање трошкова смјештаја дјеце у вртић;
9. Превоз и смјештај дјеце са посебним потребама у специјализоване образовне
установе (основно и средње васпитање и образовање );
10. Субвенционисање трошкова превоза за ученике првих разреда средње школе у
износу од 50 % од цијене коштања;
11. Плаћање трошкова превоза у пуном износу за ученике средње школе из социјално
угрожених породица;
12. Ослобађање плаћања школарине у пуном износу за ученике средње школе;
13. Једнократна новчана помоћ за школовање дјеце из социјално угрожених породица;
14. Стипендирање студената првог и другог циклуса студија на јавним и приватним
високошколским установама.
За провођење наведених мјера током 2020. године из буџета Општине Србац издвојено је
583.473,000 КМ, у 2021. години 573.395,000 КМ, док је буџетом за 2022. годину планирано
1.079,700 КМ. (У овај износ су урачуната планирана средства за суфинансирање изградње
зграде за младе брачне парове).
2.1.2.2.

Просторни распоред становништва

На подручју општине Србац 75% становника живи у руралном подручју општине и ово стање
се не мијења већ дуги низ година. Просторна покретљивост становништва је присутна у
мањој или већој мјери, посебно у смислу село – град, нарочито у погледу млађег
становништва. Изражене су и миграције одласка са подручја општине у друге градове и
државе из разних разлога од којих је најзначајнији тражење боље плаћеног запослења.
Општина Србац има 22 мјесне заједнице. Мјесне заједнице остварују своју улогу преко
Савјета мјесних заједница које броје од 5 до 9 чланова, у зависности од величине и броја
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становника. Број жена у савјетима је око 25%. Овакво учешће жена проистиче усљед бројних
других преузетих обавеза као што су рад у локалним предузећима, пољопривредним
газдинствима као и релативно мале заинтересованости да се баве друштвено – политичким
радом на терену.
У већини мјесних заједница постоје уређени спортски полигони за организацију културних и
јавних садржаја које у великом броју случајева задовољавају потребе становника за
наведеним активностима. Ипак, потребно је нарочито нагласити да нити једна мјесна
заједница нема свој канцеларијски простор нити посједује одговарајућу канцеларијску
опрему. За рад користе просторије школа или мјесних домова. Ово преставља велики
недостатак у функционисању мјесних заједница и потребно је у догледно вријеме изнаћи
финансијска средства како би се овај проблем ријешио. Потребно је напоменути да у 4
мјесне заједнице: Ножичко, Ситнеши, Разбој Љевчански и Кобаш постоје матичне
канцеларије у којима грађани могу добити потребне изводе.
Tабела 3. Мјесне заједнице
Назив мјесне заједнице

Површина (km2)

Број становника

Број
домаћинстава

Кукуље
Лилић
Разбој
Бајинци
Бардача
Кладари
Дуго Поље
Гламочани
Мартинац
Ножичко
Срђевићи
Ћукали
Горња Лепеница
Ситнеши
Повелич
Пријебљези
Каоци
Кобаш
Нова Вес
Србац
Доња Лепеница
Корови
УКУПНО:

11,79
3,82
11,88
15,36
7,83
5,25
7,37
5,49
30,64
26,26
59,06
38,7
37,18
30,36
25,35
4,93
23,54
38,19
5,53
26,3
22,07
16,89
453,79

842
199
845
624
195
488
247
559
336
997
763
744
240
871
1353
432
528
728
481
4818
326
317
16.933

294
87
264
222
69
184
101
198
121
353
243
248
85
304
482
151
191
303
176
1824
121
107
6128

Извор: ОРТ
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Закључак: Демографско пражњење простора, процес напуштања села и одлазак младих
људи, повећавањем удјела старих особа на подручју општине, захтјева одговарајући одговор
општине Србац у вези са пронаталитетном политиком, политиком запошљавања и локалном
политиком социјалне заштите.
Стратешки изазов општине Србац представља обезбјеђивање већег броја радних мјеста,
равномјернији развој урбаних и руралних насеља те богатији друштвени живот становника
општине.
Универзални циљ спровођења пронаталитетних мјера популационе политике у Републици
Српској као и на подручју општине Србац треба бити постизање опште стопе фертилитета од
2,1 дјеце по мајци што би омогућило једноставну смјену генерација и достизање нивоа
стационарног становништва. То се, између осталог, може постићи промовисањем професије
мајке, а стратегија демографског развоја треба бити један од најважнијих докумената који
би јасније дефинисао стратегију планирања породице. Све акције у прилог повећања рађања
се морају подржати и интензивирати, а посебну пажњу треба усмјерити према очувању
породице.
Већина мјесних заједница нема обезбјеђен канцеларисјки простор савјета мјесних зајеница,
у ту сврху користе друштвене домове који су углавном неопремљени потребном опремом и
инвентаром. Постојање канцеларија у мјесним заједницама би подстакло веће учешће
грађана у мјесној самоуправи и раду савјета мјесне заједнице, а све у циљу повећања
транстапернтности рада Општинске управе и учешћа грађана у њој.
2.1.3. Преглед стања и кретања у локалној економији
Анализа резултата пословања је урађена за задњих пет година, односно за период 20162020. године. У наставку приказане и коментарисане податке треба прихватити са
одређеном резервом, јер један број правних лица не предаје редовно своје извјештаје
АПИФ-у, те су обрађени само привредни субјекти који су своје извјештаје доставили. Такође,
приказани подаци слиједе званичну класификацију предузећа према додјељеној им
основној дјелатности иако она понекад не одговара и њиховој претежној (тренутној)
дјелатности.
Када је у питању стање у области привреде, у општини Србац примјетне су незнатне
промјене у броју пословних субјеката, ако се посматра период од 2017-2020. године, у
поређењу са 2016. годином кад је забиљежен нешто већи број пословних субјеката.
Према дјелатностима, највише је пословних субјеката регистровано у прерађивачкој
индустрији (око 25% од укупног броја), трговини на велико и мало (око 20%) и
пољопривреда, шумарство и риболов (око 11%). Оваква структура локалне привреде је
константна током посљедњих пет година, а пословни субјекти у наведене три дјелатности
остварују највеће приходе и запошљавају највећи број радника са локалног тржишта рада.
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Графикон 4. Број пословних субјеката по подручјима рада у којима је забиљежена
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Извор: Бисноде, према подацима АПИФ-а

Предузетници су један од најбитнијих носилаца развоја привреде општине Србац. Током
2020. године на подручју општине Србац евидентирано је укупно 222 предузетника. Као што
можемо видјети у табели 4. број предузетника у 2020. години је нешто мањи у односу на
претходну годину када је износио 228. Посматрајући стање у предузетништву са аспекта
укупног броја регистрованих предузетника, може се констатовати да је број предузетника у
оквирима кретања последње четири године без већих осцилација. У овом извјештајном
периоду присутна је регистрација већег броја предузетника у подручјима информације и
комуникације и грађевинарство, због чега би у будућем периоду требало стимулисати
дјелатности у поменутим подручјима.
На основу података у табели 4. видимо и да је у неким подручјима мањи број регистованих
предузетника у поређењу са претходном годином, највећи пад је у подручјима трговина на
велико и мало и дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране;
хотелијерство и угоститељство. Као најчешћи разлози затварања радњи, односно престанка
обављања дјелатности, наводе се економска неоправданост пословања, те немогућност
даљег измирења пореских и других обавеза по основу обављања предузетничке
дјелатности. Разлог за престанак пословања неких предузетника током 2020. године је и
криза проузрокована пандемијом вируса корона. Током пандемије због епидемиолошких
мјера највећи број предузетника је био принуђен да своје пословање сведе на минимум.
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Табела 4. Структура предузетника према дјелатностима и полу
Број регистрованих предузетника

Трговачке
радње
Угоститељске
радње
Занатске радње
Пољопривредна
дјелатност
Превозници
Ауто школе
Остали
УКУПНО

M

2016
Ž

S

M

2017
Ž

S

M

2018
Ž

S

M

2019
Ž

S

M

2020
Ž

S

40

30

70

39

32

71

40

32

72

40

30

70

37

27

64

35

19

54

29

19

48

27

20

47

22

23

45

21

22

43

31

9

40

30

10

40

30

9

39

35

9

44

35

10

45

7

2

9

7

3

10

6

2

8

6

2

8

6

2

8

13
9
11
146

0
4
18
82

13
13
29
228

11
8
13
137

0
4
19
87

11
12
32
224

10
8
14
135

0
5
17
85

10
13
31
220

11
7
17
138

1
5
20
90

12
12
37
228

11
7
15
132

2
6
21
90

13
13
36
222

Извор: Једниствени информациони систем за регистрацију предузетника

Када посматрамо период од 2016. до 2020. године, примјетан је пад укупних прихода у свим
подручјима рада. Овдје је потребно нагласити, да је највећи дио ове разлике у укупном паду
прихода у 2019. години узрокован тиме што предузеће „SISTEM ECOLOGICA“ D.O.O. Srbac,
није радило у пуном капацитету читаву годину, а које је у извјештајној 2018. години исказало
приход од преко 98 милиона КМ, док је пад укупних прихода у 2020. години резултат кризе
изазване пандемијом вируса корона. Водећи сектори у привреди општине који су остварили
око 77% укупног прихода у 2020. години су прерађивачка индустрија (56,81%) и трговина на
велико и мало (20,66%). Приказ укупних прихода и расхода на подручју општине Србац у
посматраном периоду приказан је графиконом:
Графикон 5. Укупни приходи и расходи
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200,000,000
150,000,000
УКУПНИ ПРИХОДИ

100,000,000
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50,000,000
0
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Извор: Бисноде, према подацима АПИФ-а

У подручјима са највећим приходима, забиљежени су и највећи расходи. На основу
приказаних података за остварене укупне приходе и укупне расходе пословних субјеката на
подручју општине Србац, укупна добит пословних субјеката за 2020. годину износи 9.108.720
КМ.
Као што смо већ навели пад укупних прихода у претходној години, не само на подручју
општине Србац него на глобалном нивоу, резултат је ограниченог пословања пословних
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субјеката због пандемије вируса корона. И поред наведеног, битно је напоменути да није
дошло до пада броја запослених на подручју општине.
2.1.3.1.

Спољнотрговинска размјена

Укупан обим робне размјене на подручју општине Србац у 2020. години, износио је 33,2
милиона КМ и у поређењу са оствареним обимом од 97,5 милиона КМ у 2019. години, мањи
је за 64,3 милиона КМ.
Када је ријеч о тренду извоза са подручја општине, из табеле 5. можемо примјетити да је и
извоз и увоз остварен у нижим вриједностима него претходних година. Извоз остварен на
подручју општине Србац представља 0,88 % од укупног извоза општина које обухвата
Привредна комора Бања Лука, тј. 0,49 % од укупног извоза у Републици Српској. Према
подацима фирме „Bisnode“ БиХ Д.О.О., која се бави пружањем и анализом привредних
података, привредни субјекти из сектора прерађивачке индустрије биљеже највеће
резултате у извозу, што указује на конкурентност локалних произвођача на страним
тржиштима. Треба напоменути да је драстичан пад извоза, према подацима ОРТ-а,
посљедица смањеног капацитета рада предузећа „SISTEM ECOLOGICA“ D.O.O. Srbac, које се
бави производњом биодизел горива, током 2019. и 2020. године, али и као резултат кризе
изазване пандемијом вируса корона. Исто тако, пандемија вируса корона је утицала на
повећан извоз предузећа "FarStar OGIS Medical" D.O.O. Srbac, које се бави производњом
медицинских (хируршких) капа и маски, а које је током 2020. године остварило извоз већи за
160 % у односу на 2019. годину и за 60 % повећало број запослених.
Табела 5. Укупан извоз и увоз са подручја општине
Укупан извоз и увоз (000 КМ)
Година
2016
2017
2018
Извоз
47.079
83.379
76.147
Увоз
36.448
67.070
59.800

2019
54.114
44.445

2020
17.547
15.703

Извор: Привредна комора и Бисноде, према подацима АПИФ-а

Остварени увоз у 2020. години на подручју наше општине износио је 15,7 милиона КМ и у
односу на увоз 2019. године мањи је за 28,7 милиона КМ. Увоз остварен на подручју
општине Србац представља 0,5 % од укупног увоза општина које обухвата Привредна комора
Бања Лука, тј. 0,3 % од укупног увоза у Републици Српској. Кад је ријеч о увозу, треба
напоменути да се чине велики напори како би се подстакла страна улагања у општину Србац,
како би се изградила конкурентна и динамична економија која је у могућности да искористи
све своје природне и људске потенцијале у тржишним такмичењима.
2.1.3.2.

Веће инвестиције у општини

У периоду од 2016. до 2020. године Општина Србац је своје напоре и пажњу усмјерила на
стварање што повољнијег амбијента за улагање капитала, како домаћих тако и страних
инвеститора, отварање нових предузећа и покретање производње у постојећим. Такође,
улажу се напори на смањење незапослености, јачање општинске управе са циљем стварања
једне ефикасније, транспарентније и модерније локалне управе која ће бити у служби
грађана, обезбјеђивање учешћа грађана у изради и доношењу свих одлука из надлежности
општинске управе, стварање услова за бржи и транспарентнији приступ информацијама и
ефикаснију имплементацију донесних политика. У циљу стварања услова за повољан
амбијент за развој, у посматраном периоду реализовани су неки од кључних пројеката.
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Делегација општине Србац је боравила у Аустрији гдје је у граду Линцу разговарано на тему
привредног повезивања. Такође, делагација Српца је на исту тему обавила разговоре и у
Представништву Републике Српске у Бечу.
У Српцу је боравила делегација Привредне коморе Домодедово са којом је разговарано на
тему привредне сарадње, при чему је акценат стављен на област пољопривреде и туризма.
Током претходних година у општини Србац настављене су активности везане за
имплементацију „Програма постинвестиционе подршке инвеститорима у Републици
Српској“ које проводи Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике
Српске, уз помоћ Међународне финансијске корпорације (IFC), чланице Групације Свјетске
банке. Програм је успостављен са циљем мотивације постојећих инвеститора на
реинвестирање, побољшање веза са локалним нивоима власти и др.
Општина Србац је током 2018. године, као партнер на пројекту, учествовала у реализацији
пројекта „КООПЛокал – Јачање сарадње Привредне Коморе и општина на пружању подршке
економском развоју на ЛОКАЛном нивоу“. Општи циљ Пројекта КООПЛокал је пружити
допринос јачању конкурентности МСП унапређењем управљачких капацитета за локални
економски развој општина Прњавор, Србац и Лакташи кроз изградњу и увођење
инструмената економског развоја на локалном нивоу и пружање подршке приватно-јавном
дијалогу и међуопштинској сарадњи.
Једна од активности овог пројекта била је Промоција инвестиционих прилика
општина/градова, те је развијено девет публикација за промоцију прилика за улагања и
спољнотрговинску сарадњу за општине Србац, Лакташи и Прњавор, за три сектора:
металопрерада, дрвопрерада и агро-бизнис. Поред публикација, Општинска управа Србац
добила је и мобилну апликацију која има за циљ побољшање привредног амбијента на
подручју наше општине. Још једна од значајниих активности пројекта је свакако и студијско
путовање (директно повезивање са инвеститорима) у Франкфурт на Одри, Еберсвалде и
Берлин представника Привредне коморе РС, ППК Бања Лука, представника локалних управа
Лакташа, Српца и Прњавора, с циљем остваривања привредне, културне и других облика
сарадње са иностранством. Током четири радна дана које је делегација пројекта провела у
Њемачкој одржано је 19 састанака са преко 30 саговорника.
Током 2020. године Општина Србац је ушла у регионални пројекат заједно са градовима
Приједор и Требиње и општином Брод, којим се у року од три године планира унаприједити
систем управљања пољопривредним земљиштем у закупу путем дигитализације процеса.
Током 2018. године обиљежен је званични почетак рада фирме „Kolektor CCL“ D.O.O. у
пословној зони Црнаја, у коју је уложено више од милион евра властитих средстава. Фирма
„Kolektor CCL“ D.O.O. производи електро-компоненте за аутомобилску индустрију и
индустрију ручних алата за велике свјетске брендове. Од како је отворен овај производни
погон константно повећава своје производне капацитете и запошљава нове раднике.
Значајно је истаћи да је током 2018. године компанија „Перутнина Птуј С“ Д.О.О из Повелича
уложила милион КМ у реконструкцију производног погона како би испунила услове за извоз
производа пилећег меса на тржиште Европске Уније, те је 2020. године добила извознички
број. Током 2019. године радили су на адаптацији погона тј. расхладног тунела и складишног
простора, чиме су капацитет производње увећали за око 25 %. Током 2020. године почели су
грађевински радови у овом предузећу на изградњи новог постројења за пречишћавање
отпадних вода, а укупна вриједност инвестиције износи 2 милиона КМ.
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Фирма из дрвног сектора „TAT-COM“ D.O.O. Srbac је током 2018. године обиљежила
отварање новог производног простора у Ситнешима (укупна улагања достигла износ од два
милиона КМ). Пандемија вируса корона успорила је развојне планове многих предузећа у
2020. години, али и поред тога велики број њих није прекидао производњу и задржао је
постојећу радну снагу, док су неки чак и запослили нове раднике. Ту се издваја баш ова
фирма која је и поред кризе изазване пандемијом вируса корона, током 2020. године
завршила започето проширење производње и повећала број запослених за 30% у односу на
претходну годину.
У предметном периоду је и фирма из металског сектора „Atom Company“ D.O.O. Srbac из
Малих Ситнеша започела изградњу нове производне хале у циљу проширења производње и
запошљавање нових радника. У овој фирми тренутно се раде полупроизводи које испоручују
на ино-тржиште, а с обзиром да купци имају све веће захтјеве за готовим производима,
мотивисани су да увођењем нових линија створе могућност да сав посао заврше у свом
погону.
Битно је нагласити да је Општина Србац недавно ушла у процес цертификације локалних
самоуправа са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи (BFC SEE), чиме ће се
унаприједити квалитет услуга и информација које општинска управа пружа привредницима
и страним инвеститорима, а све у циљу континуираног развоја и раста привреде.
Значајне инфраструктурне инвестиције - Општинска управа заједно са КП„Водовод“ А.Д.
Србац је радила на реконструкцији и изградњи водоводне мреже на више локација на
подручју наше општине. Неки од значајнијих пројеката:
•

•

•

током 2018. године КП„Водовод“ А.Д. Србац у рад је пустило хидростаницу у Село
Српцу којом ће бити побољшано водоснабдјевање за три насељена мјеста са око 330
домаћинстава;
изградња водоводне мреже до центра насеља Ћукали и дијела цјевовода према
Илићанима у дужини од 400 m, чиме је омогућено да се на водоводну мрежу са
изворишта Вријеска прикључи око тридесет домаћинстава и подручна основна школа
у Ћукалима;
„Реконструкција потисно дистрибутивног цјевовода од изворишта „Пријебљези“ до
насеља Повелич“ у дужини 2,7 km (вриједност пројекта око 1.100.000 КМ).

На подручју Општине Србац током претходне три године реализован је велики број
значајних пројеката везаних за унапређење саобраћајне инфраструктуре, вриједности од
око 3.000.000 КМ. Најзначајнији реализовани пројекат из ове области представља
„Реконструкција и модернизација пута Црнаја - Мартинац“ у дужини од око 10,5 km.
Реализација овог пројекта је износила 2.600.000 КМ. Овај пут представља везу општине
Србац са аутопутем Бања Лука-Добој што је веома значајно са становишта повезивања
општине и индустријске зоне „Црнаја“ са регионом.
У значајној мјери на подручју општине проводили су се и пројекти у циљу побољшавања
система одбране од поплава, како се више никад не би поновиле катастрофе попут оне из
2014. године. Неки од значајнијих пројеката су:
•
•

„Уређење каналске мреже на подручју општине Србац“
Кроз Програм за опоравак од поплава – Стамбено збрињавање, којег проводи
Развојни програм Уједињених Нација UNDP, током 2019. године окончана је
реализација пројекта „Изградња стамбених објеката на подручју општине Србац“
кроз који је изграђено 6 нових стамбених објеката и санирано 49 постојећих
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•
•
•

Уређење корита водотока Повелич, Ина и канала Косолинац (пројекат „Интеграција
климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу Врбаса“)
„Реконструкција врбаско-савског насипа“ у дужини 9,2 km, вриједност инвестиције је
око 3.000.000 КМ
Током 2020. године почела је реализација пројекта „Кошење, крчење и машинско
профилисање насипа и канала на подручју општине Србац“ у циљу заштите од
поплава. Пројектне активности везане за уређење каналске мреже и регулацију
водотока предвиђене су и за 2021. годину. Укупна вриједност пројекта износи
1.400.000 КМ.

У погледу санације објеката у јавном сектору у циљу постизања енергетске ефикасности од
2018. године реализовано је неколико пројекта:
•

•
•

реконструкција зграде Центра за социјални рад (извршени су радови на постављању
нове столарије, преграђивање просторија, санација котловнице, нова фасада,
санација крова и друго). Санацијом објекта обезбијеђени су бољи услови за рад у
истом, те повећана доступност и побољшан квалитет јавних услуга овог Центра, чиме
се у значајној мјери утиче на квалитет живота наших грађана.
„Реализација мјера енергетске ефикасности на објекту ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“ у Српцу
(I и II фаза)“. Вриједност обе фазе пројекта износи око 1.1 милион КМ.
реконструкција крова на објекту Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Кукуљама;
реконструкција крова и замјена столарије Подручне школе у Ножичком.

Капитални пројекти који су планирани за наредни период, а чија је реализација већ започела
су: „Изградња објекта дјечијег вртића у општини Србац“, „Изградња зграде за младе брачне
парове у Српцу“ и „Реконструкција и модернизација регионалног пута Р-474 СрбацПрњавор“.
2.1.3.3.

Пословне зоне

На подручју општине Србац формиране су двије индустријске зоне и то:
•

Зона „Црнаја“ која се налази у непосредној близини магистралног пута МI-102. У
зони је изграђена основна комунална инфраструктура, главна саобраћајница
(локални пут Црнаја-Ножичко) која пролази кроз средину зоне, док остале
(секундарне) саобраћајнице у зони нису изграђене. У подручју зоне изграђена је и
пуштена у употребу трафо-станица са прикључним кабловским водом, систем за
водоснабдијевање профила 160 mm, телекомуникационе инсталације са могућношћу
кориштења интернета, док канализација није изграђена. Површина ове зоне износи
32 ha.

•

Зона „Ситнеши“ се налази са десне стране регионалног пута Србац-Прњавор Р-474.
Преко једног дијела локалитета пролази надземни далековод, постоји нисконапонска
енергетска мрежа са расвјетом, телекомуникациони и оптички кабл. Изграђен је
систем за водоснабдијевање профила 160 mm, али канализација није изграђена.
Тренутна површина зоне износи 47,50 ha, а проводи се процедура проширења ове
индустријске зоне.

У циљу привлачења инвестиција предвиђене су подстицајне мјере за куповину земљишта у
пословним зонама. Мјере се огледају у смањењу цијене земљишта, која се у овим зонама по
тржишним цијенама креће око 6 КМ/m², а умањује се за cca 90%, тако да се исто нуди у
поступку јавне лицитације по почетној цијени од 0,70 КМ/m². Поред ове стимулативне мјере,
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општина Србац нуди умањење једнократне ренте која у пословним зонама износи 12
КМ/m2, а умањује се за 66 % и износи 4,0 КМ/m² новоизграђеног објекта већег од 500 m² у
основи.
2.1.3.4.

Пољопривредни потенцијали

На подручју општине Србац дјелују Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди, који
је организациона јединица у склопу Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и има једног запосленог и Одјељење за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац из којег три запослена радника
пружају савјетодавну подршку пољопривредним произвођачима. У периоду 2015-2019.
године организовано је више едукација пољопривредних произвођача са различитим
темама (узгој, заштита и др.) на којима је било присутно од 20-30 произвођача по једној
едукацији. Сви учесници су поменута предавања оцијенили као корисна и са темама које су
биле усмјерене ка рјешавању актуелних проблема у пољопривредној производњи, а које су
резултирале унапређењима у погледу побољшања исхране и заштите ратарских, воћарских
и повртларских култура, презентовање новитета у узгоју и селекцији грла стоке као и
подизање свијести пољопривредних произвођача о бенефитима коришћења пестицида са
зелене листе и интегралног узгоја пољопривредних култура.
Пољопривредно земљиште заузима 17.514 ha и распоређено је нa приватно и државно
власништво у својини РС. Пољопривредно земљиште у својини приватног сектора је 10.698
ha, а у државној својини је 6.797 ha. Обрадивог пољопривредног земљишта је око 15.587 ha,
од чега је у приватној својини окo 10.198 ha, а у државној својини око 5.389 ha.
Укупно 4.700 сеоских домаћинстава чини 75% домаћинстава општине, а на свако
пољопривредно домаћинство долази 4,8 ha пољопривредног или 3,5 ha обрадивог
земљишта (рачунајући и државно земљиште) распоређено у 7-8 парцела. Процјена је да 20%
домаћинстава обрађује више од 10 ha земљишта по домаћинству, са релативно добром
механизацијом и радном снагом остварују добре приносе и производе које у већини
случајева пласирају на тржиште самостално. Треба напоменути да на подручју
општине тренутно постоји једна хладњача за складиштење јагодастог и бобичастог воћа и
шумских плодова капацитета 60 тона. Око 30% домаћинстава обрађују земљиште површине
од 4-10 ha, са минималном механизацијом, остварују просјечне приносе и већину робе
пласирају на тржиште. Осталих 20% домаћинстава не обрађују земљу (старачка и напуштена
имања). Престанком рада ПД "Мотајица" нагло су расле површине необрађеног земљишта,
посебно подручје Срђевића, Мартинца, Корова и Влакнице. Давањем земљишта у закуп,
обрађивале су се атрактивне парцеле (Лијевче, Ножичко, Ситнеши), а земљиште у брдском
дијелу у највише случајева остајало је необрађено. Данас су парцеле на томе подручју
обрасле шибљем и коровима више од 50%. Нешто од тих парцела је у 2017. години
додјељено путем закупа земљишта, али је остало још које ће у наредном периоду бити
додјељене такође путем Јавног позива за закуп земљишта. Самим тим ће се знатно смањити
проценат зараслих и необрадивих парцела, јер закупопримци имају обавезу да добивено
земљиште окрче и приведу култури.
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Графикон 6. Квалитет земљишта и власничка структура
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Када је у питању врста производње и капацитети, на цјелокупном простору Општине, у
периоду од 2015-2021. године значајно су повећани капацитети за живинарску, свињогојску
и говедарску производњу. Најмање су повећани капацитети организованог начина
производње млијека, што би у наредном периоду требало унаприједити кроз савјетодавну
подршку и другe мјерe подршке у складу са расположивим средствима. Мљекарство је
накада било много развијеније и сигурно је да би број музних грла могао и требао бити
већи. Произвођачи млијека су незадовољни честим промјенама услова производње и откупа
(цијене сточне хране, цијене млијека, осцилације квалитета млијека и начина његовог
субвенционирања) и због бројних ризика тешко се одлучују за почетак или повећање
производње млијека.
Од сточарства на подручју општине највише је заступљено живинарство. Укупан број
активних фарми за тов бројлера је око 160 капацитета од 2.000 до 30.000 комада у турнусу са
укупним капацитетом 1.950.000 бројлера у једном турнусу или око 11.700.000 утовљених
бројлера годишње, тј. 23.400 тона пилећег меса. Живинарство се са овим ставља на прво
мјесто што се тиче сточарске производње на подручју општине. Капацитети за расплодне
крмаче су за око 3.000 комада, а товни капацитет за укупно 12.000 комада. Капацитети за
музна грла су око 420 комада, а товних јунади 4.000 комада. Капацитети за држање оваца су
3.000 комада.
Живинарство је производња која је на простору општине Србац већ дужи низ година водећа
производња и традиционално занимање великог броја фармера. Куповином клаонице
перади у Повеличу од стране "Перутнине Птуј“ С Д.О.О. стање пласмана утовљених бројлера
се значајно поправило, проширују се капацитети како у тову бројлера тако и у одгоју
матичних јата, али и инкубаторских станица.
Слична ситуација је и са товом јунади, за коју постоји доста хране из властите производње, а
један број пољопривредних газдинстава има и раније изграђене намјенске објекте. Тов
јунади треба унапријед уговарати са клаоницама или прерађивачима у циљу обезбјеђења
сигурности продаје утовљене стоке, базирати га у што већој мјери на храни из властите
производње и на тај начин он може постати уносно занимање за један број
пољопривредних газдинстава која ће се специјализирати за ову производњу. Највећи
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проблем у овој области представља несигурно тржиште за пласман утовљених јунади и лоша
продајна цијена, коју диктира увоз меса из иностраног тржишта.
Овчарство и козарство нису никада биле нарочито развијене гране сточарства на подручју
општине, а тако је и сада. Овце се држе искључиво због производње јагњећег меса и не музу
се. На подручју општине има свега неколико стада коза и оне не представљају значајнији
потенцијал за размишање о организованој производњи козијег млијека и меса.
Осим поменутих главних грана пољопривреде, може се споменути и пчеларство као једна
од заступљенијих грана.
Воћарство на подручју општине Србац је некада било развијеније него сада. Површине под
воћем су биле веће и у индивидуланом и у друштвеном сектору, а засади млађи. Подаци у
табели 6. указују да је стање и у последњих пар година задовољавајуће како у погледу
искориштених површина тако и броја засада, али и остварених резултата. Притом, значајни
резултати су остварени у погледу производње јабучастог воћа, а постоје потенцијали за даље
ширење у смијеру повећања обима производње јагодастог и бобичастог воћа (поготово
боровнице). Неопходно је задржавање производње коштичавог воћа (шљиве) на садашњем
нивоу како би се спријечио евидентан пад производње ове воћне врсте, при чему је
неопходно удруживање произвођача, а након тога је потребна изградња хладњаче за
поменуте воћне врсте. У погледу даљег ширења воћарства, општина, путем подстицајних
инструмената и организоване подршке, би требала посебан фокус усмјерити на изградњу
хладњаче за складиштење јабучастог и коштичавог воћа и тунела за смрзавање јагодастобобичастог воћа у склопу исте хладњаче, чиме се даље могу јачати локални производни
ланци вриједности. Такође за ратарске и повртларске културе је неопходно извршити
изградње откупних центара и одговарајућих складишних капацитета, као и организовање
нових и јачање постојећих задруга.
Табела 6. Обим воћарске производње (интензивни засади), на подручју општине Србац
закључно са 31.12.2020. године
Бр.
Назив воћне врсте
Површина (hа)
стабала/садница/грмова
Јабука
17,75
48.150
Крушка
27,72
32.900
Шљива
35,87
35.560
Лијеска
16,35
12.710
Трешња
1,5
1.000
Вишња
1
700
Орах
3
900
Малина
4,5
45.000
Купина
1,5
14.000
Боровница
3
9.000
Аронија
2,5
7.000
Дуња
1,5
1000
Виноград
1,2
3.400
Извор: ОРТ

Досадашња искуства и остварени пољопривредни резултати указују да су највећи
пољопривредни потенцијали општине у производњи и преради меса, јаја, поврћа и слично,
а нису занемариви ни потенцијали за производњу житарица, као ни у воћарству и
виноградарству. Притом, од ратарских култура се највише производе кукуруз, соја и
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пшеница, а у наредном периоду треба наставити са пружањем савјетодавне подршке
произвођачима, те унаприједити подршку пољопривредним произвођачима из области
наводњавања са акцентом на ратарство, а све путем континуираног повећања издвајања
средстава за ову област кроз општинске подстицаје. Да би се повећали приноси
пољопривредних култура, а самим тим и модернизовала производња на подручју општине
Србац неопходно је израдити пројекат наводњавања за Ситнешку раван, Србачко-Ножичку
раван као и већи дио Лијевча поља.
У последње вријеме је посебно заступљена производња соје и има сталну тенденцију раста
засијаних површина, посебно уз приобални дио ријеке Саве и у том дијелу даје веома високе
приносе. Мањим дјелом је заступљена и производња уљане репице и то највећим дјелом у
брдским дјеловима општине. Ова врста производње, такође ће се ширити, јер произвођачи
имају сигурно тржиште за пласман уљане репице, као и значајне подстицаје од стране
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Производња крмног биља је у функцији узгоја преживара којих на подручју Србачке
општине има све мање. Доминира производња сијена, а производња сјенаже и силаже је
још увијек ријетка појава.
Поред производње поврћа за потребе властитог домаћинства, организована производња
поврћа за тржиште представља основно занимање мањег броја специјализованих
произвођача, који гаје поврће на отвореном, углавном у Љевчанском дијелу општине, гдје
постоје одређени услови за наводњавање. Све више је заступљена пластеничка
производња, јер због климатских услова је готово немогуће постало да се на отвореном
постигну добри приноси као у пластеницима. Свакако да је неопходно и унапређење
система против-градне заштите. Највећим дијелом се гаје све врсте поврћа за властите
потребе, док у последње вријеме има већи број пољопривредника који производе поврће и
пласирају их на тржиште путем већих трговачких ланаца.
2.1.3.5.

Шумарство

Шумска управа Србац запошљава тренутно 94 радника, од чега је 16 дипломираних
инжењера шумарства, 36 шумарских техничара, 28 квалификованих радника у шумарству, а
остатак чине административни радници. Површина шума којом газдује ШУ Србац износи
14.726 hа и површина узурпираног шумског земљишта 26,90 hа. Укупна залиха дрвне
запремине, на подручју oпштине Србац, процјењује се на 4.820.654 m3 углавном букве и
храста, са укупним годишњим прирастом од 118.811 m3. Годишњи етат износи 87.872 m3, од
чега на државни сектор отпада 76.105 m3. У анализираном периоду шумска управа
позитивно послује, а 98 % од укупног прихода остварује сјечом, израдом и продајом шумских
дрвних сортимената. У посматраном периоду од 2016. године до 2020. године, највећи обим
сјече остварен је 2016. године, а најмањи 2018. године. Према врстама састојина шума у
оквиру државних и приватних шума доминирају лишћари са учешћем од 96,23 %, док
четинари заузимају 3,76%.
Табела 7. Производња, продаја и сјеча шумских сортимената (m3)
Година
Редни
Врста
бр.
дрвећа
2016.
2017.
2018.
2019.
1.
производња
58.236,48
53.192,00
51.844,91
55.500,55
2.
продаја
58.534,42
54.971,24
52.665,62
51.243,78
3.
сјеча
58.236,48
53.192,00
51.844,91
55.500,55

2020.
52.894,57
51.961,59
52.894,57

Извор: Шумско газдинство ''Градишка'', Шумска управа Србац
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Од планиране бруто сјече од 56.865 m3 (годишњи бруто етат износи 76.105 m3), на трупце
Ф/Л класе отпада 2.528 m3, трупце четинара 375 m3, док на рудно дрво отпада занемарљива
количина. Учешће огревног дрветa у 2019. и 2020. години износи око 65% од укупно
планиране сјече.
Највећи проблеми у шумарству на подручју општине Србац представљају штете настале као
посљедица биљних болести и штеточина, пожари и бесправне сјече. У протеклом периоду
велика материјална средства су издвајана за реконструкцију постојећих и изградњу нових
шумских комуникација (укупно 98 km шумско-камионских путева којим располаже Шумска
управа), као и одржавање сеоских, прије свега, макадамских путева, у подручјима гдје су се
путеви користили везано за експлоатацију. План шумскоузгојних радова у оквиру просте, али
и проширене репродукције шума се на годишњем нивоу углавном извршава у складу са, по
структурти динамици и обиму, параметрима предвиђеним шумско-привредном основом.
Шумска Управа Србац газдује у складу са ФСЦ сертификатом, што значи да се шумом и
шумским земљиштем газдује према строгим еколошким, социјалним и економским
стандардима.
Стање ловства - На подручју општине Србац постоје два установљена ловишта, и то:
•
•

Спортско-привредно ловиште „Србац“- којим газдује Л.У. „Срна“ из Српца
Ловачко удружење "Срна" Србац основано 1946. године и газдовало је у ловишту које
је захватало површину од 39.000 hа. Од 21.03.2016. године, ЛУ "Срна" Србац газдује
на површини од 27.655 ha, од чега на неловну површину отпада 1996 hа. Надморска
висина ловишта је од 90 до 252 метра, чиме оно спада у типично низијско ловиште.

Тренутно је запослено два радника на пословима ловства, у складу са Законом о ловству и то
два ловочувара од којих је један ангажован на стручним пословима ловства и пословима
техничког секретара, а у складу са Законом о ловству (“Службени гласник Републике Српске“
број: 60/09). Ловачко удружење „Срна“ Србац тренутно броји 525 редовних чланова и 12
приправника од чега је 370 активних ловаца. Осим главног прихода од чланарина, удружење
се финансира, мањим дијелом од прихода ловног туризма.
Привредно ловиште „Мотајица“ - којим газдује Ш.Г. „Градишка“ – ШУ „Србац“ из Српца.
Ловиште „Мотајица“ Србац је установљено одлуком Владе Републике Српске о
установљавању ловишта у Републици Српској, („Службени гласник РС“, бр 89/15), а подаци о
називу, намјени, границама и површини ловишта, врстама дивљачи основног ловног фонда
и другим условима потребним за одрживо газдовање ловним ресурсима садржани су у
Елаборату о установљавању ловишта на подручју Републике Српске. Установљена укупна
површина ловишта износи 17.609 hа, од тога 15.415 hа чине ловну површину док 2.194 hа
чине неловну површину. Основна дјелатност у ловишту „Мотајица“ Србац је узгој, заштита и
експлоатација шума, а у смислу ловства узгој, заштита и лов дивљачи, у складу са Законом о
ловству и другим прописима из области ловства. У предузећу на пословима ловства
запослена су два ловочувара са ССС, који су у сталном радном односу.
2.1.3.6.

Туризам

Као основни носиоци развоја туризма општине Србац могу се истаћи Туристичка
организација општине Србац, те правна лица и субјекти који се на подручју општине баве
туристичком дјелатношћу или су на други начин носиоци туристичке понуде (мотели,
угоститељска предузећа, туристичке агенције, спортска, културна и друга удружења и
организације). Са аспекта потенцијала којима општина располаже, у првом реду природних
25

ресурса, туристичка дјелатност у будућем привредном развоју општине може заузети
значајно мјесто.
На подручју општине егзистирају два мотела чији је укупан капацитет 65 лежајева, постоје и
два сеоска имања за пружање услуга смјештаја и исхране који су регистровани у АПИФ-у (25
лежајева) и један локалитет регистрован у оквиру фирме „МД Импекс“, а чија је примарна
дјелатност производња воћа и алкохолних пића, са 22 лежаја у бунгаловима.
Према статистичким показатељима на подручју општине у периоду од 2016. до 2020. године
у просјеку је остварено 1562,8 ноћења. Од укупног броја ноћења просјечан број ноћења
страних туриста је био 922,4 и они чине негдје око 60% укупних ноћења на општини. Учешће
општине у укупном броју остварених ноћења на нивоу РС је скроман и износи 0,2%.
Евидентно је да је највећи број ноћења остварен у 2016. години с тим што су ту урачуната
ноћења радника на изградњи локалног пута. У 2017., 2018. и 2019. години број ноћења је у
благом порасту или стагнира док у 2020. години долази до смањења броја ноћења усљед
негативних ефеката узрокованих пандемијом корона вируса.
Табела 8. Број ноћења и долазака туриста
ГОДИНА

УКУПНО
ДОЛАСЦИ

ДОЛАСЦИ
ДОМАЋИ

ДОЛАСЦИ
СТРАНИ

УКУПНО
НОЋЕЊА

НОЋЕЊА
ДОМАЋИ

НОЋЕЊА
СТРАНИ

2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

354
648
670
535
927

210
197
197
157
449

144
451
473
378
478

1064
1551
1560
1275
2364

545
408
556
401
1292

519
1143
1004
874
1072

Извор: Завод за статистику РС

Иако је број ноћења и долазака порастао у односу на претходни период ипак је период
задржавања туриста веома кратак. У просјеку за посматрани период туристи су се
задржавали на подручју општине око 2,5 дана, што говори да је више у питању пословни
боравак или у најбољем случају кратак боравак с циљем присуства појединим
манифестацијама туристичког и другог садржаја, посјета манастиру Осовица и слично.
На територији општине могу се препознати сљедећи ресурси у туризму и назначити као
потенцијални за развој у блиској будућности:
•
•
•
•

природни ресурси: Мочварно-барски резерват Бардача, Планина Мотајица, ријеке
Врбас и Сава, те лов и риболов
културно – историјска баштина: вјерски објекти, археолошка налазишта
манифестације
туристичка инфраструктура.

Широке могућности за развој туризма општине Србац нуде природне љепоте руралних
подручја општине Србац, а нарочито подручје села Горња Лепеница. Овдје се налазе два
сеоска газдинства (Еко камп Платане и домаћинство породице Сувајац) која пружају
могућности за боравак и ноћење у бунгаловима уз разноврсне спортске и ректреативне
саржаје те простором за пикник. Поред ова два локалитета у селу Ножичко од 2020. године
посјетиоцима је доступан локалитет „Круг љубави“ који послује у склопу фирме „МБ
импекс“ чија примарна дјелатност је производња воћа и алкохолних пића. Туристички
локалитет окружен је воћњацима, а пружа могућност изнајмљивања бунгалова (22 лежаја),
организовања разних прослава, тим билдинга и слично, али за сада само за групне посјете
уз претходну резервацију.
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Дужи период у прошлости најпознатија туристича дестинација била је мочварни комплекс
Бардача која је 2007. године проглашена Рамсарским мјестом чиме је уврштена на свјетску
листу мочварних подручја од међународног значаја. Подручје Бардаче некада је
престављало станиште и обитавалиште преко 200 врста птица те многих других мочварних
биљних и животињских врста. Након приватизације Рибњака Бардача и давања под
концесију већег дијела територије овог комплекса природа овог подручја је прилично
девастирана, а од некадашњих 11 данас постоје само 2 језера. Барадача је изгубила свој
значај у погледу туризма, али и данас овдје постоји отворени базен са рестораном и
пратећим садржајима који је посјећен током љетних мјесеци, а на овом простору одржавају
се и познате манифестације „Гастро фест Србац - Бардача“ и „Ликовно еколошка колонија
Бардача“. Гастро фест, најмасовнија манифестација на подручју општине, сваке године
окупља неколико хиљада учесника и посјетиоца. Бардача је такође интересантна
љубитељима риболова, а посебно ревир Стублаја на ком се налази специфично сојеничко
викенд насеље.
Поред Гастро феста на подручју општине се организује читав низ туристичких манифестација
под покровитељством ЈУ Туристичке организације општине Србац и других субјеката. Од
2005. године активна је регата на Врбасу на дионици од села Кукуље до ушћа Врбаса у Саву.
Традиционално се одржава и Србачка бициклијада која је последњих година једна од
најатрактивнијих манифестација на подручју општине. Генерално бициклизам добија на
значају захваљујући раду бициклистичког клуба Србац који организује своју бревету
(дугометражна бициклистичка вожња). Задњих година Србац је пролазна тачка многих
бициклистичких трка и бревета (бициклистичка трка Боград- Бањалука). У организацији
удружења жена Србац 2021. године први пут је организована и манифестација „Урбан фест“,
који је био веома посјећен. Манифестациони туризам преставља значајан елемент развоја
туризма општине.
У Српцу је 2020. године основано Удружење жена Србац које је значајно допринијело
препознатљивости и промоцији општине Србац. Удржење посједује продајни објекат у коме
могу да се купе сувенири Српца, предмети карактеристични за ово подручје, домаћи
прехрамбени и други производи. Неколико брендираних производа чланица овог удружења
своје мјесто је нашло и на полицама „Крајишке куће“ – специјализоване продавнице
домаћих производа и сувенира која се налази у Бања Луци. Удржење жена заједно са
Туристичком организацијом учесник је бројних сајмова али и организатор сопствених
сајмова и манифестација.
Последњих година општина Србац је препознатљива и по вјерском туризму захваљујући
манастиру Осовица који је смјештен на обронцима планине Мотајице. Овај манастир потиче
из 14. вијека, а у прошлости је неколико пута разаран. Темељи манастира пронађени су
2013. године након чега је започела изградња новог манастира. Тренуто су у току завршни
радови на овом манастиру. Велики број оранизованих али и самосталних једнодневних
посјета општини односи се на посјете овом манастиру који, иако новијег датума, већ спада у
ред највећих светиња Републике Српске.
На подручју општине постоји и неколико археолошких локалитета који нису довољно
истражени и валоризовани. По значају се издваја локалитет Доња Долина. Овдје су
пронађена насеља и утврђења из различитих историјских периода (праисторијски, антички и
средњовјековни). На подручју општине постоји још неколико локалитета из праисторијског
периода (Градина, Видета, Вис, Мрамор), из Римског периода (Кладари) и средњовјековни
архелошки локалитети (Галетић, Капела, Ђидови, Краљев сто).
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На подручју општине постоје и потецијали за развој ловног и риболовног туризма. Бригу о
заштити дивљачи и заштити вода воде ловачко друштво "Срна" и риболовачко друштво
"Бистро".
Приказ туристичких потенцијала показује разноврсност природних и антропогених
туристичких ресурса, што чини солидну основу за развој различитих облика туризма:
културни, манифестациони, спортско рекреативни, сеоски и вјерски. Изузетно су погодни
услови за развој сеоског и рекреативног туризма с обзиром на очувану природу, чист ваздух,
гастрономију, културно насљеђе, могућност одмора, шетњу и рекреацију.
Постојећи потенцијали нису у довољној мјери валоризовани и искоришћени. У прилог овој
констатацији иду и добијени резултати истраживања у руралним срединама који показују да
домаћинства уопште не остварују приходе од туризма. Позитивна чињеница је да поједина
домаћинства ипак размишљају о могућностима развоја активности које су у вези са
туризмом и виде сеоски туризам као шансу.
Исто тако, спроведена истраживања указују да би се један дио вјештина које посједују
чланови домаћинстава, за које сматрају да би могле бити извор прихода, могле довести у
уску везу са развојем туризма не само сеоског, већ и употпуњавања и развоја цјелокупне
туристичке понуде општине. Значајан број домаћинстава види могућност додатне зараде у
производњи и кухању традиционалних јела, производњи меда и производа од меда, изради
рукотворина и сувенира и сл. Иако је кроз приказано стање значај сеоског туризма незнатан,
било би корисно интензивирати га због читавог низа позитивних ефеката које има на сеоску
популацију, као што су: утиче на смањење миграција ка граду, јача економску базу села,
отвара нове начине пласмана примарних пољопривредних производа као и призвода првог
степена прераде, утиче на модернизацију пољопривреде и подизање културног нивоа
живљења на селу.
Приоритети даљег туристичког развоја општине су сеоски туризам у насељима око планине
Мотајице, вјерски туризам, ловни и риболовни туризам, излетнички туризам, спортскорекреативни туризам као и бројне традиционалне манифестације. Један од приоритета је и
ревитализација мочварног комплекса Бардача.
Због све веће заинтересованости боравка у природи и појаве нових локалитета у руралним
дијеловима општине („Круг љубави“, „Етно камп Платане“, „Коноба и базени Бардача“) циљ
је да овај вид туризма представља будућу окосницу туристичког развоја општине. С
обзирома на близину и саобраћајну повезаност туристичког подручја Горње Лепенице и
манастира Осовица настоји се повезати понуда ова два локалитета и на тај начин продужити
боравак туриста на овом подручју. Да би се постигао овај циљ потребно је извршити улагања
у пратећу туристичку инфраструктуру (туристичка сигнализација, додатни објекти за
пружање услуга смјештаја и исхране, уређење и одржавање путева и др.).
С обзиром на експанзију бициклизма последњих година, један од приоритета је и
обиљежавање бициклистичких стаза којима би се општина Србац повезала са сусједним
општинама али такође би се омогућило и међусобно повезивање значајних туристичких
тачака на подручју саме општине. На градском подручју потребно је извршити уређење
обале ријеке Саве и подручја око ушћа Врбаса у Саву да би се овај природни потенцијал
искористио у туристичке сврхе.
У периоду прије пандемије значајан број страних посјета односио се на посјетиоце из
Пољске чији су преци некада насељавали ово подручје. Општина Србац је и братска општина
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са оштином Новoгрођец у Пољској тако да би требало извршити улагања у уређење
локалитета и пратеће инфраструктуре на подручју који ови гости посјећују.
Примарно циљно тржиште за промоцију туристичких производа општине Србац јесте
домаће тржиште, секундарна тржишта су: Србија, Хрватска, Словенија, Италија, Аустрија,
Њемачка, Пољска, а терцијарно тржиште би биле остале земље средње и западне Европе.
2.1.3.7.

Подстицаји и едукације

У току 2020. године општина Србац је ушла у провођење пројекта "Дигитализација
општинског управљања земљиштем". Именован је тим за провођење пројекта који има
задатак да у складу са Меморандумом о сарадњи између GIZ GmbH Сарајево и Telegroup
Д.О.О. Београд и Telegroup Д.О.О. Бања Лука и Града Требиња и Општине Брод и Општине
Србац и Града Приједора и Регионалне мреже за повољно пословно окружење коју
представља NALED Београд и Привредна комора Републике Српске, проведе све неопходне
радње у провођењу пројекта "Дигитализација оштинског управљања земљиштем".
Предвиђено је да пројекат траје три године.
Сваке године у Буџету општине су планирана новчана средства за подстицаје
пољопривредним произвођачима који се углавном реализују кроз суфинансирање набавке
пољопривредне механизације, система за наводњавање и набавку пластеника. Тако је у
периоду од 2015-2021. године на подручју општине Србац кроз разне пројекте постављено
око 2,5 ha пластеника. Током посматраног периода, већа улагања у пољопривредну
производњу су реализовали сами привредници, као и републички ниво власти, али
прецизни подаци о тим улагањима нису на располагању.
У наредном периоду је потребно успоставити и редовно ажурирати базе података од
важности за праћење напретка у развоју пољопривреде и то у оквиру Одјељења надлежног
за пољопривреду, те остварити бољу комуникацију са републичким нивоом власти и
привредницима, како би се анализом података унаприједило праћење ефеката улагања у
пољопривреду и створила основа за осмишљавање адекватних мјера подршке
пољопривредницима. У току 2016. године буџет општине није био усвојен, па самим тим
није ни било програма ни правилника за подстицаје у пољоривреди, док је у наредним
годинама било исплаћено како је приказано у следећој табели:
Табела 9. Исплаћени подстицаји у Општини Србац
Исплаћени подстицаји за развој пољопривреде од 2016-2020. године
Година
Износ (КМ)

2016
-

2017
30.600,32

2018
39.700,36

2019
50.000,00

2020
60.000,00

Извор: ОРТ

Закључак
Даљи привредни развој општине Србац зависи од броја и квалитета малих и средњих
предузећа, нарочито у сектору дрвопрераде, металопрераде, пољопривреде и прехрамбене
индустрије, те трговачких предузећа на велико и мало. Унапређење пословног окружења је
и даље један од основних предуслова привлачења страних и домаћих инвестиција.
Фокус локалне заједнице треба бити на привлачењу инвестиција и у том смислу треба
кориситити све расположиве ресурсе. Потребно је омогућити развој и унапређење
инфраструктуре у постојећим индустријским зонама са посебним акцентом на стављање у
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функцију преосталог земљишта пословних зона, у циљу ефективније промоције привредних
потенцијала Општине Србац за потенцијалне инвеститоре. Како би се наведено убрзало
потребно је обезбиједити финансијска средства за ове намјене. У сваком случају неопходна
је помоћ у обезбјеђивању извора финансирања. Активности које би у том смислу требало
провести су:
- израда изведбених пројеката за изградњу секундарних саобраћајница и разводне
водоводне мреже, као и електродистрибутивне мреже
- израда инфраструктуре и уређење простора
- промоција и попуњавање зоне.
Као потенцијали за развој туризма на територији општине Србац идентификовани су
сљедећи ресурси у туризму:
- природни ресурси: Мочварно-барски резерват Бардача, Планина Мотајица, ријеке Врбас и
Сава те лов и риболов
- културно – историјска баштина: вјерски објекти, археолошка налазишта
- манифестације
- туристичка инфраструктура.
Међутим, постојећи потенцијали нису у довољној мјери валоризовани и искоришћени, а
ограничавајући фактори развоја туризма су: саобраћајна инфраструктура која не задовољава
савремене захтјеве, не постојање потпуног туристичког производа, недовољна улагања у
туризам.
Да би се унаприједио развој туризма и постигли позитивни ефекти потребно је:
-ревитализација мочварног подручја Бардача, уређење обале ријека Врбаса и Саве,
санација археолошког и етнолошког наслијеђа и објеката етно архитектуре, неке од објеката
градитељског наслијеђа потребно прилагодити новој намјени (туристички инфо пултови,
галеријски простори, продајни објекти специјализоване намјене и сл.), -идентификовање
специфичног сувенира општине Србац,
-успостављање партнерства између општинске власти и потенцијалних носилаца пројеката
развоја туризма,
-уређење саобраћајница до заначајнијих путних праваца у региону и до туристичких
локалитета на подручју општине,
-повезивање различитих туристичких производа, промоција туристичке понуде, подстицање
рада удружења.
Адекватним позиционирањем и промоцијом достигао би се планирани ниво квалитета
туристичке понуде. Туризам би постао значајан фактор привредног раста, а дошло би до
отварања нових радних мјеста као и домаћих и страних инвестиција у туристичком сектору.
-Доношењем Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
територију Општине Србац, унаприједила би се заштита и очување пољопривредног
земљишта и дивљих биљних и животињских врста што за циљ има повећање обима здравије
и еколошки прихватљивије пољопривредне производње као и значајно повећање прихода
пољопривредних произвођача.
-Када би се провео пројекат наводњавања за Ситнешку, Србачко-Ножичку раван и већи дио
Лијевча поља, значајно би се повећали приноси свих пољопривредних култура.
-Изградњом и отварањем откупних центара, складишних, али и прерађивачких капацитета
као и организовањем нових и јачањем постојећих задруга значајно би се ријешио проблем
пласмана на тржиште свих пољопривредних прозвода.
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Имајући у виду квалитет земљишта и његову расположивост, те дугогодишњу традицију,
пољопривреда и даље представља једну од дјелатности на коју ће се наслањати велики број
грађана општине Србац. Предвиђа се да ће ратарство, повртларство и живинарство и даље
бити значајни извори прихода руралног становништва.
Стратешки изазов представља унапређење стања прехрабено прерађивачких капацитета на
подручју општине, праћено унапређењем путно-комуналне инфраструкутре сегмената
друштвеног живота у руралним подручјима.
2.1.4. Преглед стања и кретања на тржишту рада
Према подацима Пореске управе Републике Српске, а детаљнијом анализом запослености
на подручју општине, током 2020. године забиљежен је значајан раст броја запослених. На
основу података из табеле 10. видимо да број запослених од 2016. године има тенденцију
раста. Укупан број запослених у 2020. години износио је 2.814. У структури броја запослених
више је мушкараца око 53%, док је запослених жена око 47%. Овај дисбаланс у односу на
полну структуру запослених је константно присутан на локалном тржишту рада и дијелом се
може објаснити чињеницом да је значајан број запослених у прерађивачкој индустрији
(дрвопрерада, металопрерада) гдје традиционално и по природи посла доминира мушка
радна снага.
Табела 10. Просјечан број запослених према полу на подручју општине Србац
Година
2016
2017
2018
2019
2020

Пол

Број запослених

М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

1.403
1.129
1.418
1.166
1.429
1.178
1.444
1.292
1.504
1.310

Укупно
2.532
2.584
2.607
2.736
2.814

Извор: Пореска управа и Бисноде, према подацима АПИФ-а

Од укупног броја запослених на подручју општине Србац у 2020. години око 54% је
ангажовано у сектору МСП. Од тога највише запослених је у прерађивачкој индустрији око
53% и трговини на велико и мало око 16%. У наредном периоду општина Србац ће у оквиру
законских и финансијских могућности подржати наведена подручја у њиховом развоју, али и
радити на подстицању развоја привредних субјеката из осталих подручја.
Судећи према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске и Привредне
коморе Републике Српске, видљиво је да је укупан број радника у привреди у Републици
Српској током 2020. године смањен у односу на претходне године. Ипак, анализирајући
укупан број запослених особа у привредним субјектима са подручја општине евидентно је да
је укупан број запослених повећан, тј. да укупан број запослених има тенденцију раста по
годинама од 1.346 запослених у 2018. години до 1.532 запослених у 2020. години.
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Графикон 7. Преглед броја запослених у привредним субјектима на подручју општине
Србац у периоду од 2018. до 2020. године
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Извор: Бисноде, према подацима АПИФ-а

Микро предузећа ангажују око 22% запослених у МСП, мала предузећа око 32%, средња
29%, док на подручју општине послује и једно велико предузеће „Перутнина Птуј С“ Д.О.О.
Србац које запошљава 261 радника, тј. 17%. Повећање запослености у претходном периоду
резултат је оживљавања пословне активности привреде општине.
Просјечан број незапослених лица (активна понуда радне снаге, стање на евиденцији Завода
за запошљавање), на подручју општине у 2020. години износио је 978 лица што је у односу
на просјечан број незапослених у 2019. години мање за око 32%. Потребно је нагласити да је
на подручју општине Србац већ неколико година уназад присутан опадајући тренд активне
понуде радне снаге. Ипак, ова разлика у броју грађана који траже посао, не може се
приписати искључиво запошљавању већ и смањењу броја регистрованих лица који се из
одређених разлога не пријављују Заводу за запошљавање. Неки од тих разлога се огледају и
у одливу радно-способног становништва у друге општине, односно државе из окружења
ради бржег проналаска посла и већих животних стандарда.
У структури незапослених, жене и мушкарци у посматраном периоду учествују готово
подједнако, с тим да је у претходној години смањен проценат незапослених жена, што се
може објаснити отварањем производних погона из области текстилне индустрије чији су
запосленици углавном жене.
Од укупног броја незапослених на евиденцији у Бироу Србац, највише има квалификованих
и радника са IV степен ССС око 65%, док запослење траже и 74 радника са ВСС.
Табела 11. Број незапослених по полу и квалификационој структури
М

2016
Ж

Ʃ

М

2017
Ж

Ʃ

М

2018
Ж

Ʃ

М

2019
Ж

Ʃ

М

2020
Ж

Ʃ

НКВ

286

192

478

261

192

453

233

168

401

224

166

390

153

87

240

ПКВ

21

12

33

15

11

26

14

8

22

11

8

19

13

4

17

КВ

386

294

680

339

263

602

297

251

548

269

249

518

198

167

365

Образовна
структура

ВКВ

1

2

3

3

3

6

1

1

2

3

1

4

3

1

4

ССС

177

276

453

179

268

447

159

236

395

156

237

393

122

148

270

ВШС

7

6

13

5

4

9

5

3

8

4

3

7

1

4

5

ВСС
Магистри,
доктори
наука
УКУПНО

41

72

113

50

60

110

41

66

107

43

58

101

36

38

74

1

3

4

0

4

4

3

4

7

0

2

2

0

3

3

920

857

1777

852

805

1657

753

737

1490

710

724

1434

526

452

978

Извор: Завод за запошљавање РС, Биро Србац
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Када је ријеч о старосној структури незапослених на подручју општине Србац највећи број
незапослених је старосне доби од 50 до 60 година, односно око 27% од укупног броја
незапослених.
Посматрано по дужини чекања на запослење на основу евиденције Бироа за запошљавање
Србац уочава се да је највеће учешће лица која на запослење чекају дуже од 48 мјесеци, око
38%, с тим да је потребно нагласити да је и овај број незапослених лица знатно смањен у
односу на претходне године.
Висина нето плате у општини Србац је у претходном периоду у благом порасту.
Анализирајући податке у овом сегменту пословања, видљиво је да се висина нето плате
повећава, те је забиљежена нето плата у 2016. години износила 735 КМ, у 2017. години 742
КМ, у 2018. години 763 КМ, у 2019. години 815 КМ, а у 2020. години 879 КМ. Ипак, у
поређењу са просјечном нето платом на нивоу Републике Српске, просјечна нето плата у
општини Србац је нижа за 8,05 %.
Графикон 8. Тренд просјечне нето плате (КМ)

900
850
800
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Извор: РЗС РС, Градови и општине Републике Српске 2020

Закључак
Стратешки изазов за општину Србац представља јачање локалних привредних капацитета, с
циљем апсорпције незапослених особа, те подршка процесима преквалификације и
доквалификације дугорочно незапосленим особама. Уједно, стање на тржишту рада указује
да је неопходно ускладити систем средњошколског образовања са потребама тржишта рада.
Проценат незапослених жена на тржишту рада је смањен у претходном периоду, те у
структури незапослених у посматраном периоду, жене и мушкарци учествују готово
подједнако.

2.1.5. Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја
2.1.5.1.

Образовање

Образовање које се одвија на подручју општине Србац, може се подијелити у три циклуса и
то:
• Предшколско образовање
• Основно образовање
• Средње образовање.
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Табела 12. Укупан број ученика у образовним установама на подручју општине Србац
Број ученика
Назив установе
JУ Дјечији вртић „Наша
радост“ Србац
ЈУ ЦСШ „Петар Кочић“
Србац
Основне школе

2016/17
M
Ж

2017/18
M
Ж

2018/19
M
Ж

2019/20
M
Ж

2020/21
M
Ж

73

66

77

65

89

84

92

87

50

58

204

227

217

200

232

214

195

199

185

160

701

682

677

687

662

680

656

680

649

683

Извор: Основне школе са подручја општине и ЈУ вртић „Наша радост“

Предшколско образовање на подручју општине Србац обавља Предшколска установа
Дјечији вртић "Наша радост" Србац. Ова јавна установа дјелује и ради већ дужи низ година и
у свом раду обухвата дјецу од јасличког до предшколског узраста. Кадровски и капацитетни
услови су максимално искориштени. Од укупног броја запослених радника (27) њих 19 је са
високом стручном спремом од којих су 15 васпитачи. Број полазника и корисника услуга
вртића се из године у годину мијења у зависности од економских могућности и
заинтересованости родитеља за укључивање дјеце у овај вид образовања. Ипак, потребно је
поменути да је у анализираном периоду долазило углавном до повећања броја полазника
осим у 2020/2021 години, када је нагло смањен број дјеце у вртићу усљед пандемије вируса
корона. Усљед сталног повећања заинтересованости родитеља, започета је изградња новог
објекта вртића који ће имати могућност пријема већег броја дјеце. За прву фазу су
обезбијеђена средства и предвиђено је извођење грубих грађевинских радова те стављање
објекта под кров. За другу фазу у којој је предвиђено комплетно унутрашње уређење и
опремање је потребно изнаћи средства.
Графикон 9. Број дјеце у предшколском образовању по годинама

Извор: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац

Основно образовање на подручју општине Србац обухвата 1.332 ученика, који похађају 3
основне школе и то: ОШ "Јован Јовановић Змај" Србац, ОШ "Вук Караџић" Ситнеши и ОШ
"Доситеј Обрадовић" Разбој Љевчански. Ово су три централне деветогодишње школе од
којих свака има своје подручне школе које ученици похађају до краја петог разреда. Сва
дјеца на општини су обухваћена основним образовањем и у великом проценту редовно
похађају наставу. Посматрајући период последњих пет година, евидентно је да се на
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општини Србац смањује број дјеце у основним школама. Ово се дешава и поред чињенице
да у последње 3 године имамо благи пораст броја уписаних у прве разреде основних школа.
Све основне школе на подручју општине имају питку воду, изграђене санитарне чворове и
салу за физичо васпитање у оквиру школе. Запослено особље у школама се из године у
годину мијења и варира од 153 запослена у школској 2016/2017 до 159 запослених у
2020/2021. Овај број зависи од више фактора као што су број уписане дјеце, број
формираних одјељења и потребе уписане дјеце (дјеца са сметњама у развоју и сл.). Међу
запосленицима је 106 жена и 53 мушкарца.
Графикон 10. Број ученика у основним школама по годинама

Извор: Основне школе на подручју општине

Средње образовање у општини Србац се одвија у једној мјешовитој средњој школи. Ову
школску установу похађа 345 ученика разврстаних у 7 образовних профила и то: Гимназија,
Економски техничар, Аутомеханичар, Конобар, Кувар, Банкарски техничар и Техничар за ЦНЦ
технологије.
Школски објекат је реновиран и има потребну инфраструктуру за нормално одвијање
наставе. Проблем представља, као и код основних школа, баријере унутар школе које
онемогућавају ученицима са сметњама у развоју приступ свим учионицама. Опремљеност
учионица је на ниском нивоу као и информатичка опремљеност. Значајан број ученика по
завршетку основне школе, средње образовање наставља у средњим школама ван општине
Србац, односно у околним оптштинама и градовима. У прошлој години су (према подацима
ЈУ Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац) 134 ученика завршила основно образовање.
Од укупног броја, њих 52 или 39% су средње школе уписали у другим општинама. Највећи
број њих је образовање наставило у Бањој Луци (31) док су остали школовање наставили у
Градишци, Дервенти и Прњавору. Одабрана занимања се углавном односе на електротехничаре и медицинске и лабораторијске техничаре. Број запослених у мјешовитој средњој
школи је углавном на приближном нивоу и креће се од 40 радника у школској 2016/2017.
години до 37 радника у школској 2020/2021. години.
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Графикон 11. Број ученика у ЦСШ „Петар Кочић“ Србац по годинама

Извор: ЦСШ „Петар Кочић“ Србац

Високо образовање, односно високошколске установе не постоје на подручју општине
Србац, тако да ученици који заврше средњошколско образовање, студијске програме
настављају у Бањој Луци, Београду, Новом Саду или високошколским установама у
иностранству. Иако нема високошколске установе, општина Србац у Буџету планира знатна
средства за стипендирање студената у укупном износу од по 700,00 КМ по студенту. Број
стипендиста у последњих 5 година варира и креће се од 91 у 2016. години до 89 у 2020.
години. Средства за ове намјене су повећана са 45.000 КМ колико је исплаћено 2016. године
на 60.200 КМ колико је исплаћено 2020. године. У посматраном периоду углавном је већи
број студентица.
Студенти дефицитарних занимања немају предност при бодовању комисије, а ученици
средњих школа се не стипендирају.
2.1.5.2.

Здравство

Систем здравствене заштите на подручју општине Србац чини јавна здравствена установа
Дом здравља Србац - носилац примарне здравствене заштите, Специјалистички Центар
Србац „Хемера“ од 2017. године, те здравствени предузетници (приватне ординације
доктора медицине и доктора стоматологије, приватне апотеке). Општа болница Градишка је
носилац секундарног и заједно са УКЦ Бања Лука терцијалног нивоа здравствене заштите
(болничко лијечење и консултативно специјалистичка заштита). Здравствене услуге се
пружају у Дому здравља у Српцу и у теренским амбулантама којих укупно има пет (Кукуље,
Разбој, Ножичко, Ситнеши и Кобаш), услуге се пружају у 14 тимова породичне медицине.
Теренске амбуланте су у склопу службе опште медицине. Свих пет амбуланти је просторно
добро распоређено, те задовољавају потребне критеријуме (око 2000 становника гравитира
у свакој амбуланти).
Што се тиче организације рада, можемо рећи да је у потпуности усклађена са Законом о
здравственој заштити. Послови из дјелокруга Дома здравља обављају се у оквиру:
•
•
•
•
•
•

амбуланта породичне медицине – 12 амбуланти,
хитна помоћ,
савјетовалиште које раде на унапређењу здравствене заштите кроз превенцију и
едукацију,
амбуланта дјечије, превентивне и опште стоматологије,
педијатрија,
служба за лабораторијску дијагностику,
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•
•
•
•
•

служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику,
служба за хигијенско епидемиолошку заштиту,
Центар за заштиту менталног здравља (ЦЗМ),
Центар за физичку рехабилитацију (ЦБР) и
службе заједничких послова.

Поред тога, послови из дјелокруга Специјалистичког центра Србац „Хемера“ обављају се у
оквиру:
•
•
•
•

амбуланта породичне медицине – 2 амбуланте,
служба за лабараторијску дијагностику,
служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику и
педијатрија.

Менаџмент установа је квалификован и континуирано се усавршава и едукује путем разних
стручних семинара и школа за менаџмент.
На подручју општине Србац послује 5 приватних апотека и овај број се не мијења од 2016.
године. Кад је ријеч о општем здрављу становника, највећи број становника умире од
болести крвотока и тумора. Ови бројеви су у сталном порасту.
Медицинске установе на подручју општине су за вријеме пандемије корона вируса трпјеле
велико оптерећење усљед повећаног обима послова. Здравство се суочавало са озбиљним
изазовима у погледу финансирања и пружања услуга. И до тад застарјела медицинска
опрема је била изложена великом притиску и честим кваровима који тешко могу одговорити
здравственим потребама становника. С обзиром на наведено, током протеклих година нису
вршена улагања у сам објекат Дома здравља те је неопходна и измјена дотрајале столарије
и улагање у остале видове енергетске ефикасности.
Дом здравља Србац у последњих 5 година није забиљежио важнија инвестициона улагања.
Возни парк се састоји од 2 санитетска и 3 службена возила која су стара, у изузетно лошем
стању и изискују честе поправке. Број запослених радника је усклађен са законским
нормативима. Посматрајући структуру запослених радника, она се значајније не мијења и
током посматраног периода има минималне варијације од броја медицинских техничара до
броја специјалиста.
Значајно је поменути да се укупан број осигураних лица током читавог посматраног периода
смањује из године у годину док се број носилаца осигурања повећава. Ово оправдава
чињеница смањења броја становника, све мање породице и пораст броја запослених.
2.1.5.3.

Социјална заштита

ЈУ Центар за социјални рад Србац (у даљем тексту Центар) је установа социјалне заштите са
јавним овлаштењима. Обавља активности у складу са позитивним законским прописима.
Што се тиче организације рада у Центру, поред директора, рад Центра је организован у двије
службе: Стручна служба и Служба општих послова. У Центру је организован и посебан облик
рада ван радног времена - приправност радника, код којег радник мора бити стално
доступан да би извршио неодложну интервенцију.
Највећи број корисника остварује право на новчану накнаду за помоћ и његу друге особе и
право на дјечији додатак. Исплаћене помоћи путем Центра за социјални рад током године су
повећана за све врсте помоћи од 1.342.752 КМ 2018. године до 2.156.640 КМ колико је
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исплаћено у 2020. години. У наредној табели дат је преглед броја корисника права на
новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, личну инвалиднину и једнократну
новчану помоћ у периоду 01.01. до 31.12.2020. године.
Табела 13. Корисници права на новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица,
личну инвалиднину и једнократну новчану помоћ у периоду 01.01. до 31.12.2020. године.
Права из социјалне
заштите
Новчана помоћ
Додатак за помоћ и његу
другог лица
Лична инвалиднина
Једнократна новчана помоћ
Укупно

Број
поднесених
захтјева
14

Број
признатих
права
7

Број
непризнатих
права
2

Број
предмета у
раду
5

Број
обустављених
поступака
-

106

47

12

40

7

15
36
171

15
36
105

14

45

7

Извор: Извјештај о раду и пословању ЈУ Центар за социјални рад Србац, за период 01.01. до 31.12.2020. године

Увидом у податке уочава се пораст броја свих категорија корисника, како малољетне дјеце,
тако и одраслих лица (дјеца без родитељског старања, васпитно занемарена и запуштена
дјеца, дјеца чији је развој ометен породичним приликама, дјеца са сметњама у развоју,
одрасле особе са инвалидитетом, старе особе без породичног старања, особе друштвено
неприхватљивог понашања, као и особе којима је због посебних околности потребна
социјална заштита).
Табела 14. Видови помоћи који се исплаћују путем Центра за социјални рад и број
корисника помоћи
М
71

2018
Ж
63

Ʃ
134

Број корисника
2019
М
Ж
Ʃ
68
64
132

155

139

294

181

176

357

201

196

397

217

219

436

57

30

87

56

49

105

83

48

131

85

50

135

4

5

9

4

4

8

5

4

9

4

6

10

5

-

5

5

1

6

6

1

7

6

1

7

12

12

24

12

17

29

12

16

28

23

23

46

9

11

20

17

22

39

13

23

36

18

23

41

-

-

62
307

-

-

59
280

-

-

52
223

21
-

26
-

47
-

-

39

39

-

63

63

-

58

58

-

-

-

-

87

87

-

89

89

-

58

58

-

-

-

313

386

1068

343

485

1167

383

469

1127

434

408

842

Врста помоћи
Новчана помоћ
Додатак за помоћ и његу
другог лица
Лична инвалиднина
Подршка у изједначавању
могућности дјеце и
омладине са сметњама у
развоју
Збрињавање у
хранитељску породицу
Смјештај у установу
социјалне заштите
Једнократна новчана
помоћ
Здравствено осигурање
Додатак на дјецу
Рефундација исплаћене
накнаде нето плате за
вријеме коришћења
породиљског одсуства
Матерински додатак
Укупно особа

М
63

2020
Ж
65

Ʃ
128

М
60

2021
Ж
60

Ʃ
120

Извор: ЈУ Центар за социјални рад Србац
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Анализирајући број корисника у посматраном периоду можемо закључити да се број
корисника из године у годину повећавао, а у складу с тим повећавала су се и буџетска
средства за исплату права корисницима. С обзиром да се Фонд за дјечију заштиту одвојио од
Центра за социјални рад 2020. године, те се дјечији додатак исплаћује у Фонду за дјечију
заштиту, број корисника се смањио. Просјечан број корисника за посматране четири године
износи 1.051.
2.1.5.4.

Култура, спорт, НВО и удружења

Општина Србац располаже богатим културним насљеђем, а на подручју општине се
одржава значајан број манифестација, како оних који се финансирају из Буџета општине тако
и оних чији су извори финансирања сами организатори. Од значајнијих културних
манифестација које се одржавају на општини, посебно се издваја: Ликовно – еколошка
колонија Бардача, Дани културе, Књижевни сусрети, Гастро – фест и многе друге. Ипак
евидентан је недостатак друштвених дешавања у руралним подручјума и уопштено мањак
друштвених дешавања током зимског периода. Културни живот општине се одвија углавном
у оквиру Јавне установе „Центар за културу и спорт“, Јавне установе „Народна библиотека“,
ЦПКД „Просвјета“, путем јединог електронског медија на општини Јавног предузећа „Радио
Србац“ и путем јединог штампаног медија „Србачке новине“. Јавнa установa „Центар за
културу и спорт“ је на трезору општине Србац од 2019. године и буџет јој има тенденцију
раста од 140.055 КМ колико је износио 2016. године до 217.500 КМ у 2020. години. Јавна
установа „Народна библиотека“ Србац је такође на трезору општине и сваке године се
издвајају значајне дотације за њено функционисање, од 14.134 КМ колико је издвојено 2016.
године до 19.800 КМ колико су добили 2020. године.
Општина Србац сваке године доноси Одлуку о усвајању календара културно – спортских
манифестација којом планира средства за реализацију истих. Тренутно на општини Србац је
активних 7 КУД-ова: Мотајички Вук – Ситнеши, Ансамбл народних игара – Разбој Љевчански,
КУД „Ђердан“ Кукуље, КУД „Бели анђео“ Србац, КУД „Бисер“ Србац, КУД „Младост“
Гламочани и КУД „Ђурђевак“ Кобаш. За функционисање сваког од ових културно умјетничких
друштава, општина Србац издваја средства на мјесечном нивоу која се из године у годину
повећавају. Током 2016. године издвојена су средства у висини од 2.500 КМ за финансирање
само 3 КУД-а, док се данас тај број попео на преко 8.000 КМ.
Спорт на општини Србац има дугу традицију и тенденцију развоја. Окосницу развоја спорта
представља установа „Центар за културу и спорт“ у оквиру које се налази и спортска
дворана. На подручју општине Србац тренутно је активан 21 спортски клуб и Општински
фудбалски савез.
На подручју општине не постоје објекти слободног времена нити спортски центри. На
локалитету који припада фудбалском клубу „Слога“ могуће је изградити објекат ове намјене,
али општина тренутно не посједује потребну документацију за наведени објекат осим
идејног рјешења.
Борачко-инвалидска заштита - На подручју општине Србац у 2020. години своја права по
основу Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске остварило је укупно 500 ратних војних
инвалида (420 мушкарца и 8 жена) и 21 цивилна жртве рата (11 мушкараца и 10 жена). На
име инвалиднина за РВИ 1-10. категорије исплаћено је 96.770 КМ, а за цивилне жртве рата је
исплаћено 68.162 КМ. Поред наведених, у 2020. години вршене су сљедеће исплате:
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Табела 15. Исплаћени износи средстава по основу Закона о правима бораца
Остварено право

Износ (КМ)

Мјесечни борачки додатак
Мјесечно новчано примање
Годишњи борачки додатак
Накнада одликованом борцу
Укупно

643.697,85
22.165,12
159.706,80
26.486,15
852.055,92

Извор: ОРТ

Имајући у виду наведене податке произилази да је на име остваривања права из области
борачко-инвалидске заштите у 2020. години борачким категоријама на подручју општине
Србац укупно исплаћено 2.438.804 КМ.
Цивилно друштво - На подручју општине Србац дјелују 33 организације цивилног друштва, 7
културних, 20 спортских и 3 омладинске организације: НВО „Миленијум“, УГ „Цезар“ и УГ
„Омладински савјет“. Ове омладинске организације се баве радом са дјецом и омладином
те унапређењем едукативно – креативног рада са младим људима. Организације цивилног
друштва на подручју Општине Србац броје близу 700 чланова. УГ „Цезар“ је на првом мјесту
са регистрованих 150 чланова, док НВО „Миленијум броји око 80 чланова. Само током 2020.
године, из буџета општине Србац за рад и функционисање ових удружења је исплаћено
36.000 КМ. Ово је значајније ако знамо да је „Омладински савјет општине Србац“ формиран
тек 2019. године. Ове ОЦД се финансирају дијелом путем Јавног позива на који се
пријављују, а дијелом кроз грантове буџета Општине Србац.
Удружења грађана - На подручју општине Србац, у надлежности Одјељења за општу управу,
дјелује шест удружења грађана, основаних у складу са Законом о удружењима и
фондацијама Републике Српске као и Општинска организација Црвеног крста Србац која је
основана у складу са Законом о положају и овлаштењима Црвеног крста Републике Српске.
Црвени крст Општине Србац је ускладио своје програмске капацитете у складу са потребама
локалне заједнице и капацитетима са којима располаже. Резултати рада су добри и
запажени нарочито у добровољном давалаштву, социјално хуманитарном аспекту и
едукацијама становништву. Сви циљеви и програмски задаци се остварују у складу са
програмом рада организације. Током пандемије вируса корона Црвени крст је дао велики
допринос кроз помоћ старим лицима и помоћ волонтера у вакцинацији становништва.
Утрошено је преко 700 сати волонтерског рада у процесу вакцинације становништва.
Организацијама цивилног друштва су из буџета Општине Србац додјељена финансијска
средства за финансирање рада ових организација и њихових програмских циљева. У
највећем броју случајева усмјерени су на: едукативне и креативне активности за квалитетно
провођење слободног времена младих људи на нашој Општини. Организације цивилног
друштва кроз своје организације остварују планиране активности што доказују путем
редовних извјештаја о раду. За рад ових организација, рачунајући и ОО Црвеног крста Србац,
у 2020. години је издвојено 164.500 КМ док је у 2021. години, за ову сврху из буџета
општине планирано издвајање у износу од 169.700 КМ.
Пензионери - На основу евиденције Удружења пензионера Србац, на подручју општине
Србац регистрована су 2.632 пензионера, и овај број у последњих пет година има благу
тенденцију раста. Што се тиче броја пензионера по врсти пензије највише пензионера је
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остварило старосну пензију, њих око 55 %, док је број пензионера који су остварили
инвалидску пензију око 25 % и породичну пензију око 20 % од укупног броја регистрованих
пензионера. У 2020. години висина просјечне пензије износила је 324 КМ и чини 36,86 %
просјечне плате у општини Србац.
2.1.5.5.

Општинска управа

У Центру за пружање услуга грађанима, поред шалтер сале у којој је смјештен инфо пулт, два
шалтера за пријем и издавање докумената и захтјева, шалтер за овјеру, шалтер за матичара,
канцеларија у којој се пружа правна помоћ за грађане, те канцеларија IT администратора,
налазе се и три позадинске канцеларије у којим је смјештен одговарајући број службеника
из појединих одјељења.
Тренутно, Општина Србац има 86 запослена чији је рад организован у оквиру пет одјељења:
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, Одјељење за финансије,
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности, Одјељење за општу
управу и Одјељење за инспекцијске послове, те Службе Начелника општине и Одсјека за
скупштинске послове, а у оквиру Општинске управе се налази и Територијална ватрогасна
јединица.
Према важећем правилнику у Општини Србац за послове управљања развојем
систематизоване су три позиције у оквиру Одјељења за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, од којих је попуњена само једна – самостални стручни сарадник за
развој и подстицање развоја привреде. У описима послова начелника одјељења нема
функција које се односе на бављење развојем (осим начелника Одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности), па је и цјелокупна интерна комуникација и
координација послова у вези са управљањем развојем веома отежана.
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Међутим, у наредном периоду је потребно извршити измјене Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста, у складу са Законом о стратешком планирању и управљању
развојем РС (Сл.гласник 63/21) и унијети одредбе којима се успоставља ЈУРА. Праћење
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имплементације појединачних пројеката и Стратегије развоја у цјелини кориштењем
јединствених формата за извјештавање од стране носилаца имплементације треба да се
континуирано извршава (у тренутној ситуацији од стране чланова Тима којима је то стална
обавеза, а док се ти послови не додају рефератима у систематизацију послова). Треба
успоставити канале комуникације и сарадње са ширим кругом социо-економских актера с
циљем њиховог активног укључења у процесе планирања и имплементације у сврху
постизања одрживих резултата. Потребно је и даље јачати капацитете локалне управе и
екстерних актера за припрему и имплементацију пројеката у складу са захтјевима донатора,
посебно ЕУ.
Општина располаже информатичком опремом, али је потребно обнављање ове опреме у
наредном периоду, то се прије свега односи на набавку нових рачунара са лиценцираним
софтверима, замјену активне мрежне опреме као и набавку уређаја за дигитално
потписивање. Стање возног парка и остале опреме прилично је добро. Званична wеб
презентација Општине је претходних година, као и данас, доста ажурна у погледу
представљања важних докумената, информација, јавних позива и вијести за цјелокупно
грађанство. Такође, у току је израда нове интернет странице општине, као и посебне
странице „Инвестирајте у Србац“ („Invest in Srbac“) намијењене постојећим и потенцијалним
инвеститорима, односно пословној заједници.
У жељи да се грађанима, привредницима и инвеститорима олакша приступ општинској
администрацији, унаприједити квалитет услуга и информација које општинска управа пружа
и убрза поступак остваривања њихових права и интереса, Општина Србац је недавно ушла у
процес цертификације локалних самоуправа са повољним пословним окружењем (BFC SEE).
Још један значајан пројекат који ће се реализовати на подручју општине Србац је пројекат
МЕГ – Пројекат околишног управљања, који примарно финансира Влада Швицарске, а
проводи Развојни програм Уједињених нација у БиХ (UNDP BiH). Начелник општине потписао
је споразум о партнерству у имплементацији друге фазе Пројекта општинског околишног
управљања (МЕГ), који има за циљ допринијети даљој демократизацији локалне управе, те
увођењу ефективнијих и ефикаснијих јавних услуга.
Општина Србац је учествовала у пројектима у оквиру којих су остварена одређена
унапређења капацитета, али је у наредном периоду потребно даље јачање капацитета из
дјелокруга рада Општинске управе. Општинска управа Србац до сада није имала устаљену
праксу анкетирања грађана о задовољству радом управе али је у плану увођење истог у
наредној години.
Структура земљишне и остале имовине у власништву општине - Општина Србац сваке
године евидентира и пописује сву имовину - грађевински објекти, земљиште и биолошка
имовина. Што се тиче земљишта и биолошке имовине у посједу општине Србац, у складу је
са преписима посједовних листова посједника Општине Србац.
Општина располаже значајнијим површинама земљишта, највећим дијелом на локацијама
ван мјеста Србац, то јест ужег центра општине. Поред земљишта у пословним зонама
општина не располаже већим површинама земљишта подобним за инвестиције.
У погледу других облика имовине издвајају се некретнине које највећим дијелом обухватају
просторе у оквиру друштвених домова мјесних заједница, који се користе за потребе
мјесних заједница или се дају у закуп, а што се тиче стамбених јединица, у својини Општине
је мали број стамбених јединица. Општина тренутно нема расположивог простора. У погледу
управљања јавним површинама, према подацима локалне управе, стање се може сматрати
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задовољавајућим. Кориштење јавних површина је уређено општинским регулаторним
оквиром.
У даљем периоду намеће се потреба обезбјеђења додатних површина земљишта које би се
могле понудути за реализацију пословних идеја. У том циљу потребно је, у сарадњи са
вишим нивоима власти, обезбједити додатне површине земљишта, односно пренос
власништва над перспективним земљиштем са Републике Српске на Општину Србац.
2.1.5.6.

Сигурност грађана

Сигурност становника и имовине је један од основних предуслова нормалног и квалитетног
живота. За сигурност становника и имовине на подручју општине Србац је задужено
Министарство унутрашњих послова РС - Полицијска станица Србац. Стање сигурности
становника и имовине на подручју општине Србац у периоду од 2016. до 2020. године се
може оцијенити као задовољавајуће. Укупан број пријављених прекршаја и укупан број
кривичних дијела у 2020. години, је у поређењу са претходне двије године већи.
Табела 16. Криминалитет и јавни ред и мир - степен откривености

2016
2017
2018
2019
2020

Укупан број
кривичних
дјела

Укупан број
пријављени
х
починилаца

Број
кривичних
дјела по
познатом
починиоцу

Број
кривичних
дјела по
непознато
м
починиоцу

Проценат
укупне
расвијетље
ности

Број
починилац
а
малољетни
ка

Укупан број
пријављени
х прекршаја

103
97
80
88
108

103
82
66
85
107

59
51
37
57
76

44
56
43
31
32

85
82
84
94
95

1
2
2
1
3

117
125
72
70
115

Извор: Полицијска станица Србац

Што се тиче структуре криминалних дјела, највећи проценат криминалних дјела, у периоду
2016. до 2020. године забиљежен је у категорији имовински деликти, остала кривична дјела
и крвни деликти. Од укупног броја криминалних дјела у поменутом периоду, 2-3 % отпада на
дјела малољетничке деликвенције.
2.1.5.7.

Заштита и спашавање од природних непогода и других несрећа

У периоду од 2017. до 2020. године, од када се значајније документују елеметарне непогоде
и друге несреће на подручју општине Србац, од елементарних непогода највише су
заступљене поплаве које су обухватиле подручје 13 мјесних заједница и причиниле штету на
стамбеним и другим објектима, привредним објектима, објектима јавне инфраструктуре у
пољопривреди и сточном фонду у износу од 1.647.393 КМ при чему су највеће штете
настале у пољопривреди. У прилог наведеном треба напоменути катастрофалне поплаве из
маја 2014. године које су проузроковале штете у процјењеном износу од преко 9 милиона
КМ када је и смртно страдало једно лице. За помоћ становништву током поплава, као и за
санацију објеката након поплава, у периоду 2017-2020. године из буџета општине издвојено
је 32.000 КМ.
На подручју општине постоји изграђен систем заштите од поплава вањских и унутрашњих
вода који представља дио интегралног система заштите од поплава у сливу ријеке Саве.
Подручје општине је подјељено на два полдера (Лијевче поље и Србачко-Ножичка раван) у
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којима систем заштите од поплава чине одбрамбени насипи са својом инфраструктуром,
станице за препумпавање воде, ободни канали и ситноканалска мрежа другог и трећег реда.
Највећа опасност од поплава је изражена у уском инуданционом појасу око ријеке Врбас
између небрањених страна лијевог и десног врбаског насипа као и у насељу Кобаш.
Програм Владе Републике Српске за провођење хитних радова на унапређењу система
заштите од поплава у периоду 2016-2020. година извршена је реконструкција једне пумпне
станице, реконструкција и надвишавање на потребну висину 9200 m одбрамбених насипа и
изградња парапетног зида у насељу Пријебљези у дужини cca 2000 m чиме је значајно
умањена опасност од поплава на овом потезу. Значајну помоћ становништву страдалом од
поплава 2014. године, као и унапређењу система заштите од поплава и смањењу поплавног
ризика пружио је УНДП.
Због изражених климатских промјена у наведеном периоду су евидентирани све учесталији
налети олујних вјетрова праћених градом који захватају углавном комплетно подручје
општине, а према броју понављања ова елементарна непогода је одмах иза поплава.
Наведена елементарна непогода својим дјеловањем причињава штете на стамбеним и
помоћним објектима, индустријским и привредним објектима, објектима јавне
инфраструктуре и у пољопривреди. Укупне штете у периоду од 2017-2019. године
процјењене су на износ од 3.573.893 КМ што их узимајући у обзир висину штете сврстава
испред поплава. За помоћ настрадалом становништву из општинског и републичког буџета
издвојено је 644.723 КМ.
Од осталих елементарних непогода и несрећа могу се истаћи велике сњежне падавине из
2017. године, као и техничка несрећа 2018. године која је узрокована оштећењем уставе на
одбрамбеном насипу у Српцу за чију санацију је утрошено 30.000 КМ из буџета општине.
Највећу опасност по здравље становништва представља заразна болест изазавана вирусом
корона која је прерасла у пандемију, а на подручју општине Србац траје од марта 2020.
године па до данас без видљивих назнака о њеном завршетку. Од посљедица вируса корона
закључно са 31.01.2022. године преминуло је 65 особа са подручја општине Србац, а у циљу
провођења мјера заштите од пандемије изазване вурусом корона из буџета општине Србац
у 2020. години издвојено је око 19.000 КМ.
Послови заштите и спасавања се врше у Одсјеку за цивилну заштиту у Општини Србац, а у
условима непосредне опасности од елементарне непогоде или настанка ванредне ситуације
активира се Општински штаб за ванредне ситуације који проводи активности заштите и
спашавања од елементарне непогоде или несреће. Командант штаба је Начелник општине.
Поред штаба у циљу заштите и спасавања становништва и имовине од елементарних
непогода и других несрећа на подручју општине су формиране јединице цивилне заштите, те
су у свим мјесним заједницама именовани повјереници за заштиту и спасавање. Јединице
ЦЗ нису адекватно попуњене МТС, а највећи дио средства којима ове јединице могу
располагати представљају средства из пописа. У систем цивилне заштите укључена је и
Територијална ватрогасна јединица Србац која је кадровски добро попуњена и опремљена
довољним бројем ватрогасних возила, неопходном специјалном опремом као и једним
чамцем што је чини оперативном за дјеловање у условима већине елементарних непогода и
несрећа, као и за спасавање на води.
Поред својих планских задатака у условима елементарне непогоде или друге несреће
Полицијска станице Србац се ангажује на пословима спасавања на води будући да посједује
чамац са обученом посадом.
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Закључак
Иако се број дјеце обухваћене предшколским образовањем повећава, потребно је
радити на већем укључивању дјеце из руралних крајева у овај вид образовања.
Такође, због повећања заинтересованости родитеља за смјештај дјеце у вртић,
започета је изградња новог објекта вртића за чију другу фазу је потребно обезбиједити
средства.
И поред значајних инфраструктурних капацитета који се користе у образовне сврхе,
квалитетно одвијање основног образовања отежавају недовољна опремљеност
кабинета, нарочито у сеоским школама, сала за извођење наставе, недостатак
адекватних система загријавања простора у сеоским школама, те незадовољавајуће
стање мокрих чворова. Још један од израженијих проблема је отежан приступ за дјецу
са сметњама у развоју у свим просторијама у школама.
Потребно је увођење нових образовних средњошколских профила који би подстакли
упис већег броја дјеце у Центар средњих школа у Српцу и утицали на досадашњу
праксу, већином дјеце из руралних крајева, да одлазе на школовање у околне
општине.
На подручју општине дјелују три невладине организације које окупљају велики број
младих људи чији је циљ обогатити друштвени живот локалне заједнице и
препознавање потреба друштва. У буџету општине Србац постоји редовна ставка која
се односи на грантове невладиним организацијама односно непрофитним
организацијама уопште.
Културни живот урбаног средишта општине Србац је потребно приближити свим
становницима општине што се намеће као један од изазова који зависи од навика,
инфраструктуре, локалног превоза, итд.
Даља улагања у културу и спортска подручја општине имају превентивно дјеловање на
потицање младих на здрав живот и елиминацију негативних друштвених појава. Стога
је неопходно и даље градити центре културе као и спортске и рекреативне центре на
подручју општине, нарочито у руралном подручју.
Расположивост здравствене инфраструктуре је на минималном нивоу у односу на
тренутне потребе грађана. Утицај пандемије је оставио велике и негативне посљедице
на сектор здравства те је неопходно модернизовати овај сектор набавком нових
рендген апарата, набавком санитетских возила, рачунарске и ултразвучне опреме као
и улагањем у енергетску ефикасност објекта.
Финансијска издвајања за социјалну заштиту прате тренд повећања броја корисника.
Права из области социјалне заштите се исплаћују редовно. Што се тиче самих права
може се закључити да су правима из Закона о социјалној заштити обухваћене све
осјетљиве категорије становништва, а нарочито дјеца са сметњама у развоју.
Општина Србац у оквиру надлежности Одјељења за општу управу обезбјеђује
остваривање, заштиту и унапређење права демобилисаних бораца, РВИ, породица
погинулих и несталих бораца и цивилних жртава рата из Одбрамбено отаџбинског рата
и других ослободилачких ратова на подручју општине Србац. Такође обезбјеђује
унапређење социјално економског положаја пензионера, као и изједначавање
могућности за особе ометене у физичко и психичком развоју те за особе са
инвалидитетом.
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У наредном периоду потребно је наставити са подстицањем активности, пружањем
помоћи и суфинансирањем рада удружења грађана чија је дјелатност од интереса за
локалну заједницу односно која су стекла статус удружења од јавног интереса за
општину Србац.
Невладине организације окупљају велики број младих људи, чији је циљ обогатити
друштвени живот локалне заједнице и препознати потребе друштва. У буџету општине
Србац постоји редовна ставка која се односи на грантове невладиним организацијама
односно непрофитним организацијама уопште.
У наредном периоду потребно је обезбједити боље услове за рад запослених у
Општинској управи, што подразумјева адаптацију и санацију објекта (зграде
Општинске управе), обнављање инвентара и информатичке опреме. Такође, потребно
је и ојачати људске капацитете за област планирања и управљања развојем.
Општина Србац је изложена дјеловању елеменатрних непогода, највише поплавама и
олујним вјетровима, (нешто мање великим сњежним падавинама), сушама као другим
елементарним непогодама и несрећама. Ове појаве су у периоду 2017-2020. године
проузроковале велике материјалне штете у укупном износу од око 5,2 милиона КМ.
Након катастрофалних мајских поплава 2014. године реализацијом разних радова и
пројеката на подручју општине значајно је унапређен систем заштите и умањена
опасност од настанка поплава, али у наредном периоду треба наставити са
активностима на будућем развоју овог система и његовом прилагођавању климатским
и другим промјенама које могу проузорковати веће екстремне поплавне појаве од
оних које смо до сада имали. Концепт ,,борбе против поплава“, треба замјенити
концептом „ живота са поплавама“.
У наредном периоду се посебна пажња мора посветити формирању оперативних
добро опремељених и обучених јединица и састава ЦЗ које ће бити у стању да у
условима елементарне непогоде или несреће на адекватан начин приступе спашавању
становништва и имовине. Такође кроз бољу едукацију и информисање о опасностима
од елеметарних непогода и других несрећа потребно је указати на мјесто и улогу
грађана у функционисању и унапређењу система заштите и спасавања те промјенити
однос човјека према природи који је у највећем броју случајева имао изражен
антропогени карактер. Тежиште припрема за учинковит одговор на опасност треба да
буде на планирању и досљедној реализацији превентивних мјера и активности, те на
успостављању координације између свих нивоа власти на припреми и реализацији
оперативних планова и мјера одговора на насталу опасност од елементарне непогоде
или несреће. У склопу наведених мјера, а на основу стечених искустава,
евидентираних промјена у одређеним областима и предвиђања могућих будућих
догађаја потребно је већ током 2022. године израдити и усвојити нову процјену
угрожености општине од елементарних непогода и других несрећа са којом треба
усагласити и остале документе Плана заштите и спасавања.
2.1.6. Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга
2.1.6.1.

Водоснабдјевање и канализација

Становништво општине Србац водом се снабдијева са јавне водоводе мреже и непосредно
са извора и бунара. За организовано снабдјевање општине водом надлежно је КП ,,Водовод”
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А.Д. Србац. Водоводни систем Србац подијељен је на четири засебне цјелине: водовод
Србац, водовод Лијевче поље, водовод Кобаш и водовод Срђевићи. Водовод Србац и
водовод Лијевче поље снабдијевају се са изворишта ,,Пријебљези”, док преостала два имају
своја изворишта. Изворишни капацитети су довољног капицитета и омогућавају даље
проширење водоводне мреже на цијелој територији општине. У периоду од 2010. године
уложена су значајна средства у проширење водоводне мреже. Водоводна мрежа изграђена
је у насељима Горњи и Доњи Срђевићи, Горња и Доња Лепеница, Жупски Разбој, као и дио
насеља Ћукали. Овим је побољшан квалитет воде за пиће, а самим тим је побољшан ниво
јавног здравља. Такође, израђен је Програм санитарне заштите изворишта Вријеска. У
„Жупском“ дијелу општине јавна водоводна мрежа није изграђена у насељу Илићани и
дијелу насеља Ћукали и Брусник.
Када је у питању „Лијевчански“ дио општине до сада је изведен дио главног вода кроз
насеље Гламочани ка насељу Кладари и крак ка насељима Бајинци, Бардача и Дуго Поље.
Израђен је пројекат главног вода ка насељу Разбој Лијевче и Кукуље. У наредном периоду је
неопходно тражити начин да се обезбједе додатна финансијска средства за наставак
активности на реализацији водоснабдијевања Лијевче поља (донатори, локално
становништво и др.).
Губици воде у претходним годинама износили су око 50%. Ово је једним дијелом било
проузроковано лошим стањем и честим пуцањима цијеви на потисном цјевоводу
Пријебљези – Србац (резервоар), затим дијелом мреже која је стара и дотрајала, те осталим
губицима воде.
Потисни цјевовод је реконструисан у току 2021. године што би требало омогућити
стабилније водоснабдијевање као и мање губитке на мрежи. У самом мјесту Србац још има
дијела мреже изграђених од азбестно-цементних цијеви, све је теже пронаћи резервне
дијелове (спојке), који су неопходни за одржавање овог цјевовода, те је стога одржавање
примарне мреже отежано и скупо. Проценат наплате услуге водоснабдијевања посљедњих
година значајно је повећан.
Дезинфекција воде врши се континуирано на свим водоводним системима. Такође, редовно
се врши и анализа исправности воде за пиће, у складу са Правилником о хигијенској
исправности воде за пиће.
Канализациона мрежа - Покривеност општине канализационом инфраструктуром је доста
ниска. Канализационом мрежом покривен је само већи дио насељеног мјеста Србац, док
одређени дијелови мјеста Србац и све мјесне заједнице нису покриврени канализационом
мрежом. У дијелу у којем постоји изграђена канализациона мрежа она је сеператорног типа
(одвојена оборинска од канализационе мреже). На осталом подручју општине проблем
канализације се рјешава путем септичких јама.
Табела 17. Доступност канализационе инфраструктуре
Година

2016

2017

2018

2019

2020

2021

% становништва обухваћен
канализационом инфраструктуром

24

24

24

24

24

24

Извор: ОРТ

Из наведеног је видљиво да у претходном периоду није било улагања у проширење
канализационе мреже на територији општине Србац.
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Одвођење и пречишћавање отпадних вода је један од највећих еколошких проблема
општине Србац. Поред слабе поркивености мрежом не постоји уређај за пречишћавање
отпадних вода, тако да се непречишћене отпадне воде испуштају директно у водотоке. У
претходном периоду израђена је Студија изводљивости за реализацију пројекта
„Постројење за пречишћавање отпадних вода Србац“, али због недостатка финансијских
средстава није вршена даљна разрада наведене идеје нити друге активности нису због истог
разлога.
2.1.6.2.

Путна инфраструктура

Окосницу путне мреже на подручју општине Србац чине:
• магистрални путни правац Нова Топола – Дервента;
• регионални правац Србац – Прњавор;
• локални пут Разбој Лијевче – Лакташи;
• локални пут Црнаја – Мартинац и
• развијена мрежа локалних и некатегорисаних путева.
На подручју општине Србац, дужина некатегорисаних путева износи 190 km, локалних 103,55
km, регионалних 21,20 km и магистралних 38,00 km. Као што се види, највећи проценат путне
мреже заузимају некатегорисани и локални путеви. У односу на претходни период важења
стратегије дошло је до нове категоризације локалних путева и улица тако да није могуће
дати упоредне податке. Закључно са 2016. годином на тетиторији општине било је
асфалтирано 239,4 km путева док закључно са 2021. годином дужина асфалтираних путева
износи 267,20 km. Из наведеног је видљиво да је у периоду од 2016 – 2021. године
асфалтирано 27,80 km путева на подручју општине Србац.
Паркинг простори - Што се тиче паркинг простора на подручју општине Србац изграђено је
преко 500 паркинг мјеста од којих се на око 400 врши организована наплата паркинг
простора. У периоду 2016-2021. годинe извшрена је реконстурција (асфалтирање) три
паркинг простора у центру мјеста Србац, чиме је капацитет проширен за око 120 паркинг
мјеста.
Локални превоз - На подручју општине постоји организован превоз само за дјецу која
похађају основне и средње школе. Услуге превоза врше два самостална предузетника.
Организованим локалним превозом дјеце школског узраста и осталог становништва је
покривено 13 мјесних заједница и овај вид превоза је активан само за вријеме школске
године Разлози за ово су економског карактера. Приватни превозници не врше услуге
превоза у мјесним заједницама у којима не могу остварити позитивно пословање, нити за
вријеме школских одмора када нема довољног броја путника.
2.1.6.3.

Телекомуникације и интернет

Када је у питању инфраструкутра у области телекомуникација територија општине Србац има
4.000 регистрованих прикључака фиксне телефоније, што чини око 80% домаћинстава на
територији општине. Покривеност општине је добра, а у изолованим случајевима
претплатницима је омогућен тзв. CLL прикључак (Cellular Local Loop), фиксно-бежична
телефонија. Број корисника мобилне мреже износи 16.500, што је нешто мање од укупног
броја становника општине. Покривеност мобилном мрежом је преко 90% општине, мрежом
нису покривена ненасељена подручја и мање површине насељених подручја. Од 22 мјесне
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заједнице у свих 22, становници имају могућност интернет конекције. Може се констатовати
да је покривеност фиксном и мобилном мрежом добра.
2.1.6.4.

Одвоз и одлагање комуналног отпада

Предузеће које управља отпадом на подручју општине Србац је „Комуналац“, А.Д. Србац.
Укупна количина прикупљеног отпада (тона) у периоду имплементације Стратегије развоја је
дата у сљедећој табели:
Табела 18. Количина прикупљеног отпада
Година
2016
2017
2018
Количина
1.800
1.800
1.800
отпада (t)

2019

2020

2021

1.800

1.800

1.800

Извор: ОРТ

Према расположивим подацима организованим одвозом смећа покриврено је преко 60%
домћинстава и око 98% пословних субјеката. Отпад се одвози на регионалну депонију у
Рамићима. У циљу смањења трошкова одвоза отпада 2020. године у мјесту Црнаја изграђена
је претоварна станица, чијом употребом су трошкови одвоза умањени за cca 70%.
Присутни су проблеми недостатка адекватног броја контејнера за прикупљање отпада и
возила за сакупљање отпада, а старосна структура механизације није задовољавајућа. Због
недостатка механизације, чести су кварови. Не постоје техничке претпоставке за селективно
прикупљање комуналног отпада, па самим тиме ни рециклажу отпада већ се сав
прикупљени отпад без селекције и разврстављања одвози на регионалну депонију.
На територији општине Србац и даље постоји некадашња градска депонија која није
санирана. Иако се више не врши одвоз комуналног отпада на наведeну депонију није
извршена санација исте. Један од проблема је самоиницијативни одвоз отпада на наведену
депонију, али и на дивље депоније, а количина отпада која се депонује на овај начин није
позната.
2.1.6.5.

Електроенергетска инфраструктура

Према задње доступним подацима дистрибуција и снабдјевање електричном енергијом се
врши путем преко 250 km средњенапонске мреже и 740 km нисконапонске мреже са укупно
око 150 трафостаница 20/0.4 kV у властитом посједу. ТЈ „Електрокрајина“ Србац врши
снабдјевање електричном енергијом укупно око 7900 корисника на средњем и ниском
напону, од чега је већина корисника на ниском напону, а само 15-так на средњем. На сам
развој електроенергетског система на подручју ТЈ „ Електрокрајина“ Србац доста утиче
развој производних капацитета на подручју општине Србац са различитих аспеката. Већ је
дошло до значајнијих улагања од стране пар инвеститора у изградњу производних
капацитета на подручју општине, што је довело до улагања и у изградњу електроенергетских
објеката, оваква улагања и у будућем периоду би свакако утицала на повећање стабилности
напајања потрошача.
2.1.6.6.

Остала инфраструктура

Гријање (топлификација) - На подручју општине Србац загријавање се врши путем
индивидуалних ложишта или путем електричне енергије. Сви објекти као енергент користе
чврсто гориво (дрва, пелет), чије емисије у зрак знатно утичу на загађење зрака, посебно у
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зимском периоду. Не постоји тренутно систем топлификације јавних и приватних, пословних
и стамбених простора. Није изграђен ни примарни ни секундарни систем за снабдијевање
дистрибутивним гасом.
Јавна расвјета - На подручју општине Србац у периоду од 2005. до 2021. године су уложена
велика финансијска средства на изградњи јавне расвјете. Број расвјетних тијела износи око
3.200 комада. Расвјетом је покриврено преко 90% насељеног мјеста Србац и око 65% укупног
становништва општине те се може констатовати да је стање задовољавајуће у погледу
покривености општине.
Издаци за трошкове електричне енергије износе око 100.000 КМ годишње, док трошкови
одржавања износе око 30.000 КМ годишње. У претходном периоду уложена одређена
средства у циљу модернизације јавне расвјете замјеном постојећих натријумових
сијалицама ЛЕД свјетиљкама и ЛЕД сијалицама што је допринјело одређеним уштедама за
трошкове електричне енергије.
Погребна дјелатност и гробља - На подручју општине налази се 51 гробље са око 3800
слободних укопних мјеста. Њихова тренутна попуњеност је отприлике 70% и она је
непромјењена посљедних неколико година.
Закључак
У периоду од 2010. до 2021. године, општина Србац је давала приоритет изградњи система
за водоснабдијевање. У наредном периоду потребно је осигурати средства за
реконструкцију дијелова старе мреже (изграђених од азбестних цијеви), као и проширење
водоводне мреже у Лијевче пољу, како кроз властита средства, кроз расположиве ЕУ
фондове и на бази грант средстава.
Изградња канализационе мреже и одговарајућих постројења за пречишћавање отпадних
вода је потребно реализовати као једно од приоритетних рјешења, а у циљу бољег и
квалитетнијег живота на овим просторима.
Један од првих приоритета је санацијa постојеће депоније комуналног отпада која
представља знатну пријетњу по угрожавање животне средине. Истовремено, строгом
забраном одлагања отпада на дивљим депонијама као и санација и затварање постојећих
дивљих депонија, забране некотролисаног спаљивања отпада и сировине, могуће је
побољшати стање. Поред тога, потребно је кренути са конкретним иницијативама везаним
за селективно прикупљање отпада које би увелико олакшало даље управљање отпадом, а
омогућило и финансијске ефекте.
Развој саобраћајне инфраструктуре је од изузетног значаја за развој општине у свим
сегментима, те је томе потребно посветити значајну пажњу. Иако општина управља великом
дужином путних праваца за чије одржавање и реконструкцију су неопходна значајна
средства одржавање и стање локалне путне мреже генерално је окарактерисано као
задовољавајуће. Асфалтни путеви су различите старости, а дужина асфалтних путева се
повећава сваке године и за њих је потребно обезбиједити редовно одржавање.
Општина није у могућности из властитог буџета обезбиједити средства за асфалатирање
већих дионица путева те се у том смислу ослања на друге изворе финансирања.
Што се тиче дионица магистралног и регионалног пута, уз чињеницу да овим путевима
саобраћа велики број теретних моторних возила, представљају озбиљан недостатак у
погледу квалитета, па је потребно извршити реконструкцију дијела наведених путних
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праваца и то: Србац - Лепеница и Кладари - Корови (граница општине Дервента). Такође, у
плану је изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута првог реда МI-102
(стара ознака M14.1) са регионалним путем R-2102 и локалним саобраћајницама.
Локална заједница мора изнаћи начин како да субвенционише превознике и на тај начин
обезбиједи стабилан превоз становника, јер је то један од основних предуслова за
квалитетан живот у свим дијеловима општине, а нарочито у руралним подручјима.
Потребно је планирати и промовисати систем изградње малих котловница у објектима
колективног становања, а гдје би се као гориво користила дрвна биомаса и други обновљиви
извори енергије.
Поред даљег проширења јавне расвјете, неопходно је наставити са процесом модернизације
јавне расвјете, односно замјени постојећих сијалица напредним LED расвјетним тијелима, а
све у циљу повећања квалитета, трајности и енергетске ефикасности мреже јавне расвјете на
подручју општине Србац.
У наредном периоду потребно је обезбиједити средства за модернизацију и преосталих
паркинг простора на подручју мјеста Србац, као и извршити модернизацију система наплате.

2.1.7. Заштита животне
катастрофа/несрећа
2.1.7.1.

средине

укључујући

смањење

ризика

од

Управљање квалитетом ваздуха

Ниво квалитета ваздуха на подручју општине Србац детерминишу различити географски,
климатски, метеоролошки и други фактори. Из разлога не постојања јединственог система
топлификације, загријавање објеката се врши помоћу појединачних котловница у
привредним објектима као и пећи за загријавање у објектима индивидуалног становања.
Oви извори загађења имају заједничку карактеристику просторног извора онечишћења
ваздуха. Поред наведеног значајан број производних погона из области дрвне индустрије
представља потенцијалне загађиваче, као и преко 20 фарми за тов пилића који егзистирају
на територији општине.
У општини нема мјерних станица за мониторинг квалитета ваздуха, те не постоје подаци о
основним полутантима и квалитету ваздуха. Програм мјерења квалитета ваздуха, као ни
катастар загађивача такођер не постоји.
Тек повремено, у оквиру процедуре за издавање или обнову еколошке дозволе код
субјеката којима је еколошка дозвола услов за рад, врше се мјерења квалитета ваздуха. У
том смислу, као обавеза ових субјеката, проведено је мјерење квалитета ваздуха на више
локација. На основу резултата тадашњих мјерења са којима распложе општина Србац све
вриједности измјерених концентрација полутаната биле су испод граничних вриједности.
2.1.7.2.

Управљање водама

Подручје општине Србац, са становишта рјешавања водопривредних проблема, а у првом
реду са становишта заштите од вода, подјељено је на Лијевче Поље и Србачко-Ножичку
раван. Одређене водопривредне објекте у ова два подручја одржава Републичка дирекција
за воде у оквиру текућег годишњег одржавања. Текућим годишњим одржавањем
обухваћени су:
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Црпне станице:
• ЦС "Ина" у Србачкој Равни,
• ЦС "Повелич" у Србачко-Ножичкој Равни,
• ЦС "Бајинци" у Лијевчу Пољу.
Насипи за заштиту од високих вода ријеке Саве, Врбаса и Повелича:
• десни савско-врбаски насип у Србачко-Ножичкој Равни (дужине 5,20 km),
• десни врбаски насип Повелич-Мартинац (дужине 10,793 km),
• десни насип уз Повелич (дужине 1,568 km),
• лијеви насип уз Повелич (дужине 1,670 km),
• савски насип у Лијевче Пољу (дужине 4,760 km),
• лијеви врбаски насип у Лијевче Пољу (дужине 14,600 km).
Ободни канали:
• Рекава Врбас у Ножичкој Равни (дужине 6,080 km),
• Повелич Ножичко (дужине 7,764 km),
• Осорна - Борна - Љевчаница (дужине 4,400 km).
Стање основних водопривредних објеката је било лоше, али је кроз пројекат
„Реконструкција врбаско-савског насипа“ и „Кошење, крчење и машинско профилисање
насипа и канала на подручју општине Србац“ обезбијеђено функционисање већине тих
објеката за заштиту од сувишних и високих вода овог подручја.
Посебан проблем представљало је стање каналске одводне мреже у надлежности општине
Србац. Дио каналске мреже је везан за црпне станице, а дио је пројектован и изведен са
могућношћу гравитационе одводње. Детаљном одводњом сувишних вода нису обухваћена
сва микро подручја општине, а укупна површина која није обухваћена износи 10-15 %.
Изграђену каналску мрежу одржавала је локална хидромелиорациона заједница. Од
престанка постојања и рада те заједнице, престало је редовно одржавање каналске мреже
на подручју општине. Кроз пројекат „Кошење, крчење и машинско профилисање насипа и
канала на подручју општине Србац“ већина канала је доведена приближно пројектовано
односно изведено стање, какво је било прије 1991. године.
Главни канали су: Доња Ина (3,50 km), Берек (2,40 km), Грабашница (2,31 km), Горња Ина
(7,90 km), Повелич (8,00 km), Савица (4,69 km), Слатина-Криваја (4,12 km), Брзаја (2,50 km),
Вирак (0,75 km), Бардача (1,50 km), Брњавица (5,25 km), укупно око 45,14 km које треба
реконструисати. Поред ових канала заступљена је и ситноканалска мрежа која је такође у
лошем стању.
У 2013. години израђен је Програм санитарне заштите изворишта Вријеска (у оквиру којег су
израђена четири документа: Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања за извориште
„Вријеска“, Елаборат о резервама подземних вода на изворишту „Вријеска-Горњи
Срђевићи“, Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта „Вријеска“ у Горњим
Срђевићима и Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за експлоатацију подземних
вода изворишта Вријеска за потребе водоснабдијевања у општини Србац) и донесена
Одлука о заштити изворишта воде за пиће "Вријеска", Горњи Срђевићи. У 2013. години
донесена је еколошка дозвола о експлоатацији подземних вода изворишта Вријеска.
Извориште Вријеска је у потпуности исправно и функционално и са њега се снабдјева питком
водом становништво из југоисточног дијела општине Србац.
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Програм санитарне заштите за извориште Кобаш није урађен, као што није урађена ни
ревизија програма за извориште Пријебљези.
Од укупно 11 језера мочварног комплекса Бардаче, 8 је претворено у пољопривредно
земљиште, а остало је само 3 језера која се користе за производњу рибе. Наиме, усљед
несређене имовинске ситуације и због непостојања статуса заштићеног подручја, власници
приватне фирме су претворили осам језера у пољопривредно земљиште усљед чега је
дошло до нарушавања екосистема Бардаче. Исушивањем мочварног комплекса нанесена је
велика штета биодиверзитету мочварних водених станишта, са аспекта присутности воде,
вегетације и животињских врста учињена је велика еколошка штета. Такође, један од
најважнијих туристичких локалитета на подручју општине се тренутно не користи у ове сврхе,
а с обзиром на тренутно стање, тешко је рећи да ће то бити могуће и у наредном периоду.
2.1.7.3.

Заштита земљишта

Општина Србац, тачније њен сјеверни дио уз ријеку Саву са којим Република Српска и БиХ
граничи са Републиком Хрватском, током минулог рата је био запријечен са великим бројем
противпјешадијских и противтенковских мина, као и минско-експлозивним средствима
приручне израде. До сада је велики дио њих разоружан, уклоњен или уништен на лицу
мјеста, али и поред тога, на основу података предочених уз Карту минске ситуације за
подручје општине Србац (подаци МАЦ БиХ из 2016. године), на подручју општине Србац се
још увијек налази 39 регистрованих минских поља од чега је њих 20 спремно за
деминирање. Регистрована минска поља заузимају површину од 0,8 km2. Због недостатка
финансијских средства (највећим дијелом се ради о донаторским средствима) пројекат
хуманог деминирања на подручју општине Србац је у застоју и још увијек није реализован.
2.1.7.4.

Управљање отпадом

Општинa нема урађен План управљања отпадом. Скупштина општине сваке године доноси
Програм комуналног уређења Српца, којим се дефинишу активности одржавања јавне
хигијене, одржавања зелених површина и др. Годишње се уклањају по 2 до 3 дивље
депоније.
У току 2013. године урађена је Пред-студија изводљивости за унапређење управљања
чврстим комуналним отпадом на подручју општина Градишка, Лакташи, Србац и Козарска
Дубица. Студија отвара прилике за успостаљање међуопштинске сарадње у области
управљања отпадом.
Третман отпада обухвата разврставање отпада на извору у домаћинству и у оквиру
предузећа за збрињавање отпада. Разврставањем отпада се олакшава руковање и
транспорт, те смањују трошкови транспорта и депоновања. Приоритетан метод у управљању
чврстим отпадом представља раздвајања и смањења количине отпада на мјесту настанка.
Рециклирање представља једнократно или вишекратно кориштење отпадног материјала као
замјене за комерцијални производ или као сировине примјеном различитих физичких или
хемијских поступака. Zаконским прописима дефинисан је опасни отпад, који га саджајно
чини опасним или потенцијално штетним по људско здравље и окружење. У општини није
развијен механизам за разврставање свих врста опасног отпада.
Потребно је обезбједити техничке претпоставке за селективно прикупљање комуналног
отпада, као и за рециклажу, да би се створили услови да се прикупљени отпад селектира,
разврста и тек онда одвози на регионалну депонију.
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2.1.7.5.

Заштита природе и културно историјског наслеђа

Хендикеп за културу и културно-историјско насљеђе општине Србац представља недостатак
музеја, иако музејске грађе на овом подручју има много. У питању је прије свега мноштво
слика са традиционалне манифестације „Ликовно – еколошка колонија“ Бардача, те више
ручно израђених предмета различите историјске старости. Објекат „Соколски дом“ који се
налази на локацији прикладној за музеј, има пројектну документацију везану за адаптацију
објекта с тим да се намјена објекта може прилагодити друштвеним потребама. Поред
наведеног постоји и одређен број објеката који начином градње и временом из кога
датирају, испуњавају услове за стављање под заштиту културно-историјског насљеђа, али
због нерјешених имовинско-правних услова то још увијек није учињено.
2.1.7.6.

Енергетска ефикасност

У току је пројекат реконтрукције објекта центра средњих школа у оквиру програма Свјетске
банке који има за циљ повећање енергетске ефикасности јавних објеката. У периоду 2010.2021. године још два јавна објекта су санирана у циљу повећања енергетске ефикасности.
Других пројеката на унапријеђењу енергетске ефикасности у посљедњих 10 година није
било.
По питању приватних објеката углавном се индивидуално и у властитој режији врши
побољшање енергетске ефикасности, обзиром да Општина Србац не издваја подстицајна
средства за побољшање енергетске ефикасности, с тим да за новоизграђене објекте постоји
законска регулатива која обавезује власнике да изграде објекте који задовољавају
енергетску ефикасност и изврше енергетски преглед објекта.
Општина Србац именовала је енергетског менаџера који прати податке о потрошњи енерије
и уноси исте у базу података.
Закључак
Потребно је успоставити систем континуираног мјерења загађења ваздуха на подручју
општине Србац.
За каналску мрежу која је у надлежности општине Србац, а која није била обухваћена
пројектом „Кошење, крчење и машинско профилисање насипа и канала на подручју
општине Србац“ као и за даље одржавање цјелокупне мреже, потребно је изнаћи начин
финансирања за одржавања исте, с обзиром да средства која се издвајају путем водних
накнада нису довољна.
Проблем Бардаче би се могао ријешити рјешавањем имовинско-правних односа.
Обезбједити техничке претпоставке за селективно прикупљање комуналног отпада, као и за
рециклажу, да би се створили услови да се прикупљени отпад селектиран и разврстан вози
на депонију.
У наредном периоду потребно је посветити се изради плана за унапређење енергетске
ефикасности који ће дати јасне смјернице за даље провођење, те се посветити трагању за
другим изворима финансирања за реализацију мјера који имају за циљ побољшање
енергетске ефикасности. Потребно је промовисати мјере за унапређење енергетске
ефикасности, кориштење енергије из биомасе, кориштење енергије из органског отпада на
пољопривредним фармама којих на територији општине има преко 200.
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2.1.8. Стање просторно-планске документације
Законом о уређењу простора и грађењу је прописано да документи просторног уређења
могу бити стратешки (просторни план РС, просторни план подручја посебне намјене РС,
заједнички просторни план за територију двије или више јединица локалне самоуправе,
просторни план јединице локалне самоупарве и урбанистички план ) и спроведбени (зонинг
план, регулациони план, урбанистички пројекат и план парцелације). Општина Србац од
докумената просторног уређења има сљедеће стратешке и спроведбене документе:
Стратешки документи:
•
•

Урбанистички план града Српца (1978. године);
Просторни план општине Србац од 1986-2005. године.

Нови Просторни план и Урбанистички план нису израђени због недостатка финансијских
средстава. И даље се користе документи Просторни план општине Србац за период 19862005. године. Спроведбени документи:
Табела 19. Назив просторно планске документације - пројекта
Ред.
број

Назив просторно планске документације - пројекта

Носилац израде/година
усвајања

1.

Урбанистички план града

октобар 1978.

2.

Регулациони план „Црквено Брдо“

3.

Регулациони план „Суљагино Брдо“

4.

Регулациони план дијела Центра града

јун 1978.
Урбанистички завод, Бања Лука
- јул 1977.
Урбанистички завод, Бања Лука
- јун 1984.

5.

Регулациони план простора између улица Моме Видовића,
Љубовијска, Пута и ул. 8. Марта у Српцу

Урбанистички завод, Бања Лука
- 1989.

6.

Просторни план Општине Србац 1986. – 2005.

Урбанистички завод, Бања Лука
- децембар 1990.

7.

8.
9.

Регулациони план простора између улица 11. Новембра,
Моме Видовића, Данка Митрова, Саве Вујановића Жуће и
Савске у Српцу
План парцелације и УТ услови за изградњу пословнох зграда
на локалитетима „Занатски центар“, „Аутобуска станица“ и
„Паркинг“
План парцелације и УТ услови за СП блок у индустријској
зони Српца

10.

План парцелације – Кобаш

11.

План парцелације Србац – улица Савска

12.

План парцелације Кукуље

13.

Регулациони план са планом парцелације у индустријској
зони код Стирокарта

14.

Регулациони план „Насеља Сунце“ у Српцу

15.
16.
17.

План парцелације индивидуално – стамбеног пословног низа
у улици 11. Новембар
План парцелације стамбено – пословни блок у улици 11.
Новембар уз дјечији вртић
План парцелације дијела земљишта 146/1 и 145 К.О. Црнаја

Урбанистички завод, Бања Лука
- 1990.
Урбанистички завод, Бања Лука
- авдуст 1994.
Урбанистички завод, Бања Лука
- фебруар 1996.
Завод за просторно уређење и
инфраструктуру
Завод за просторно уређење и
инфраструктуру
Завод за просторно уређење и
инфраструктуру
Март 1999.
АД Пројекат, Бања Лука - август
2001.
Пројекат, Бања Лука - новембар
2001.
Пројекат, Бања Лука - новембар
2001.
Пројекат, Бања Лука - јун 2002.
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18.

План парцелације дијела земљишта 140/1 и 145 К.О. Црнаја
Урбанистички пројекат, стамбено – пословни блок у улици
11. Новембар уз дјечији вртић
План парцелације дијела објекта у улици Моме Видовића бр.
18 Апотека
Измјена регулационог плана за простор у индустријској зони
код „ Стирокарта“ у Српцу
Измјена регулационог плана простора између улица 11.
Новембра, Данка Митрова, Саве Вујановића Жуће и Савске у
Српцу

Пројекат, Бања Лука - јун 2002.

23.

Измјена регулационог плана између улица Моме Видовића,
Љубовијске, Здравка Челара и 8. Марта у Српцу

АД Пројекат, Бања Лука - јуни
2003. - март 2004.

24.

Измјена дијела регулационог плана стамбено – пословног
блока у улици 11. Новембра уз дјечији вртић

"Инжињеринг" АД, Градишка април 2004.

25.

Измејна дијела регулацион плана стамбено – пословног
блока у улици 11. Новембра уз дјечији вртић, Србац

"Инжињеринг" АД, Градишка април 2004.

26.

План парцелације на локацији код зелене пијаце у Српцу

27.

План парцелације на локацији код зграде Основног суда

19.
20.
21.
22.

28.
29.
30.
31.
32.

Урбанистички пројекат, стамбено – пословни, преко пута
Дворане
Урбанистички пројекат, Спортска дворана и Трговачки
центар
План парцелације у улици Данка Митрова у Српцу
Регулациони план индустријске зоне „Ситнеши“, Општина
Србац
Допуна регулационог плана индустријске зоне „Црнаја“,
Општина Србац

Пројект, Бања Лука - јун 2002.
Пројекат, Бања Лука - децембар
2002.
АД Пројекат, Бања Лука - јуни
2003. - март 2004.
АД Пројекат, Бања Лука - јуни
2003. - март 2004.

АГ Пројекат, Прњавор - октобар
2006.
АГ Пројекат, Прњавор - октобар
2006.
АГ Пројекат, Прњавор - 2006.
АГ Пројекат, Прњавор - 2006.
АГ Пројекат, Прњавор - 2006.
"Планинг" Д.О.О., Прњавор децембар 2009.
"Планинг" Д.О.О., Прњавор децембар 2009.
"Роутинг" Д.О.О., Бања Лука октобар 2012.

33.

Измјена дијела регулационог плана „Црквено Брдо“ у Српцу

34.

Регулациони план индустријска зона „Црнаја“

35.

План парцелације, занатско – услужни ценар Храстови

Општински завод за просторно
уређење Србац

36.

Измјена дијела „Регулационог плана простора између улица
11. Новембра, Моме Видовића, Данка Митрова, Саве
Вујановића Жуће и Савске у Српцу“.

"Планинг" Д.О.О Прњавор децембар 2018.

37.

План парцелације у Кукуљама, Општина Србац

38.
39.
40.
41.

Измјена урбанистичког пројекта „Спортска дворана и
трговачки центар“
Регулациони план проширење индустријске зоне у
Ситнешима
Регулациони план дијела насељеног мјеста Пријебљези
Измјена дијела „Регулационог плана простора између улица
11. Новембра, Моме Видовића, Данка Митрова, Саве
Вујановића Жуће и Савске у Српцу“.

"Роутинг" Д.О.О., Бања Лука децембар 2020.
АД "Добојинвест", Добој - јун
2021.
У фази израде
У фази израде
У фази израде

На основу члана 190. став 2З. Закона о уређењу простора и грађењу је прописано да се
спроведбени документи просторног уређења и након истека планског рока и даље
примјењује до доношења нових спроведбених докумената према одредбама закона, ако
нису у супротности са документима просторног уређења вишег реда који су у међувремену
донесени.
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Што се тиче бесправне градње иста се претежно односи на рурална подручја општине, а
разлози су неразвијеност, слаба економска моћ индивидуално и уопште неразвијене
заједнице, те непокривеност прописаним планским документима. Број неплански/
нелегално изграђених објеката је непознат јер је непланском изградњом обухваћена и
градња некад законом изузетих објеката – нпр. помоћних економских објеката у сеоским
домаћинствима. Одредбама закона о уређењу простора које су важиле до доношења
одлуке Уставног суда биле су предвиђене значајне олакшице за легализацију бесрпавно
изграђених објеката, а као рок за подношење захтјева постављен је 31.12.2016. године. У
наведеном року поднешено је око 1100 захтјева за легализацију објеката од којег броја је
ријешено око пет стотина. Остали захтјеви нису ријешени због спорних имовинских односа,
незаинтересованих подносиоца захтјева, те лоше економске моћи становника.

Закључак
Општина Србац нема важећи просторни план којим би се дефинисале зоне градње и
намјена градње. Законом о уређењу простора и грађењу прописана је обавеза доношења
просторних планова за јединице локалне самоуправе у року од три године од дана ступања
на снагу наведеног закона, а законски рок за доношење просторног плана истекао је 24. маја
2016. године. Узевши у обзир сложеност поступка израде овог документа (припремна фаза,
формирање документационог основа, израда и доношење), као и његов стратешки значај за
организацију, уређење и развој простора општине, потребно је у што краћем року планирати
и обезбједити неопходна финансијска средства за припрему и израду Просторног плана, а
затим и недостајућих спроведбених документа просторног уређења.

2.1.9. Анализа буџета и пројекције средстава за финансирање реализације
стратегије развоја
Приходи – Подаци у наредном графикон показују да су планирани приходи извршени у истој
мјери или чак у већем износу у 2019. и 2020. години што је јако значајно с обзиром да је
2020. године наступила пандемија изазвана корона вирусом што је изазвало глобалне
негативне посљедице. У 2017. години биљежи се мање остварење у односу на планиране
приходе из разлога остварених мањих индиректних пореза.
Такође, највећи износ прихода остварен је у 2017. години у износу 10.286.125 КМ. Међутим,
трећину тих прихода (3.650.000 КМ) чине приходи прикупљени путем 3. eмисије обвезница
која је емитована те године, тако да ово није реална слика прихода, јер је емисија обвезница
извор прикупљања средстава који треба у будућности отплаћивати, дакле ствара се
одређени вид расхода.
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Графикон 12. Кретање планираних и остварених прихода по годинама
12,000,000
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2016
2017
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Укупни планирани приходи 6,540,148 10,350,000 8,581,000
Укупни остварени приходи 6,563,627 10,286,125 8,584,000

2019
8,145,000
8,350,195

2020
8,385,000
8,579,293

Извор: ОРТ

Највећим дијелом у структури прихода доминирају порески приходи од којих су порези на
лична примања и приходи од самосталних дјелатности у износу 2.455.437 КМ као и
индиректни порези у износу 23.299.916 КМ. Такође, закључујемо да су порески и непорески
приходи у највећем износу остварени у 2018. години.
Грантови добијени од виших нивоа власти намјењени су капиталним инвестицијама као што
су инфраструктурни развој, изградња и реконструкција путева, мостова, улица и др. Грантови
у износу од 252.263 КМ, а обухватају грантове из земље, а односе се на текуће 30.845 КМ и
капиталне грантове 221.417 КМ, највећим дијелом односе се на изградњу локалних путева,
водовода, пјешачких прелаза.
Графикон 13. Структура прихода по годинама
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Расходи Подаци у наредном графикону показују да највећим дијелом доминирају издаци за
отплату дугова који у 2017. години износе 3.075.424 КМ. Разлог томе јесте отплата главнице
дуга према банкама и обвезницима који је настао задуживањем путем 3.емисије обвезница.
Тим задуживањем су отплаћене 1. и 2. eмисија обвезница, репрограм према Пореској
управи те отплаћен кредит код Нове банке А.Д. Бања Лука.
У 2018. години доминирају капитални издаци у износу 1.204.396 КМ из разлога што је
Општина Србац у склопу Програма јавних инвестиција прикупила средства за изградњу и
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реконструкцију путних праваца Ситнеши-Срђевићи, потом у МЗ Кукуље, те инфраструктурни
развој, као што су канали и остало.
Графикон 14. Структура расхода по годинама
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У 2017. години видимо да је остварен највећи износ како прихода тако и расхода. Ово је из
разлога прикупљених средстава путем 3. eмисије обвезница. Такође, закључујемо да су
приходи и расходи по годинама приближно уравнотежени и да нема значајних осцилација.
У 2016. години расходи су већи од прихода усљед ненаплећених потраживања као и усљед
раста капиталних трошкова. У 2018., 2019., 2020. години приходи су већи од расхода гдје се
види континуитет раста прихода.
Финансијско стање општине је задовољавајуће, буџет је ликвидан.
Графикон 15. Стање кретања остварених прихода и расхода по годинама
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Закључак
Буџет општине Србац је поред свих потешкоћа и на микроекономском, а посебно
макреоекономском (у 2020. долази до појаве пандемије изазване вирусом корона) плану,
узимајући изражену социјалну компоненту буџета последњих година, имао развојну
компоненту.
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2.1.9.1.

Процјена могућности финансирања стратегије развоја

На основу података припремљених за евалуацију имплементације стратегије развоја
Општине Србац утврђено је да је током периода 2018-2020. године од укупно планираних
10.505.700 КМ реализoвано 17.636.010 КМ односно 168 % у односу на план. Од тога, укупно
обезбјеђених средстава буџетом општине реализовано је укупно 1.960.560 КМ, а
прикупљена средства из вањских извора износе 15.675.450 КМ. Усљед већег обима
средстава који су обезбјеђена из вањских извора за капиталне пројекте, структура
реализованих средстава је значајно повећана у односу на иницијални план, гдје је 11,12%
средстава реализованих из буџета општине док је 88,88% прикупљено из вањских извора.
Када је ријеч о структури финансирања по областима развоја, у протеклих 3 године за област
економског развоја издвојено је 3.309.700 КМ, за друштвени развој 12.852.810 КМ, а за
развој заштите животне средине 1.473.500 КМ. Због боље економске ситуације (прилива
нових инвестиција и сл.) обим реализације средстава је био значајно већи у области
економског развоја као и друштвеног развоја. Исти тренд се очекује у наредном периоду.
Образложење „грубе“ процјене средстава за период 2022-2028. године: Процјена
финансирања стратегије развоја ЈЛС за период 2022-2028. године припремљена је узимајући
у обзир:
•
•
•
•
•

тренд издвојених средстава у претходних 3 године;
буџет за текућу годину и пројекције буџета (ДОБ-а) за наредне године 2022. те 2028.
годину;
очекивана допунска средства из осталих екстерних извора;
очекивани благи раст просјечних издвајања од 10% годишње;
ограничења у погледу акумулираних обавеза и задужености као и других ризика.

У периоду претходне 3 године (2018-2020. године), за имплементацију стратегије се укупно
издвојило 17.636.010 КМ из буџетских и екстерних извора, и то просјечно 5.878.670 КМ
годишње. Из буџета је издвојено укупно 1.960.560 КМ, годишње у просјеку 653.520 КМ, из
екстерних извора 15.675.450 КМ, просјечно 5.225.150 КМ.
Општина Србац је током 2017. године склопила репрограме о измирењу обавеза те је
направљено растерећење буџета по питању текуће ликвидности, чиме је створена основа за
нормално функцонисање локалне управе. По том основу, закључно са 31.12.2020. учешће
доспјелих обавеза у укупним краткорочним обавезама није било значајно изражено.
У 2022. години ће доћи до поновног оптерећења буџета. Иако истиче обавеза исплате
кредита код Министарства финансија који је намјењен на име реализације Пројекта ,,
Изградња система водоснабдијевања Општине Србац“, у марту 2022. године доспјевају
ануитети на наплату главница III емисије обвезница која је намјењена за отплату I и II
емисије обвезница као и измирење пореских дуговања.
У погледу осталих могућих финансијских обавеза које могу утицати на могућности
финансирања Стратегије развоја општине, највиши ризик се односи на мање приливе у
буџет општине Србац од индиректних пореза чиме ће се битно утицати и на само пуњење
буџета.
Ова процјена је припремљена путем консултација кључних чланова Развојног тима и
Одјељења за финансије, те је усаглашена са Начелником општине Србац. Процјена ће бити
кориштена као полазна основа за припрему индикативног оквира финансирања Стратегије
развоја општине Србац за период 2022.-2028. године.
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Табела 20. Преглед процјене по главним изворима финансирања, за период 2022-2028.
године
Извори
финансирања
стратегије
развоја
Из буџета ЈЛС
Из екстерних
извора
(кредити,
ентитети,
држава, јавна
предузећа и
приватни
извори)
Из екстерних
извора (ИПА,
донатори и
остало)
УКУПНО

УКУПНО
(у хиљадама КМ)

Укупно по
изворима

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

589

649

713

785

863

948

1.043

5.590

2.201

2.423

2.665

2.931

3.224

3.546

3.900

20.890

2.305

2.536

2.792

3.069

5.683

6.252

6.879

7.563

1.905
4.695

2.097
5.169

3.376
8.319

18.080
44.560

Табела 21. Приједлог оквирне расподјеле финансирања по развојним областима
Економски развој
9.700.000 КМ

Друштвени развој
4.560.000 КМ

Развој заштите
животне средине
30.300.000 КМ

Укупно
44.560.000 КМ

Напомене /образложења:
Из Буџета ЈЛС

Редовни буџетски приходи (порески, непорески и др.)

Екстерни извори
(кредити,
ентитети, држава,
јавна предузећа и
приватни извори,
сл.)

UNDP, ЕУ фондови (путем јавног позива),
Донације Министарства финансија РС,
Подстицајна средства Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС,
Јавни позиви ентитеских министарстава (Министарство трговине
и туризма РС, Министарство породице, омладине и спорта РС,
Министарство просвјете и културе РС, Министарство индустрије,
енергетике и рударства РС и др.),
Редовна средства јавних предузећа (ЈП ,,Путеви РС“, ЈП
,,Аутопутеви РС“, ЈП ,,Воде РС“, ЈПШ ,,Шуме РС“, КП ,,Водовод“
Србац, КП ,, Кoмуналац“ Србац и др.),
Средства из приватних извора.
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2.2.

SWOT анализа и стратешко фокусирање

2.2.1. Преглед унутрашњих и спољних фактора – SWOT анализа
•
•
СНАГЕ

•
•
•
•
•
•

•
СЛАБОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
ПРИЛИКЕ
•
•
•
•
•
•
•

Значајан обим живинарске производње, те примарне прераде пилетине и
традиција у осталим врстама пољопривредне производње
Шуме (буква и храст) и капацитети дрвопрераде са извозном оријентацијом,
који укључују произвођаче производа вишег степена финализације
Традиционално развијен предузетнички дух
Унапређење експлоатације рудних и минералних сировина и успостављање
финалне прераде истих
Динамичан развој пословних зона (Ситнешии Црнаја)
Одлучност локалне управе за вођење политике развоја
Креирање јединствене туристичке понуде
Недостатак квалификоване радне снаге, првенствено високообразованих
кадрова техничке струке, уз неповољну старосну структуру радне снаге, те
неусклађеност образовних профила са потребама привреде
Уситњеност и неуређеност пољопривредних површина и неорганизованост
пољопривредних произвођача у наступу према тржишту
Недостатак ажуриране просторно-планске документације
Неадекватан третман отпадних вода
Присуство сиве економије и рада на црно
Низак ниво финализације производа
Лоше управљање отпадом (чврсти отпад, неразвијена еколошка свијест) и
природним ресурсима (ријеке, земљиште, шуме)
Неадекватна енергетска ефикасност јавних и приватних објеката
Налазишта руда и минерала (каолин, кварцни пјесак)
Културно-историјско и природно наслијеђе општине погодно за развој
туризма (ријеке, Мотајица, Бардача, вјерски објекти, археолошки
локалитети
Погранично подручје, у непосредној близини Бање Луке, граничног прелаза
и ауто-пута Београд-Загреб и других кључних саобраћајних комуникација у
окружењу
Повољни климатски услови и велике површине квалитетног
пољопривредног земљишта
Бројна изворишта питке воде, ријеке Врбас и Сава и велики број мањих
водотока
Укључивање у постојеће и нове ланце вриједности у земљи, регији и
иностранству
Подизање степена продуктивности пољопривредне производње и прерада
пољопривредних производа
Доступност екстерних извора финансирања за развојне пројекте (IPA
фондови, пројекти међународних организација GIZ, UNDP, ILO и други)
Развој дрвопрерађивачких капацитета са високим степеном финализације
Велики природни потенцијали у области руде и минералних сировина
Повећано улагање инвеститора, страних и домаћих
Међуопштинско и регионално удруживање
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•
•

ПРИЈЕТЊЕ

•
•
•
•
•
•

Политичка и правна несигурност у БиХ умањује заинтересованост
инвеститора
Економска криза изазвана пандемијом вируса корона угрожава привреду и
запосленост
Одлив радне снаге у реалном сектору
Одлив становништва са подручја општине
Немогућност праћења тренда већих улагања у развој технологије и
производа у односу на локалне заједнице у окружењу
Неједнака позиција домаћих производа у односу на увозне производе и
нецаринске баријере за извознике
Присутан ризик од елементарних непогода
Недостатак сировине у дрвопреради за домаће произвођаче.

2.2.2. Стратешко фокусирање
Стратешки фокуси општине Србац су дефинисани на основу налаза ситуационе анализе која
је обухватила све важне аспекте живота и развоја општине. Сагледани су кључни природни
ресури и компаративне предности подручја како би се што ефикасније искористиле
постојеће снаге и развојне шансе. У складу са тим Развојни тим општине Србац се
опредјелио за сљедеће стратешке фокусе:
Табела 22. Стратешки фокуси
СТРАТЕШКИ ФОКУСИ
1.

Економски развој заснован на кључним потенцијалима раста

2.

Обезбјеђен висок ниво пружања јавних услуга грађанима и пословној заједници

3.

Спречавање штетних посљедица од природних непогода и смањење загађења

1. Економски развој заснован на кључним потенцијалима раста
Према налазима ситуационе анализе општина Србац има дугогодишњу традицију
пољопривредне производње. Досадашња искуства и остварени пољопривредни резултати
указују да су највећи пољопривредни потенцијали општине у производњи и преради меса,
јаја, поврћа и сл, мада има и потенцијала за производњу житарица, воћарства и
виноградарства. Повећању приноса свакако би допринио пројекат наводњавања за
Ситнешку, Србачко-Ножичку раван и већи дио Лијевче поља.
Живинарство је производња која је на простору општине Србац већ дужи низ година водећа
производња и традиционално занимање великог броја фармера.
Такође, воћарство је грана која има основу за даље ширење и осим подстицајних
инструмената, потребно је изградити хладњаче за складиштење јабучастог и коштичавог
воћа и тунела за смрзавање јагодасто-бобичастог воћа у склопу исте хладњаче, чиме се даље
могу јачати локални производни ланци вриједности.
У области дрвопрерађивачке производње висок удио заузимају интермедијарни производи
(производи који се употребљавају као сировине или полупроизводи за производњу других
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добара) те би уз већи степен обраде производа као и веће искориштење богатог шумског
потенцијала, осигурало се задржавање конкурентне радне снаге са специфичним знањима
као и снажнији економски замах. Постоји интересовање фирме из металског сектора (која
сада ради полупроизводе) за увођење нових линија за производњу готових производа, што
би довело до нових радних мјеста.
Достигнути ниво привредног развоја општине је могуће унаприједити кроз улагање у
инфраструктуру, јачањем прерађивачких капацитета, снажнијем организовању произвођача
(нпр. откупни центри, задруге и сл.), у сврху организованог откупа и осигурања пласмана на
тржиште по повољним цијенама за произвођаче.
Потребно је стимулисати запошљавање у малим и средњим предузећима, развијати
занатске дјелатности које стварају нове производе са већом додатом вриједношћу
користећи напредне и иновативне технологије.
У погледу развоја туризма, евидентна је неискориштеност природних потенцијала.
(мочварно-барски резерват Бардача, планина Мотајица, ријеке Врбас и Сава и др.). Потребна
је саобраћајна инфраструктура за кориштење потенцијала за развој туризма, развој
спортско-рекреативних садржаја, културних садржаја и др.
Фокусирање на развој ових области довешће до додатног запошљавања, створиће се
могућности самозапошљавања и омогућити развој руралног подручја, чиме ће се утицати на
останак становништва, нарочито младих, како у селима, тако и уопште на подручју општине
Србац.
2. Обезбјеђен висок ниво пружања јавних услуга грађанима и пословној заједници
У изградњи квалитетнијег животног окружења, како пословног, тако и приватног, потребно
је у њему учествовати и активно га подстицати. Пружање јавних услуга значајно утиче на
квалитет живота, као и одгој, образовање, стицање знања и вјештина за цјеложивотно
учење. Динамика промјена у свим сферама живота и рада је велика као и темпо промјена,
сходно томе кључно је пратити све те процесе и стварати услове за успјешнији развој. Из
ових разлога руководство општине је прихватило Пројекат цертификације општина и градова
са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи (BFC SEE), у циљу унапређења
пословног амбијента, привлачења нових инвестиција и подстицаја развоја локалне
економије.
За боље услове образовања, на подручју општине Србац, почев од предшколског па до
средњошколског, потребно је обезбједити условне просторије, неопходну опрему,
информатичку подршку и добру мрежну повезаност, посебно у сеоским школама. Исто тако,
веома је важно обезбједити потребне услове за дјецу са сметњама у развоју, на цијелом
подручју општине, од адекватног приступа објектима до потребних стручно образованих
људских потенцијала. Да би се утицало на ученике средњих школа да се образују у својој
општини, потребно је увести нове образовне профиле, у складу са потребама тржишта рада.
Такође, потребно је обезбједити услове за преквалификацију и доквалификацију
незапослених лица одређених профила.
У области културе и спорта, потребно је обогатити друштвени живот, изградњом центара за
културу и спортско-рекреативних центара на подручју општине, посебно у руралним
дијеловима. Ништа мање није значајно ни превентивно дјеловање на подстицање младих на
здрав живот и елиминацију негативних друштвених појава, што се најприје може
реализовати кроз ове двије, најпривлачније области за младе. Да би утицала на
заустављање одласка младих, општина је започела изградњу зграде за младе брачне
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парове, те је у наредном периоду потребно обезбједити средства за завршетак ове
инвестиције, као и средства за субвенције - трошкове ренте, као и уређење кућа за младе у
руралним дијеловима општине.
Организације цивилног друштва путем својих активности могу дати значајан допринос
развоју културе и спорта.
Услуге здравствене заштите становништва неопходно је подићи на виши ниво опремањем
просторија и набавком опреме, јер расположивост здравствене инфраструктуре је на
минималном нивоу у односу на тренутне потребе грађана. Свакако да је утицај пандемије
оставио велике и негативне посљедице на сектор здравства те је неопходно модернизовати
овај сектор набавком нових рендген апарата, набавком санитетских возила, рачунарске и
ултразвучне опреме као и улагањем у енергетску ефикасност објекта.
Да би Општинска управа пружала ефикасније услуге грађанима и пословној заједници
потребно је, прије свега, обезбједити условне просторије за рад запослених, што
подразумјева санацију и адаптацију самог објекта зграде који је оштећен поплавама 2014.
године. Обновити инвентар и информатичку опрему, у циљу потпуне дигитализације
Општинске управе. Надаље, неопходно је континуирано улагање у људске капацитете,
посебно у области планирања и управљања развојем.
За успјешно управљање будућим привредним и друштвеним развојем општине неопходно
је израдити и усвојити просторно – планску документацију (Просторни и Урбанистички план).
3. Спречавање штетних посљедица од природних непогода и смањење загађења
У периоду од 2010. до 2021. године пројекат изградње система за водоснабдијевање је био
приоритет. У наредном периоду, у овој области потребно је осигурати средства за
реконструкцију дијелова старе мреже (изграђених од азбестних цијеви), као и проширење
водоводне мреже у Лијевче пољу, како кроз властита средства, тако и кроз расположиве ЕУ
фондове на бази грант средстава.
Такође, у наредном периоду, приоритетно треба приступити санацији постојеће депоније
комуналног отпада који представља знатну пријетњу по угрожавање животне средине.
Истовремено, строгом забраном одлагања отпада на дивљим депонијама као и санација и
затварање постојећих дивљих депонија, забране некотролисаног спаљивања отпада и
сировине, могуће је побољшати стање. Поред тога, потребно је кренути са конкретним
иницијативама везаним за селективно прикупљање отпада које би увелико олакшало даље
управљање отпадом, а омогућило и финансијске ефекте.
Покривеност подручја општине канализационом инфраструктуром је доста ниска, због чега и
овај пројекат треба бити један од приоритета наредног средњорочног стратешког периода.
Велики еколошки проблем представља одвођење и пречишћавање отпадних вода. Само у
ужем дијелу градског подручја постоји канализациона мрежа за одвод отпадних и фекалних
вода на коју су прикључени стамбени објекти, објекти инфраструктуре и привредни објекти.
Непречишћене отпадне воде испуштају се директно у водотоке, због чега је неопходно
набавити уређај за пречишћавање отпадних вода. У претходном периоду израђена је
Студија изводљивости за реализацију пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода
Србац“. Потребно је изнаћи финансијска средства за реализацију активности предвиђених у
наведеној студији.
Јачање капацитета локалне заједнице да избјегне, ублажи и адекватно одговори на
катастрофе узроковане природним и другим непогодама укључује и изградњу и уређење
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комуналне инфраструктуре, уређење водотока и обалоутврда, чишћење ријечних корита,
едукацију становништва о ризицима одлагања отпада у ријечна корита, као и јачање
капацитета Цивилне заштите, Ватрогасног друштва, Црвеног крста и других актера заштите и
спашавања који су укључени у ову проблематику.
У области енергетске ефикасности потребно је посветити пажњу промовисању и
интензивирању кориштења обновљивих извора енергије и производњи електричне енергије
преко соларних и вјетро електрана. Примјеном нових технологија, обновљивих извора
енергије и мјера енергетске ефикасности, довело би до рационалнијег кориштења енергије
и до већег степена заштите околине.

2.3.

Визија развоја и стратешки циљеви, са индикаторима
2.3.1. Визија развоја
ВИЗИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СРБАЦ

СРБАЦ 2028. године – мјесто пожељног инвестирања, иновативног предузетништва,
развијене пољопривреде, уређене комуналне и друштвене инфаструктуре, са јединственом
туристичком понудом и модерним образовним системом.
2.3.2. Стратешки циљеви, са индикаторима
На основу ситуационе анализе, полазећи од визије развоја, утврђени су сљедећи стратешки
развојни циљеви који се заснивају на развоју привреде, друштвеном и развоју животне
средине и дефинишу оквир за будуће планске активности, чијим остваривањем се општина
Србац поставља на пут развоја и просперитета.
Стратешки циљ 1: Повећање обима привредне активности
Општина Србац има релативно повољан географски положај, као и предуслове за изградњу
снажне привредне структуре, посебно када је ријеч о производњи хране и прерађивачкој
индустрији. Повољан географски положај, близина административног центра Бања Луке,
близина границе са ЕУ и Републиком Хрватском и одличан саобраћајни положај, који имају
потенцијал за унапређење, стварају основу за инвестиције. Такође су обезбјеђени сви
предуслови за развој пољопривредне производње (квалитетно пољопривредно земљиште,
релативно развијена инфраструктура, као и противградна заштита и др.). Циљ је да општина
Србац искористи свој географски положај и квалитет пољопривредног земљишта за развој
привреде, а посебно пољопривреде и прераде пољопривредних производа. Близина
границе и аутопута Бања Лука- Загреб‐ Београд стварају одличне услове за привлачење
инвестиција, посебно када је ријеч о страним инвеститорима. Повољни климатски услови и
још увијек чистија подручја омогућавају развој производње „здраве“ хране која је изузетно
тражена на тржиштима ЕУ. Општина Србац у привлачењу инвестиција мора понудити низ
пословних бенефиција (посебно у погледу кориштења пословно-индустријских зона) како за
инвеститоре тако и за радну снагу (у погледу очувања постојећих и креирања нових радних
мјеста). Узимајући у обзир чињеницу да је просјечна плата нижа од просјека Републике, све
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напоре треба усмјерити на растерећење привреде, раст запослености и плата у привреди
општине Србац, како би зауставили одлазак становништва и поправили демографску слику.
Стратешки циљ 2: Унапређење квалитета живота становника
Један од основних проблема у друштвеном развоју општине Србац јесте демографска
проблематика, која је неповољна, како у природном, тако и економском кретању
становништва и одласку младих. Индекс старења (посебно тзв. старење одоздо које је
условљено ниским наталитетом и смањеним удјелом младог становништва у укупном броју
становника) је један од виших у Републици, те се демографским проблемима треба бавити
ургентно. Значајан је број фактора који интензивно утичу на ову појаву, а који се могу везати
са економским приликама и трендовима који владају у општини (и уопште у овој регији као
што је општи тренд одласка младих из мањих заједница ка већим урбаним центрима и
цјелинама. Из овог разлога, сваки будући плански приступ, мора понудити унапријеђен
квалитет друштвеног живота, јавне инфраструктуре, посебно по питању ефикасности јавне
управе, здравственог, социјалног, образовног, спортског, културног и општег друштвеног
напретка. Дакле, циљ је да општина Србац, новим друштвеним садржајем, задржи
постојеће, али и да привуче нове младе образоване људе из других средина, на начин да им
уз запослење омогући адекватне и привлачне услове за живот, не само рад.
Стратешки циљ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања животне средине
У заштити природних ресурса, те заштити животне средине, циљ је избалансиран и одрживи
развој, тј. да природне вриједности буду сачуване, природни ресурси плански кориштени и
да се унаприједи заштита ваздуха, тла, воде и биодиверзитета, а истовремено да се у складу
са принципима одрживог развоја, таква средина и ресурси искористе за привредни развој
општине. Могућности су значајне, од заштите водотока и природних станишта (Бардача и
др.) до заштите и унапријеђења земљишта у циљу интензивније пољопривредне
производње. Општина Србац није довољно препознатљива локална заједница и по том
питању треба искористити своје природне ресурсе (природне, посебно ријечне и шумске и
др.) и исте на одржив начин ставити у функцију развоја. У циљу заштите воде, тла, ваздуха,
потребно је синергијом свих учесника радити на рјешавању питања очувања
биодиверзитета, рјешавању проблема заштите изворишта и обезбјеђењу довољних
количина питке воде, пречишћавања отпадних вода, као и смањења загађења комуналним и
другим отпадом у правцу развоја циркуларне економије. Одрживим кориштењем природих
ресурса и трајним рјешењима у погледу канализационе инфраструктуре али и водоводне,
значајно би се допринијело заштити животне средине и стварању претпоставки за општи
просперитет општине Србац.
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Табела 23. Индикатори (утицаја) реализације стратешких циљева 3

Стратешки циљ 1
Повећање обима
привредне активности

Стратешки циљ 2
Унапређење квалитета
живота становника

Стратешки циљ 3
Очување природних ресурса
и унапређење стања
животне средине

Полазна
вриједност
(2020.)

Циљна
вриједност
(2028.)

Просјечна нето плата, (КМ)

879

1430

Број пословних субјеката

379

430

Број запослених4

2814

3200

Полазна
вриједност
(2020.)

Циљна
вриједност
(2028.)

Индекс старења

170

160

Број ученика основних школа5

1335

1400

Укупан број дјеце обухваћен
предшколским образовањем

179

220

Индикатор (утицаја)

Индикатор (утицаја)

Полазна
вриједност
(2020.)

Циљна
вриједност
(2028)

50

75

Удио домаћинстава обухваћен
организованим одвозом отпада, (%)

60

90

Покривеност становништва одводњом
отпадних вода, (%)

25

50

Индикатор (утицаја)

Удио становника који имају приступ
контролисаној и исправној води за
пиће, (%)

3

Означава индиректну или директну везу са индикаторима одрживог развоја (СДГ).
Веза са СДГ -8.1
5
Веза са СДГ -4.1
4
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3.

Приоритети и мјере са индикаторима
3.1.

Преглед приоритета и припадајућих мјера са индикаторима

Приоритети за стратешки циљ 1, укључујући припадајуће мјере, приказани су у Табели 24. У
оквиру сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним и
циљним вриједностима.
Табела 24. Приоритети за стратешки циљ 1 са припадајућим мјерама
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1
ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 1.1: ИНТЕНЗИВАН РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МАЛИХ
И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (МСП)

Индикатор
(крајњег)
резултата

Полазна
Вриједност
(2020.)

Циљна
вриједност
(2028.)

Укупан број
предузећа

157

180

Број предузетника

222

250

Полазна
Вриједност
(2020.)

Циљна
вриједност
(2028.)

1

5

65

85

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА
1.1.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗОНА И ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ
1.1.2. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ТУРИЗМА И ПРАТЕЋИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1
ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 1.2: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПРОИЗВОДЊЕ И
ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Индикатор
(крајњег)
резултата
Укупан број
новоизграђених
складишних и
прерађивачких
капацитета
Број правних лица
у области
пољопривреде,
шумарства и
риболова

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА
1.2.1.
1.2.2.

УНАПРЕЂЕЊЕ КОРИШТЕЊА ЗЕМЉИШТА, КВАЛИТЕТА И ОБИМА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ЈАЧАЊЕ ПРЕРАЂИВАЧКИХ И СКЛАДИШНИХ КАПАЦИТЕТА У ПОЉОПРИВРЕДИ
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Приоритети за стратешки циљ 2 са припадајућим мјерама приказани су у Табели 25. У
оквиру сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним и
циљним вриједностима.
Табела 25. Приоритети за стратешки циљ 2 са припадајућим мјерама
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2

ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 2.1: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА, ЗДРАВСТВЕНЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА

Индикатор
(крајњег)
резултата

Полазна
вриједност
(2020.)

Циљна
вриједност
(2028.)

Број уписаних
студената

243

280

Удио
здравствено
осигураних
лица, %

71

85

Број корисника
сталне новчане
помоћи

128

110

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА
2.1.1. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА СВИХ НИВОА ОБРАЗОВАЊА У ЗАЈЕДНИЦИ
2.1.2 . УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА, ПОДРШКА УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОМОЋ РАЊИВИМ
КАТЕГОРИЈАМА

Број културноспортских
организација

ПРИОРИТЕТ 2.2: УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДА ЈАВНИХ
УСТАНОВА И СЛУЖБИ И ПОДРШКА У ОБЛАСТИ СПОРТА И КУЛТУРЕ

Степен
задовољства
грађана
услугама
општинске
управе
(континуирана
анкета)

33

40

Није провођено

>90%

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА
2.2.1. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
2.2.2 . ПОДРШКА СПОРТСКИМ, КУЛТУРНИМ И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА
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Приоритети за стратешки циљ 3 са припадајућим мјерама приказани су у Табели 26. У
оквиру сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним и
циљним вриједностима.
Табела 26. Приоритети за стратешки циљ 3 са припадајућим мјерама
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3

ПРИОРИТЕТИ

Индикатор
(крајњег)
резултата

Полазна
вриједност
(2020.)

Број
ажурних
стратешких
просторнопланских
докумената
Општине
Дужина
асфалтираних
ПРИОРИТЕТ 3.1. ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ И
путева,
КОМУНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
км/годишње
Број
прикључака на
канализациону
мрежу
Број
прикључака на
водоводну
мрежу
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА
3.1.1 УСКЛАЂЕНО ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА

Циљна
вриједност
(2028.)

0

2

5

7

1329

2500

5480

6000

3.1.2 ПЛАНСКА ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
3.1.3 РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАРЕ И ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
3.1.4 ПРОШИРЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА
Индикатор
Полазна
Циљна
(крајњег)
вриједност
вриједност
ПРИОРИТЕТИ
резултата
(2020.)
(2028.)
Количина
продукованог
1800
1500
отпада, т/год.
Удио отпада
који се
0
50
ПРИОРИТЕТ 3.2. ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И
селективно
ЕНЕРГИЈОМ
прикупља, %
Покривеност
становништва
65
75
услугом јавне
расвјете, %
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТА
3.2.1. Успостављање одрживог система за прикупљање, одвожење, третман, рециклажу и одлагање отпада
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3

3.2.2. ПОДРШКА КОРИШТЕЊУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
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4.

Кључни стратешки пројекти

Општински развојни тим за израду Стратегије развоја општине Србац за период 2022- 2028.
године идентификовао је кључне стратешке пројекте, који представљају интервенције од
највећег значаја за Општину.
У оквиру стратешког циља 1. Повећање обима привредне активности идентификовани су
приоритети дјеловања који се односе на интензиван развој предузетништва и малих и
средњих предузећа (МСП) и развој пољопривредне производње и прерађивачке индустрије.
На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни стратешки пројекти су:
1. Изградња инфраструктуре унутар пословне зоне Црнаја – Зона „Црнаја“ се налази у
непосредној близини магистралног пута МI-102 У зони је изграђена основна комунална
инфраструктура, главна саобраћајница (локални пут Црнаја-Ножичко) која пролази кроз
средину зоне, док остале (секундарне) саобраћајнице у зони нису изграђене. У подручју
зоне изграђена је и пуштена у употребу трафо-станица са прикључним кабловским
водом, систем за водоснабдијевање профила 160 mm, телекомуникационе инсталације
са могућношћу кориштења интернета, док канализација није изграђена. Површина ове
зоне износи 32 ha. Пројектом је предвиђена израда изведбених пројеката за изградњу
секундарних саобраћајница и разводне водоводне мреже, као и електродистрибутивне
мреже, затим изградња инфраструктуре и уређење простора, промоцију и попуњавање
зоне. Циљ је да овај пројекат доведе до јачања економије, већег броја запосленог
становништва, те привлачења инвестиција како домаћих, тако и потенцијалних нових
привредних субјеката.
2. Подршка предузетништву маргинализованих група (млади, жене, особе са
инвалидитетом које се баве предузетништвом – Општина треба обезбједити програме
потицаја за запошљавање и самозапошљавање, те посебну пажњу усмјерити на
програме запошљавања маргинализованих група (жене, млади, инвалидне особе и сл.)
као посебног извора квалификоване и висококвалификоване радне снаге. С аспекта
негативних утицаја садашње пандемије (и неких будућих изазова), неопходно је поред
субвенција, за очување запослености, интензивирати потицаје за нова запошљавања, уз
остале мјере за ревитализацију пословних активности на подручју општине Србац и
привлачења нових инвестиција. У складу са потребама привреде неопходно је
унаприједити квалитет понуде кадрова на тржишту рада, кроз програме,
преквалификације, доквалификације и дошколовавања, уз јачање сарадње са
образовним установама, као и развојних агенција, организација, удружењима која
проводе програме образовања. Програмом преквалификације, доквалификације и
дошколовавања, субвенције предузетницима и привреди, треба да доведе до новог
запошљавања, нових предузећа која користе нове технологије, раста зараде, пореза и
доприноса, те квалитета живота свих категорија становништва општине. Реализацијом
овог пројекта створиће се услови за ново запошљавање и квалитетнији услови живота.
3. Уређење обале ријеке Саве и подручја око ушћа Врбаса у Саву, и изградња Марине на
ушћу Врбаса у Саву – Пројектом ће се кроз различите активности унаприједити
постојећи туристички потенцијали и изградити нова туристичка инфраструктура, како би
општина Србац имала већу привлачност за туристе из околине и региона. На градском
подручју потребно је извршити уређење обале ријеке Саве и подручја око ушћа Врбаса у
Саву и изградити Марину, да би се овај природни потенцијал искористио у туристичке
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сврхе. Изградњом смјештајних капацитета, као и туристичких производа, треба да
доведе до интензивног раста броја инвестиција и још интензивнијег раста броја
запослених радника, што ће у коначници довести до раста стандарда и квалитета живота
свих категорија становништва општине.
4. Изградња система наводњавања – Као резултат све веће рањивости пољопривредног
земљишта на негативне утицаје климе, општина Србац ће кроз овај пројекат да подржи
пољопривредни сектор и да започне са унапређењем, ширењем и модернизацијом
инфраструктуре за наводњавање. Циљ је да се пољопривредним културама обезбједи
потребна количин воде за оптималан раст и развој ради остварења што већих приноса и
прихода. Овај пројекат укључује финансирање изградње инфраструктуре за
наводњавање у Ситнешку раван, Србачко-Ножичку раван као и већи дио Лијевча поља.
5. Доношење Основе заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине Србац – Кроз овај пројекат створиће се услови за рационалније
коришћење пољопривредног земљишта у ланцима конвенционалне и интегралне
производње хране, значајно унапређење животне средине као и рејонизацију
пољопривредне производње. Пројекат има за циљ дефинисање површина које треба
уредити ради рационалније пољопривредне производње (мелиорације, комасације и
сл.), одређивање намјене коришћења пољопривредних површина на бази природних и
других услова (рејонизација), дефинисање степена ерозије пољопривредног земљишта
на територији општине као и површина које се наводњавају или се могу наводњавати. У
оквиру ових активности биће дефинисане и површине које се штите као станишта
дивљих биљних и животињских врста као и површине којима се не може промијенити
намјена ради очувања природне равнотеже.
6. Изградња откупног цетра (са већим складиштем, хладњачом и другим условима
чувања, сортирања и паковања) – Пројектним активностима формираће се откупни
центар за пољопривредне производе на подручју општине Србац чиме ће се остварити
први корак који ће задовољити потребе пољопривредника и утемељити добру праксу
коју захтјева тржиште. Изградњом откупног центра са већим складиштем, хладњачом и
другим условима чувања, сортирања, паковања и пласмана омогућиће се развој
породичних пољопривредних газдинстава чиме се даље могу јачати локални
производни ланци вриједности. Откупни центар ће бити специјализиран за пријем
разног воћа и поврћа, стрног жита и житарица.
7. Инсталација нове инкубаторске станице - У сектору анималне производње потребно је
унаприједити квалитет и квантитет производње, као и могућности развоја живинарске
производње. У оквиру овог пројекта пружит ће се подршка произвођачима, у погледу
проширења това бројлера за унапређење конкурентности, кроз увођење нових
технологија и међународних стандарда, инкубаторске станице. Циљ пројекта је да се
повећају инвестиције у нове технологије и опрему.
У оквиру стратешког циља 2. Унапређење квалитета живота становника
идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на унапређење образовања,
здравствене и социјалне заштите становништва и унапређење ефикасности рада јавних
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установа и служби и подршка у области спорта и културе. На бази утврђених приоритета
дјеловања, кључни стратешки пројекту су:
1. Унапређење наставних планова и програма у основним и средњим школама –
Реализацијом пројекта провест ће се реформа образовног система, те унаприједити рад
образовне инфраструктуре за редовно извођење наставе (у учионицама) и путем online
платформи (у потенцијалним кризним ситуацијама). Такође, пројектом је потребно
проширити обухват предшколског, основног и средњег образовања у Општини, те
успостављати модел цјеложивотног и дуалног образовања и учења као и социјалну
инклузију. Кроз изградњу, обнову и развој образовне инфраструктуре, као и унапређење
наставних планова и садржаја, повећаће се образовни капацитети, што ће у коначници
допринијети побољшању квалитета и доступности образовања у заједници, посебно у
руралним дијеловима општине Србац.
2. Развој методологије за унапређење здравствено-промотивних активности кроз
примјену принципа маркетинга о свијести грађана о здравим стиловима живота и
одговорности за сопствено здравље – Овај пројекат се односи на здравствену и
социјалну заштиту као и смањење свих облика социјално неприхватљивог понашања.
Активности ће бити усмјерене на развој животних стилова који помажу очување и
унапређење здравља као и спречавање болести, те побољшање организације
здравственог система. Највећи развојни ефекти пројекта очекују се у сљедећим
показатељима: побољшан систем социјалне заштите, побољшано здравствено стање
становништва, смањени негативни ефекти болести (боловања, трошкови лијечења,
инвалидност), смањена стопа смртности од заразних болести и ефикасније и
ефективније провођење здравствено-промотивних активности.
3. Дигитализација јавне управе (GIS i ZIS) – Пројектом ће се унапредити рад и ефикасност
јавне управе, како би кроз исти био убрзан процес завршавања захтјева и послова
заданих од стране странки, као и других јавних тијела. Модернизовањем и увођењем
најновијих технолошких и информационих система (ГИС И ЗИС) у свакодневни рад
запослених, допринијеће такође већем, бржем и сигурнијем протоку информација
између самих службеника у управи, понудиће се боље јавне услуге, администрација на
свим нивоима ће бити бржа, ефикаснија и спремнија да у што краћем року одговори на
захтјеве странака и привреде.
4. ”Е-управа“ – Пројектом се предвиђа увођење концепта ”Е-управе”, односно што више
електронских апликација, које су се посебно истакле у дешавањима у ванредним
ситуацијама, попут пандемије. Унапређењем функционалности и ефикасности рада у
јавној управи и јавним службама, допринјеће вишем и ефективнијем раду, као и
остварити одговарајуће уштеде за грађане и инвеститоре. Циљ је да највећи број
становника општине Србац користи услуге електронске управе које требају да буду у
складу са највишим стандардима квалитета и фокусиране на потребе корисника.
Смањење трошкова ће се такође одразити и у Буџету општине.
5. Субвенције за санације и опремање спортске инфраструктуре – Пројектом се планира
повећати број спортских и културних дешавања и број посјетилаца спортских догађаја на
подручју општине Србац те је посебно важно унапређење инфраструктуре у области
спорта. Улагања у спортска подручја општине имају превентивно дјеловање на
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потицање младих на здрав живот и елиминацију негативних друштвених појава. Због
тога је неопходно градити спортске и рекреативне центре на подручју општине,
нарочито у руралном подручју. Развојни ефекти пројекта очекују се у домену повећања
броја спортских догађаја, врсте спортова и броја посјетилаца спортских догађаја на
подручју општине Србац.
6. Субвенционисање адаптације и опремање културних установа те промоција културних
и историјских ресурса - Улагања у културу имају, такође, превентивно дјеловање на
потицање младих на здрав живот и елиминацију негативних друштвених појава. Због
тога је неопходно градити нове или адаптирати постојеће објекте културе у градском, а
нарочито у руралном подручју. Позитивни ефекти овог пројекта се очекују, с једне
стране у домену повећања броја културних догађаја и манифестација, а са друге стране у
повећању броја самих учесника.
У оквиру стратешког циља 3. Очување природних ресурса и унапређење стања животне
средине идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на ефикасно управљање
простором и комуналном инфраструктуром и ефикасно управљање отпадом и енергијом. На
бази утврђених приоритета дјеловања, кључни стратешки пројекту су:
1. Израда Просторног плана – Општина Србац од докумената просторног уређења има
Просторни план општине Србац од 1986 – 2005. године. Овим пројектом се планира
израдити веома важан стратешки документ нови Просторни план општине Србац. У
оквиру пројекта потребно је донијети и припадајућа проведбена документа. Потребно је
донијети сет мјера које ће унаприједити стање у области очувања простора и животне
средине.
2. Израда Урбанистичког плана – Општина Србац има Урбанистички план града Српца
(1978. године). Пројектом се планира донијети нови Урбанистички план општине Србац,
којим ће се створити услови за одрживо кориштење простора, чистију и здравију
животну средину на подручју општине. Ово би за резултат требало имати уређену
стамбену и пословну градњу која је у складу са свим принципима одрживог развоја.
3. Реконструкција путних праваца Србац – Лепеница и Кладари-Корови– Пројектом ће се
омогућити економски и привредни развој кроз развој путне комуникације и боља
повезаност са локалним, регионалним центрима. Побољшаће се путна инфраструктура у
руралним подручјима општине Србац, те квалитетнији приступ мјесним заједницама
које буду у обухвату имплементације пројекта. Такође ће се реализовати изградња
кружне раскрснице на укрштању магистралног пута првог реда МI-102 (стара ознака
М14.1) са регионалним путем R-2102 и локалним саобраћајницама, те је овај пројекат
резултат сарадње наше општине Србац и ЈП „Путеви Републике Српске“. Кроз активности
пројекта развиће се путна комунална инфраструктура која ће побољшати квалитет
живота становника и створиће се бољи услови за останак становништва на територији
општине Србац.
4. Реконструкција и проширење водоводне мреже – Пројекат се односи на развој
водоводне инфраструктуре, реконструкцијом старе и проширењем постојеће водоводне
мреже на подручју општине Србац. Реализацијом пројекта повећаће се досадашњи
капацитети комуналне инфраструктуре, која се односи на системско водоснабдијевање
75

насеља и рјешавање питања употријебљених вода, чиме се унапређује квалитет живота
и доприноси побољшању демографске структуре, као и очувању животне средине.
5. Проширење канализационе мреже – Пројекат се односи на развој канализационе
инфраструктуре и третмана отпадних вода (колектори и пречишћивачи). Овај пројекат
односи се на изградњу канализационе мреже ужег градског подручја општине Србац уз
адекватно збрињавање фекалне и кишне канализације са таложником. У претходном
периоду израђена је Студија изводљивости за реализацију пројекта „Постројење за
пречишћавање отпадних вода Србац“. Потребно је реализовати активности предвиђене
у наведеној студији. Кроз овај пројекат изградиће се еколошка свијест и створиће се
предпоставке за подизање степена заштите и очувања животне средине.
6. Изградња колектора и постројења за третман отпадних вода – Пројектом се настоји
ријешити питање третмана отпадних вода. Изградњом, односно набавком постројења и
пречишћавањем отпадних вода створиће се услови за развој и останак становништва на
подручју општине Србац.
7. Санација дивљих депонија - Пројектом ће се кроз санацију дивљих депонија
унаприједити и побољшати ниво онечишћења који проузрокује неадекватно одложен
отпад, те ће се примарно унапредити и очувати здрава животна средина и самим тим и
квалитетнији услови за живот и рад становништва општине Србац. Санација
подразумјева мјеру која задовољава потребне услове за спречавање загађења
земљишта, ваздуха, подземних и површинских вода, што у коначности дјелује на
заштићену и унапређену животну средину.
8. Уградња ЛЕД расвјетних тијела - Пројекат се односи на утопљавање јавних објеката и
побољшање њихових енергетских карактеристика и замјену постојећих свјетиљки
уличне расвјете ЛЕД свјетиљкама. Реализацијом пројекта допринјеће се смањењу
потрошње потребне енергије за загријавање и климатизацију објеката, смањењу
потрошње електричне енергије као и смањењу трошкова општине.
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5.

Провјера међусобне усклађености стратешких докумената

Развојни тим општине Србац разматрао је приоритете и планиране интервенције из других
релевантних стратешких докумената на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине. У
недостатку свеобухватне стратегије развоја, посебно су узете у обзир мјере предвиђене
Програмом економских реформи Владе Републике Српске за период 2020-2022. годинe, које
представљају основно усмјерење за будуће активности, како на републичком тако и на
локалном нивоу. Такође, у наредној табели се налази иннформација о усклађености са
Оквиром за реализацију циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини. Стратешки
циљеви са припадајућим приоритетима и мјерама су разврстани према три утврђена правца
одрживог развоја у БиХ а то су: 1) Добра управа и управљање јавним сектором, 2) Паметан
раст и 3) Социјална укљученост – друштво једнаких могућности.
Стратешки документ
вишег нивоа

Везани стратешки циљ, приоритет и/или мјера из стратегије развоја

Програм економских реформи Републике Српске за период 2020–2022. године
Структурне мјере из
Програма економских
реформи:
3) Унапређење
конкурентности
пољопривреде,
шумарства и
водопривреде
8) Јачање подршке
области малих и
средњих предузећа
кроз унапређење
постојеће и стварање
нових облика
предузетничке
инфраструктуре
17) Унапређење
повезаности
образовања и
тржишта рада и
јачање приступа и
квалитета образовања

Стратешки циљ 1: Повећање обима привредне активности
Приоритет 1.2. Развој пољопривредне производње и прерађивачке
индустрије
Мјера 1.2.1. Унапређење кориштења земљишта, квалитета, обима и
заштите биљне производње
Мјера 1.2.1. Јачање производних капацитета, прерађивачких и складишних
капацитета у пољопривреди
Стратешки циљ 1: Повећање обима привредне активности
Приоритет 1.1. Интензиван развој предузетништва и малих и средњих
предузећа (МСП)
Мјера 1.1.1. Унапређење пословних зона и подршка запошљавању

Стратешки циљ 2: Унапређење квалитета живота становника
Приоритет 2.1. Унапређење образовања, здравствене и социјалне заштите
становништва
Мјера 2.1.1. Модернизација и побољшање квалитета свих нивоа
образовања у заједници
Мјера 2.1.2. Унапређење заштите становништва, подршка унапређењу
пронаталитетне политике и помоћ рањивим категоријама

Oквир за реализацију циљева одрживог развоја у БиХ
Развојни правац:
Стратешки циљ 2: Унапређење квалитета живота становника
„Добра управа и
управљање јавним
сeктором“

Приоритет 2.2. Унапређење ефикасности рада јавних установа и служби и
подршка у области спорта и културе
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Акцелератор 1.1
”Ефикасан, отворен,
инклузиван и
одговоран јавни
сектор”

Мјера 2.2.1. Унапређење рада општинске управе и капацитета јавних
служби

Стратешки циљ 1: Повећање обима привредне активности
Приоритет 1.1. Интензиван развој предузетништва и малих и средњих
предузећа (МСП)
Мјера 1.1.1.Унапређење пословних зона и подршка запошљавању
Мјера 1.1.2. Подршка развоју туризма и пратећих дјелатности
Развојни правац:
„Паметни раст“
Акцелератор 2.1
”Повољно окружење
за предузетништво и
иновације ”

Приоритет 1.2. Развој пољопривредне производње и прерађивачке
индустрије
Мјера 1.2.1. Унапређење кориштења земљишта, квалитета, обима и
заштите биљне производње
Мјера 1.2.1. Јачање производних капацитета, прерађивачких и складишних
капацитета у пољопривреди
Стратешки циљ 2: Унапређење квалитета живота становника

Акцелератор 2.2
”Повећање
инвестиција у
инфраструктуру”

Акцелератор 2.3
„Унапређење приступа
и квалитете
образовања и обуке“

Акцелератор 2.5
”Паметно управљање
природним ресурсима
и животном средином”

Приоритет 2.1. Унапређење образовања, здравствене и социјалне заштите
становништва
Мјера 2.1.1. Модернизација и побољшање квалитета свих нивоа
образовања у заједници
Мјера 2.1.2. Унапређење заштите становништва, подршка унапређењу
пронаталитетне политике и помоћ рањивим категоријама
Стратешки циљ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања
животне средине
Приоритет 3.1. Ефикасно управљање простором и комуналном
инфраструктуром
Мјера 3.1.1. Усклађено просторно планирање и изградња
Мјера 3.1.2. Планска изградња и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Мјера 3.1.3. Реконструкција старе и проширење постојеће водоводне
мреже
Мјера 3.1.4. Проширење канализационе мреже и третман отпадних вода
Приоритет 3.2. Ефикасно управљање отпадом и енергијом
Мјера 3.2.1. Успостављање одрживог система за прикупљање, одвожење,
третман, рециклажу и одлагање отпада
Мјера 3.2.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије и
енергетске ефикасности.

Развојни правац:
Стратешки циљ 2: Унапређење квалитета живота становника
„Друштво једнаких
могућности“
Акцелератор 3.1
Унапређење политике
социјалне заштите

Приоритет 2.1. Унапређење образовања, здравствене и социјалне заштите
становништва
Мјера 2.1.1. Модернизација и побољшање квалитета свих нивоа
образовања у заједници
Мјера 2.1.2. Унапређење заштите становништва, подршка унапређењу
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Акцелератор 3.3
Ефикасна здравствена
заштита за све

пронаталитетне политике и помоћ рањивим категоријама

Акцелератор 3.4
Побољшање
инклузивности
образовних система

Стратегија управљања отпадом у Републици Српској за период 2017-2026. година
Стратешки циљ 2:
Унапређивање система
сакупљања комуналног
отпада
Мјера: Повећавати
обухваћеност
становништва услугом
организованог
сакупљања комуналног
отпада

Стратешки циљ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања
животне средине
Приоритет 3.1. Ефикасно управљање простором и комуналном
инфраструктуром
Мјера 3.1.1. Усклађено просторно планирање и изградња
Приоритет 3.2. Ефикасно управљање отпадом и енергијом
Мјера 3.2.1. Успостављање одрживог система за прикупљање, одвожење,
третман, рециклажу и одлагање отпада

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2035. године
Стратешки циљ 1: Повећање обима привредне активности

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

Приоритет 1.1. Интензиван развој предузетништва и малих и средњих
предузећа (МСП)
Мјера 1.1.1.Унапређење пословних зона и подршка запошљавању
Мјера 1.1.2. Подршка развоју туризма и пратећих дјелатности
Приоритет 1.2. Развој пољопривредне производње и прерађивачке
индустрије
Мјера 1.2.1. Јачање производних капацитета, прерађивачких и складишних
капацитета у пољопривреди
Стратешки циљ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања
животне средине
Приоритет 3.1. Ефикасно управљање простором и комуналном
инфраструктуром
Мјера 3.1.1. Усклађено просторно планирање и изградња
Мјера 3.1.2. Планска изградња и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Мјера 3.1.3. Реконструкција старе и проширење постојеће водоводне
мреже
Мјера 3.1.4. Проширење канализационе мреже и третман отпадних вода
Приоритет 3.2. Ефикасно управљање отпадом и енергијом
Мјера 3.2.1. Успостављање одрживог система за прикупљање, одвожење,
третман, рециклажу и одлагање отпада
Мјера 3.2.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије и
енергетске ефикасности.

Оквирна Стратегија промета Босне и Херцеговине (2015-2030.)
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Стратешки циљ:
Задовољити потребе у
смислу одржавања,
побољшања и развоја
прометне
инфраструктуре

Стратешки циљ 3: Очување природних ресурса и унапређење стања
животне средине
Приоритет 3.1. Ефикасно управљање простором и комуналном
инфраструктуром
Мјера 3.1.1. Усклађено просторно планирање и изградња
Мјера 3.1.2. Планска изградња и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Међусобно усклађивање стратешких циљева са документима на истом нивоу извршено је са
документом - Стратегија безбједности саобраћаја на путевима општине Србац 2018-2027.
године. У овиру стратешког циља 3. Приоритет: Ефикасно управљање простором и
комуналном инфраструктуром; Mјера 3.1.2. Планска изградња и одржавање саобраћајне
инфраструктуре, у сагласности је са Стратегијом безбједности саобраћаја у дијелу: 5.1.
Организација и спровођење безбједности на путевима; Активност 3: одржавање и
побољшање постојеће путне инфраструктуре.
Други документ са којим је извршено усклађивање јесте Програм развоја спорта општине
Србац за период 2019-2023. године са чијим чланом 2. је усаглашен Приоритет 2.1.
Унапријеђење ефикасности рада јавних установа и служби и подршка у области спорта и
културе; Mјера 2.2.2. Подршка спортским, културним и организацијама цивилног друштва.
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6.

Индикативни финансијски оквир
Оквирни финансијски план
За период важења стратешког документа

Редни број и ознака

Структура
финанс.
(у %)*

Укупно
(KM)

Буџет
институције
(KM)

Остали извори
(KM)

Назив
потенцијалног
извора

1. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА
ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

20,92

9.700.000

1.390.000

8.310.000

П. 1.1. Интензиван развој
предузетништва и малих и
средњих предузећа (МСП)

9,06

4.200.000

840.000

3.360.000

М 1.1.1. Унапређење
пословних зона и подршка
запошљавању

2,59

1.200.000

240.000

960.000

Влада РС

1.1.1.1. Изградња
инфраструктуре унутар
пословне зоне Црнаја

1,73

800.000

160.000

640.000

Влада РС

1.1.1.2. Подршка
предузетништиштву
маргинализованих група

0,43

200.000

40.000

160.000

Влада РС

6,47

3.000.000

600.000

2.400.000

Инвеститори

1,08

500.000

100.000

400.000

Инвеститори

11,86

5.500.000

550.000

4.950.000

5,39

2.500.000

250.000

2.250.000

Пољопривредници,
Свјетска банка

1.2.1.1. Изградња система
наводњавања

4,31

2.000.000

200.000

1.800.000

Пољопривредници,
Свјетска банка

1.2.1.2. Доношење основе
заштите уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта на територији
општине Србац

0,32

150.000

50.000

100.000

Пољопривредници,
Свјетска банка

М 1.1.2. Подршка развоју
туризма и пратећих
дјелатности
1.1.2.1. Уређење обале
ријеке Саве и подручја око
ушћа Врбаса у Саву, и
изградња Марине на ушћу
Врбаса у Саву
П 1.2. Развој
пољопривредне
производње и
прерађивачке индустрије
М 1.2.1. Унапређење
кориштења земљишта,
квалитета, обима и
заштите биљне
производње
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M 1.2.2. Јачање
производних капацитета,
прерађивачких и
складишних капацитета у
пољопривреди

6,47

3.000.000

300.000

2.700.000

Пољопривредници,
инвеститори, Влада
РС

1.2.2.1. Изградња откупног
центра

4,31

2.000.000

200.000

1.800.000

Пољопривредници
и инвеститори,
Влада РС

1.2.2.2. Инсталација нове
инкубаторске станице

1,08

500.000

50.000

450.000

Пољопривредници
и инвеститори,
Влада РС

2. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ЖИВОТА СТАНОВНИКА

13,72

6.360.000

1.400.000

4.960.000

П 2.1. Унапређење
образовања, здравствене
и социјалне заштите
становништва

8,63

4.000.000

640.000

3.360.000

М 2.1.1. Модернизација и
побољшање квалитета
свих нивоа образовања у
заједници

4,31

2.000.000

200.000

1.800.000

2.1.1.1. Унапређење
наставних планова и
програма у основним и
средњим школама

0.00

500.000

0

500.000

4,31

2.000.000

440.000

1.560.000

0.04

20.000

10.000

10.000

5,09

2.360.000

760.000

1.600.000

М 2.2.1. Унапређење рада
општинске управе и
капацитета јавних служби

0,78

360.000

360.000

0

2.2.1.1. Дигитализација
јавне управе

0,43

200.000

200.000

0

М 2.1.2. Унапређење
заштите становништва,
подршка унапређењу
пронаталитетне политике
и помоћ рањивим
категоријама
2.1.2.1. Развој
методологије за
унапређење здравствено
промотивних активности
кроз примјену принципа
маркетинга о свијести
грађана о здравим
стиловима живота и
одговорности за сопствено
здравље
П 2.2. Унапређење
ефикасности рада јавних
установа и служби и
подршка у области спорта
и културе

Влада РС

Донатори

Влада РС,
Суфинансирање
грађана

Влада РС

82

2.2.1.2. "Е-управа"
М 2.2.2. Подршка
спортским, културним и
организацијама цивилног
друштва

0,35

160.000

160.000

0

4,31

2.000.000

400.000

1.600.000

Влада РС

1,08

500.000

100.000

400.000

Влада РС

1,08

500.000

100.000

400.000

Влада РС

65,36

30.300.000

3.200.000

27.100.000

58,89

27.300.000

2.600.000

24.700.000

М 3.1.1. Усклађено
просторно планирање и
изградња

0,65

300.000

200.000

100.000

3.1.1.1. Израда Просторног
плана

0,32

150.000

50.000

100.000

3.1.1.2. Израда
Урбанистичког плана

0.22

100.000

100.000

0

М 3.1.2. Планска изградња
и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

43,14

20.000.000

1.000.000

19.000.000

ЈУ ПУТЕВИ РС

3.1.2.1. Реконструкција
путних праваца Србац –
Лепеница и КладариКорови

38,83

18,000,000

0

18,000,000

Влада РС

М 3.1.3. Реконструкција
старе и проширење
постојеће водоводне
мреже

4,31

2.000.000

400.000

1.600.000

Влада РС и
донатори

3.1.3.1. Реконструкција и
проширење водоводне
мреже

4,31

2.000.000

400.000

1.600.000

Влада РС и
донатори

М 3.1.4. Проширење
канализационе мреже и
третман отпадних вода

10,79

5.000.000

1.000.000

4.000.000

Влада РС и
донатори

3.1.4.1. Проширење
канализационе мреже

4,31

2.000.000

400.000

1.600.000

Влада РС и
донатори

3.1.4.2. Изградња
колектора и постројења за
третман итпадних вода

4,31

2.000.000

400.000

1.600.000

Влада РС и
донатори

П 3.2. Ефикасно
управљање отпадом и
енергијом

6,47

3.000.000

600.000

2.400.000

2.2.2.1. Субвенције за
санације и опремање
спортске инфраструктуре
2.2.2.2. Субвенције за
адаптације и опремање
културних установа те
промоција културних и
историјских ресурса
3. СТРАТЕШКИ ЦИЉ:
ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСА И УНАПРЕЂЕЊЕ
СТАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
П 3.1. Ефикасно
управљање простором и
комуналном
инфраструктуром

Влада РС
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М 3.2.1. Успостављање
одрживог система за
прикупљање, одвожење,
третман, рециклажу и
одлагање отпада

4,31

2.000.000

400.000

1.600.000

Фонд заштите
животне средине

Санација дивљих депонија

1,08

500.000

100.000

400.000

Фонд заштите
животне средине

М 3.2.2. Подршка
кориштењу обновљивих
извора енергије и
енергетске ефикасности

2,16

1.000.000

200.000

800.000

Донатори и Фонд
заштите животне
средине

3.2.2.1. Уградња ЛЕД
расвјетних тијела

1,08

300.000

100.000

400.000

Донатори и Фонд
заштите животне
средине

100%

46.360.000

5.990.000

40.370.000

Укупно из стратешког
документа**

ПРЕГЛЕД ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
(Износи у КМ и процентима)
Буџет ЈЛС

Средства обезбјеђена по основу
ЈПП

Средства пред приступних
и других фондова ЕУ

5.990.000 КМ

0 КМ

1.950.000 КМ

12,92 %

%

4.900.000 КМ

0 КМ

4,21 %
Други извори (Влада РС,
Фонд заштите животне
средине РС, Путеви РС,
ИРБ РС, учешће грађана и
др.)
33.520.000 КМ

10,57 %

%

72,30%

Бесповратна средства других
међународних донација

Кредитна средства међународних
и других развојних институција
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7.

Оквир за провођење, праћење, извјештавање и евалуацију развоја

У вези презентованог оквира за провођење, праћење, извјештавање и евалуацију
стратешког документа неопходно је у уводу напоменути како ће, све до момента док у
Oпштинској управи Општине Србац не буде успостављена Јединица за управљање
развојним активностима (даље у тексту: ЈУРА) као самостална организациона јединица,
активности на провођењу, праћењу и извјештавању о имплементације Стратегије развоја
општине Србац обављати службеници Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене
дјелатности који у свом опису послова имају стратешко планирање и управљање развојем.
Да ли ће Јединица за управљање развојним активностима (ЈУРА) бити формирана као
Одсјек за развој, Одсјек за управљање развојем и стратешко планирање, или у неком
другом организационом облику биће одлучено у наредном периоду.
Табела 27: Преглед активности и одговорности за провођење, праћење, извјештавање
и евалуацију стратегије развоја ЈЛС
Основне активности и одговорности за провођење, праћење, извјештавање и евалуацију
стратегије развоја
Активности

Надлежност (ко?)

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

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: остали службеници ЈУРА-а / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: остали службеници ЈУРА-е / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности заједно са
Колегијом начелника ЈЛС
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности заједно са Колегијом
начелника ЈЛС
Учесници у процесу: Руководиоци надлежних служби /
одјељења; Колегиј начелника ЈЛС; Остали службеници ЈУРА-е /
одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Носилац процеса: Начелник, Руководиоци надлежних служби /
одјељења
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности са осталим кључним
службеницима
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности заједно са Начелником
Учесници процеса: Колегиј начелника ЈЛС са осталим кључним
службеницима
Носилац процеса: Начелник и руководилац одјељења за
финансије
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности заједно са Колегијом
начелника ЈЛС

Припрема механизама и алата за
праћење и извјештавање о остварењу
стратегије
развоја
(укључујући
локализиране циљеве одрживог развоја
БИХ)
Дефинисање приоритета на основу
стратешко-програмских докумената за
наредни 1+2 плански циклус

Припрема средњорочних и годишњих
планова рада служби, укључујући
пројекте из стратегије развоја и везане
редовне активности
Израда Средњорочног и Годишњег
плана рада ЈЛС (за наредну годину)

Укључивање кључних стратешких
пројеката и активности у план Буџета (за
наредну годину)
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Усклађивање годишњих планова рада
служби/одјељења и Годишњег плана
рада ЈЛС са усвојеним Буџетом (за
наредну годину)
Усвајање Годишњег плана рада ЈЛС (за
наредну годину)
Разрада пројеката из Годишњег плана
рада ЈЛС

Праћење и привлачење екстерних
извора финансирања пројеката

Праћење провођења Годишњег плана
рада ЈЛС и остварења стратешких
циљева

Израда годишњих извјештаја о раду
служби/одјељења

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

Припрема и разматрање Извјештаја о
спровођењу стратегије(за претходну
годину)

Припрема и разматрање Годишњег
извјештаја о раду ЈЛС (за претходну
годину)
Усвајање и објављивање Извјештаја о
спровођењу стратегије (за претходну
годину)
Усвајање и објављивање Годишњег
извјештаја о раду ЈЛС (за претходну год.)
Остале важне активности:
▪ Успостављање и унапређење
међуопштинске сарадње
▪ Покретање процеса вредновања
стратегије развоја

Носилац процеса: Начелник, Руководилац ЈУРА-е / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: Руководиоци надлежних служби / одјељења;
Колегиј начелника ЈЛС
Носилац процеса: Начелник
Учесници процеса: Скупштина општине
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, надлежне
службе/одјељења
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, надлежне
службе/одјељења
Носилац процеса: Начелник, руководиоци служби/одјељења
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности, Колегиј начелника ЈЛС,
остале службе / одјељења
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е/ одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, Партнерска
група
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е/ одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, надлежне
службе/одјељења
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности заједно са начелником
Учесници процеса: Колегиј начелника, Руководиоци надлежних
служби/одјељења
Носилац Иницијатор и власник процеса: Начелник
Учесници процеса: Скупштина општине
Носилац процеса: Начелник
Учесници процеса: Скупштина општине
Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е / одјељења за привреду,
пољопривреду и друштвене дјелатности
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е / одјељења за
привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

(*)

ЈУРА је јединица за управљање развојним активностима. Тамо гдје није успостављена ЈУРА, улогу преузима одјељење
које у свом опису послова има стратешко планирање и управљање развојем, до потпуне успоставе ЈУРА-е.
(**)

Партнерска група се укључује једном до два пута годишње у праћење провођења стратегије развоја.
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8.

Прилози
8.1.

Сажети приказ стратегије развоја

Редни број и
ознака

НАЗИВ

ИНДИКАТОРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ
Индикатори
стратешког циља

1. Стратешки
циљ

Повећање обима
привредне активности

Просјечна нето плата,
(КМ)
Број пословних
субјеката
Број запослених6
Буџет (КМ)
1.390.000
Индикатори
приоритета

1.1. Приоритет

Интензиван развој
предузетништва и малих и
средњих предузећа (МСП)

Укупан број предузећа
Број предузетника
Буџет (КМ)
840.000
Индикатори мјере

1.1.1. Мјера

Унапређење пословних
зона и подршка
запошљавању

Број нових предузећа
у пословним зонама
Број запослених особа
женског пола
Буџет (КМ)
240.000
Индикатори мјере

1.1.2. Мјера

Подршка развоју туризма и
пратећих дјелатности

-Број ноћења
-Укупан број лежајева
Буџет (КМ)

1.2. Приоритет

6

Развој пољопривредне
производње и прерађивачке
индустрије

Полазне
вриједности
индикатора*
879

Циљне
вриједности
индикатора**
1430

379

430

2814

3200

Остали извори
(КМ)
8.310.000
Полазне
вриједности
индикатора
157
222
Остали извори
(КМ)
3.360.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
9.700.000
Циљне
вриједности
индикатора
180
250
Укупно (КМ)
4.200.000
Циљне
вриједности

0

10

1.310

1.610

Остали извори
(КМ)
960.000
Полазне
вриједности
индикатора
1.064
112
Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)
1.200.000
Циљне
вриједности
5.000
200
Укупно (КМ)

600.000

2.400.000

3.000.000

Индикатори
приоритета

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности
индикатора

1

5

Укупан број
новоизграђених
складишних и
прерађивачких
капацитета

Веза са СДГ -8.1
87

Број правних лица у
области
пољопривреде,
шумарства и риболова
Буџет (КМ)
550.000
Индикатори мјере

1.2.1. Мјера

Површина под
пластеницима ( ха)
Локални подстицаји
Унапређење кориштења
земљишта, квалитета, обима пољопр. (КМ/год).
и заштите биљне производње Број аутоматских
противградних
станица (ПГС)
Буџет (КМ)
250.000
Индикатори мјере

1.2.2. Мјера

Јачање производних
капацитета, прерађивачких и
складишних капацитета у
пољопривреди

Количина
произведеног пилећег
меса (т/год)
Музна грла (ком)
Капацитет
инсталисаних погона
за хлађење (т)
Буџет (КМ)
300.000

65

Остали извори
(КМ)
4.950.000
Полазне
вриједности
индикатора
6,5

85

Укупно (КМ)
5.500.000
Циљне
вриједности
10

60.000

150.000

2

9

Остали извори
(КМ)
2.250.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
2.500.000
Циљне
вриједности

23.400

30.000

1.300

1.700

60

160

Остали извори
(КМ)
2.700.000

Укупно (КМ)
3.000.000
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Редни број и
ознака

НАЗИВ

ИНДИКАТОРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ
Индикатори
стратешког циља

2. Стратешки
циљ

Унапређење квалитета
живота становника

Индекс старења

170

Циљне
вриједности
индикатора**
160

Број ученика основних
школа7
Укупан број дјеце
обухваћен
предшколским
образовањем

1335

1400

179

220

Буџет (КМ)
1.400.000
Индикатори
приоритета

2.1.Приоритет

Унапређење образовања,
здравствене и социјалне
заштите становништва

Број уписаних
студената
Удио здравствено
осигураних лица, %
Број корисника сталне
новчане помоћи
Буџет (КМ)
640.000
Индикатори мјере

2.1.1. Мјера

Модернизација и
побољшање квалитета свих
нивоа образовања у
заједници

Број ученика првих
разреда ОШ
Број ученика СШ
Број наставника СШ
Буџет (КМ)

2.1.2. Мјера

7

Унапређење заштите
становништва, подршка
унапређењу пронаталитетне
политике и помоћ рањивим
категоријама

Полазне
вриједности
индикатора*

Остали извори
(КМ)
4.960.000
Полазне
вриједности
индикатора
243

Укупно (КМ)
6.360.000
Циљне
вриједности
индикатора
280

71

85

128

110

Остали извори
(КМ)
3.360.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
4.000.000
Циљне
вриједности

134

160

83

120

37
Остали извори
(КМ)

40
Укупно (КМ)

200.000

1.800.000

2.000.000

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

35

40

56

30

10

5

Број високо образованог
медицинског особља
(љекари, стоматолози
и фармацеути)
Број дјеце угрожене
породичном
ситуацијом
Лица друштвено
неприхватљивог

Веза са СДГ -4.1
89

понашања
Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

440.000

1.560.000

2.000.000

Полазне
вриједности
индикатора
33

Циљне
вриједности
индикатора
40

Није провођено

>90%

Индикатори
приоритета

2.2.Приоритет

Унапређење ефикасности
рада јавних установа и
служби и подршка у области
спорта и културе

Број културноспортских
организација
Степен задовољства
грађана услугама
општинске управе
(континуирана анкета)
Буџет (КМ)
760.000
Индикатори мјере

2.2.1. Мјера

2.2.2. Мјера

Унапређење рада општинске
управе и капацитета јавних
служби

Подршка спортским,
културним и организацијама
цивилног друштва

Удио предмета
ријешених on line
захтјевом (%)
Број кривичних дјела
Просјечно
пондерисано
петогодишње
издвајање Буџета
општине за настале
штете (КМ)

Остали извори
(КМ)
1.600.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
2.360.000
Циљне
вриједности

0

30

108

50

644.000

300.000

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

360.000

0

360.000

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

21

25

7

10

3

5

0

1

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

400.000

1.600.000

2.000.000

Број активних
спортских клубова
Број активних
културних
организација (УГ и ЈУ)
Број активних НВО
Број
спортских
центара

90

Редни број и
ознака

НАЗИВ

ИНДИКАТОРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ
Индикатори стратешког
циља

3. Стратешки
циљ

Очување природних ресурса
и
унапређење стања животне
средине

Удио становника који
имају приступ
контролисаној и
исправној води за пиће
(%)
Удио домаћинстава
обухваћен
организованим
одвозом отпада (%)
Покривеност
становништва
одводњом отпадних
вода (%)
Буџет (КМ)
3.200.000
Индикатори
приоритета

3.1.
Приоритет

Ефикасно управљање
простором и комуналном
инфраструктуром

Број ажурних
стратешких просторнопланских докумената
Општине
Дужина асфалтираних
путева, км/годишње
Број прикључака на
канализациону мрежу
Број прикључака на
водоводну мрежу
Буџет (КМ)
2.600.000
Индикатори мјере

3.1.1. Мјера

Усклађено просторно
планирање и изградња

Број ажурних
просторно-планских
докумената вишег
ранга
Површина територије
покривене
спроведбеним
документима
просторно-планске
документације (km²)
Буџет (КМ)

Полазне
вриједности
индикатора*

Циљне
вриједности
индикатора**

50

75

60

90

25

50

Остали извори
(КМ)
27.100.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
30.300.000
Циљне
вриједности
индикатора

0

2

5

7

1329

2500

5480
Остали извори
(КМ)
24.700.000
Полазне
вриједности
индикатора

6000
Укупно (КМ)
27.300.000
Циљне
вриједности

0

2

4

6

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)
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3.1.2. Мјера

Планска изградња и
одржавање саобраћајне
инфраструктуре

200.000

100.000

300.000

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

0

60

0

2

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

1.000.000

19.000.000

20.000.000

Дужина
реконструисаних
магистралних дионица
(км
Број кружних
раскрсница

Индикатори мјере

3.1.3. Мјера

3.1.4. Мјера

Реконструкција старе и
проширење постојеће
водоводне мреже

Број насељених мјеста
који има приступ
довољној количини
исправне и
контролисане воде за
пиће

Циљне
вриједности

33

39

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

400.000

1.600.000

2.000.000

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

0

400

24

35

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

1.000.000

4.000.000

5.000.000

Индикатори
приоритета

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности
индикатора

1800

1500

0

50

65

75

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

Количина отпадних
вода која се пречисти,
000 м3
Проценат
Проширење канализационе
мреже и третман отпадних вода становништва
обухваћен
канализационом
мрежом

Ефикасно управљање отпадом
3.2. Приоритет и енергијом

Полазне
вриједности
индикатора

Количина
продукованог отпада,
т/год.
Удио отпада који се
селективно прикупља
(%)
Покривеност
становништва услугом
јавне расвјете (%)
Буџет (КМ)
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3.2.1. Мјера

3.2.2. Мјера

600.000

2.400.000

3.000.000

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

10

5

0

1

0

2

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

400.000

1.600.000

2.000.000

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

220

200

2

5

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

200.000

800.000

1.000.000

Број дивљих депонија
(већих 1, мањих 10)
Успостављање одрживог
Број санираних
система за прикупљање,
одвожење, третман, рециклажу општинских депонија
Број нових возила за
и одлагање отпада
одвоз отпада

Подршка кориштењу
обновљивих извора енергије и
енергетске ефикасности

Проценат уштеде
потрошње електричне
енергије јавне расвјете
по расвјетном тијелу
(kw/god)
Број утопљених јавних
објеката
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8.2.

Детаљан преглед мјера

Веза са стратешким 1. Повећање обима привредне активности
циљем
Приоритет
1.1. Интензиван развој предузетништва и малих и средњих
предузећа (МСП)
Назив мјере
1.1.1. Унапређење пословних зона и подршка запошљавању
За подршку привредном развоју, као и рјешавање проблема
незапослености, предуслов је привлачење инвестиција, развој
предузетништва и МСП. Основно средство за реализацију овог
приоритета је унапређење услова пословања у постојећим
пословним зонама. Наиме, ово се посебно односи на потребу:
израде изведбених пројеката за изградњу секундарних
саобраћајница и разводне водоводне мреже, као и
електродистрибутивне мреже, затим изградњу инфраструктуре и
уређење простора, промоцију и попуњавање зоне.
Опис мјере са
Дакле, потребно је наставити са стимулативним активностима у
оквирним
циљу нових инвестиција и одрживих радних мјеста, посебно
подручјима
базираним на новим технологијама и одрживим аспектима развоја.
дјеловања
Потребно је обезбједити програме подстицаја за запошљавање и
самозапошљавање, посебну пажњу усмјерити на програме
запошљавања маргинализованих група (жене, млади, инвалидне
особе и сл.) као посебног извора квалификоване и
висококвалификоване радне снаге.
С аспекта негативних утицаја садашње пандемије (и неких будућих
изазова), неопходно је поред субвенција, за очување запослености,
интензивирати потицаје за нова запошљавања, уз остале мјере за
ревитализацију пословних активности на подручју општине Србац и
привлачења нових инвестиција. У складу са потребама привреде
неопходно је унаприједити квалитет понуде кадрова на тржишту
рада, кроз програме, преквалификације, доквалификације и
дошколовавања, уз јачање сарадње са образовним установама, као
и развојних агенција, организација, удружењима која проводе
програме образовања.
Оквирна подручја дјеловања (1.200.000 KM):
- Субвенције и подршка Општинске управе
- Унапређење услова пословања у постојећим пословним зонама
- Подршка предузетништву маргинализованих група (млади, жене,
особе са инвалидитетом које се баве предузетништвом)
- Подршка програмима преквалификације, доквалификације и
дошколовавања.
Кључни стратешки пројекти:
- Изградња инфраструктуре унутар пословне зоне Црнаја (800.000
КМ)
- Подршка предузетништву маргинализованих група (млади, жене,
особе са инвалидитетом које се баве предузетништвом (200.000
КМ)
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Кључни стратешки
пројекти
1. Изградња инфраструктуре унутар
пословне зоне Црнаја
2. Подршка предузетништву
маргинализованих група (млади,
жене, особе са инвалидитетом које се
баве предузетништвом).

Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета

Индикатори

Очекивани излазни
резултат:
- Обезбјеђени програми
преквалификације,
доквалификације и
дошколовавања до 2024.
године
- До краја 2025. године
изграђена инфраструктура
у пословној зони Црнаја.
Очекивани крајњи
разултат:
- До краја 2028. године
стављена у функцију
пословна зона Црнаја.
- До краја 2028. године
повећан број запослених
лица из маргинализованих
група у општини за 30% у
односу на 2021. годину.
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
0
10

- Број нових предузећа у пословним
зонама
- Број запослених особа женског пола
1310
1610
Програмом преквалификације, доквалификације и дошколовавања,
субвенције предузетницима и привреди, као и стављањем у
функцију пословне зоне у општини треба да доведе до новог
запошљавања, нових предузећа која користе нове технологије,
раста зараде, пореза и доприноса, те квалитета живота свих
категорија становништва општине.
1.200.000 КМ (20% Општина 240.000 КМ; 80% Влада РС 960.000 КМ)
(за пословну зону Црнаја 800.000 КМ и то 160.000 КМ из буџета и
640.000 КМ Влада РС)
(за подршку предузетништву 200.000 КМ и то 40.000 КМ из буџета и
160.000 КМ Влада).
2022-2028. године

Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна
за Општинска управа Србац
координацију
спровођења мјере
Носиоци
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
спровођења мјере
Циљне групе
Инвеститори, предузетници и незапослени.
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Веза са стратешким 1. Повећање обима привредне активности
циљем
Приоритет
1.1. Интензиван развој предузетништва и малих и средњих
предузећа (МСП)
Назив мјере
1.1.2. Подршка развоју туризма и пратећих дјелатности
Мјером ће се кроз различите пројекте и активности унапредити
постојећи туристички потенцијали и изградити нова туристичка
инфраструктура, како би општина Србац имала већу привлачност за
туристе из околине и региона. У прошлости најпознатија туристича
дестинација била је мочварни комплекс Бардача. На жалост,
тренутно Бардача је изгубила свој значај у погледу туризма, али и
данас овдје постоји отворени базен са рестораном и пратећим
Опис мјере са
садржајима који је посјећен током љетних мјесеци, а на овом
оквирним
простору одржавају се и познате манифестације „Гастро фест Србацподручјима
Бардача“ и „Ликовно еколошка колонија Бардача“. У циљу
дјеловања
повећања туристичке валоризације природних и других ресурса за
развој туризма на подручју општине Србац, потребно је унапредити
туристичку инфраструктуру и услуге на подручју Бардаче. Такође,
упоредо са туризмом потребно је развијати и сектор угоститељства
као и пратећу инфраструктуру, сигнализацију и нове туристичке
производе, који ће бити адекватно промовисани.
Последњих година, бициклизам је доживио експанизују, тако да
обиљежавањем бициклистичких стаза општина би се повезала са
сусједним општинама, али такође и отворила могућност међусобног
повезивања значајних туристичких тачака на подручју саме
општине. На градском подручју потребно је извршити уређење
обале ријеке Саве и подручја око ушћа Врбаса у Саву да би се овај
природни потенцијал искористио у туристичке сврхе, изградњом
Марине.
Оквирна подручја дјеловања (3.000.000 КМ):
- Подршка изградњи инфрастуктуре на обалама ријека и планина
- Бардача-нови туристички комплекс
- Развој угоститељства као пратећег сектора у области развоја
туризма.
Кључни стратешки пројекти:
- Уређење обале ријеке Саве и подручја око ушћа Врбаса у Саву, и
изградња Марине на ушћу Врбаса у Саву (500.000 КМ).

Кључни стратешки
пројекти

1. Уређење обале ријеке Саве и
подручја око ушћа Врбаса у Саву, и
изградња Марине на ушћу Врбаса у
Саву.

Очекивани излазни
резултат:
- Изграђена нова
туристичка
инфраструктура.
- Повећан број
манифестација.
96

Очекивани крајњи
разултат:
- До 2028. године уређена
обала ријеке Саве и
изграђена Марина на ушћу
Врбаса у Саву.
- До краја 2028. године
континуирано унапређен
квалитет културних и
спортских манифестација.
Индикатори
Индикатори за
праћење резултата
мјере
Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
- Број ноћења
1064
5000
- Укупан број лежајева
112
200
Изградњом смјештајних капацитета, као и туристичких производа,
треба да доведе до интензивног раста броја инвестиција и још
интензивнијег раста броја запослених радника, што ће у коначници
довести до раста стандарда и квалитета живота свих категорија
становништва општине.
3.000.000 КМ
2.400.000 КМ)

(20% Општина 600.000 КМ;

80% Инвеститори

2022-2028. године

Општинска управа Србац
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Инвеститори, предузетници, незапослени и становништво општине.
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Веза са стратешким
циљем
Приоритет
Назив мјере

Опис мјере са
оквирним
подручјима
дјеловања

1. Повећање обима привредне активности
1.2 Развој пољопривредне производње и прерађивачке
индустрије
1.2.1 Унапређење кориштења земљишта, квалитета, обима и
заштите биљне производње
Ова
мјера
усмјерена
је
на
унапређење
управљања
пољопривредним земљиштем, као и провођење заштите земљишта
од деградације и загађења и изградње система наводњавања, како
би се одржало у стању које га чини повољним стаништем за
производњу здраве хране и у неповољним климатским условима,
укључујући и пластеничку производњу. Циљ ове мјере је да се
пољопривредно земљиште искориштава на што ефикаснији начин,
за што је најважније уредити пољопривредне посједе. Такође, овом
мјером предвиђено је унапређење противградне заштите и
превенција код осталих елементарних непогода у пољопривредној
производњи.
Да би се повећали приноси пољопривредних култура, а самим тим и
модернизовала производња на подручју општине Србац неопходно
је израдити пројекат наводњавања за Ситнешку раван, СрбачкоНожичку раван као и већи дио Лијевча поља. Неопходно је
унапредити и систем противградне заштите.
Оквирна подручја дјеловања (2.500.000 КМ):
- Доношење Основе заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Србац
- Изградња система наводњавања
- Унапређење система противградне заштите
- Одржавање одводних канала и набавка механизације.

Кључни стратешки
пројекти

Кључни стратешки пројекти:
- Изградња система наводњавања (2.000.000 КМ)
- Доношење Основе заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Србац (150.000
KM)
Очекивани излазни
резултат:
- Донесена Основа заштите
уређења и кориштења
пољопривредног
1. Изградња система наводњавања
земљишта.
2. Доношење Основе заштите
-Повећан износ локалних
уређења и коришћења
подстицаја.
пољопривредног земљишта на
територији општине Србац

Очекивани крајњи
разултат:
- До 2028. године изграђен
систем наводњавања.
- До 2028. године донесена
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Индикатори

Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

Основа заштите уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта.
- До краја 2028. године
пружена континуирана
подршка
пољопривредницима.
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)

- Број дефинисаних пољопривредних
рејона
0
3
- Број уређених пољопривредних
површина (ha)
250
600
- Број наводњаваних пољопривредних
површина (ha)
250
600
- Број аутоматских противградних
станица
2
9
(ПГС)
- Површина под пластеницима (hа)
6,5
10
- Локални подстицаји пољопр.
60.000
150.000
(КМ/год)
Имплементацијом кључних пројеката за развој пољопривредне
производње у општини, треба да доведе до интензивног раста
пољопривредне производње и раста броја запослених радника у
руралном подручју, значајног повећања прихода пољопривредних
произвођача, што ће довести до раста стандарда и квалитета
живота руралног становништва општине.
2.500.000 КМ
(10% Општина 250.000 КМ;
10% Пољопривредници 250.000 КМ;
80% Влада РС 2.000.000 КМ).
2022-2028. године
Општинска управа Србац - Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Инвеститори, пољопривредници и незапослени.
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Веза са стратешким 1. Повећање обима привредне активности
циљем
Приоритет
1.2 Развој пољопривредне производње и прерађивачке
индустрије
Назив мјере
1.2.2 Јачање производних капацитета, прерађивачких и
складишних капацитета у пољопривреди
Мјером ће се кроз пројекте и активности формирати откупни центар
за пољопривредне производе на подручју општине Србац чиме ће
се остварити први корак који ће задовољити потребе
пољопривредника и утемељити добру праксу коју захтјева тржиште.
Изградњом откупног центра са већим складиштем, хладњачом и
другим условима чувања, сортирања, паковања и пласмана
омогућиће се развој породичних пољопривредних газдинстава
чиме се даље могу јачати локални производни ланци вриједности.
Опис мјере са
Такође, у сектору анималне производње потребно је порадити на
оквирним
унапређењу квалитета и квантитета производње, као и
подручјима
могућностима развоја живинарске производње. У оквиру ове мјере
дјеловања
пружит ће се подршка произвођачима, у погледу проширења това
бројлера за унапређење конкурентности, кроз увођење нових
технологија и међународних стандарда, инкубаторске станице. Циљ
ове мјере је да се повећају инвестиције у нове технологије и
опрему.
Оквирна подручја дјеловања (3.000.000) КМ:
- Проширење обима производње јагодастог и бобичастог воћа,
- Задржавање производње коштичавог воћа (шљиве),
- Проширење ратарске и повртларске производње,
- Подршка заинтересованим инвеститорима,
- Изградња откупног цетра (са већим складиштем, хладњачом и
другим условима чувања, сортирања и паковања)
- Инсталација нове инкубаторске станице.

Кључни стратешки
пројекти

Кључни стратешки пројекти:
- Изградња откупног цетра (са већим складиштем, хладњачом и
другим условима чувања, сортирања и паковања) (2.000.000 КМ)
- Инсталација нове инкубаторске станице (500.000 КМ)
Очекивани излазни
резултат:
- Проширење обима
1. Изградња откупног цетра (са већим
производње јагодичастог и
складиштем, хладњачом и другим
бобичастог воћа.
условима чувања, сортирања и
- Проширење ратарске и
паковања)
повртларске производње.
2. Инсталација нове инкубаторске
станице

Очекивани крајњи
разултат:
- До краја 2028. године
изграђен откупни центар.
- До краја 2028. године
100

Индикатори

Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

инсталирана инкубаторска
станица.
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
23.400
30.000

- Количина произведеног пилећег
меса (t/год)
- Музна грла (ком)
1300
1700
- Капацитет инсталисаних погона за
60
160
хлађење (t)
Имплементацијом кључних пројеката за развој пољопривредне
производње у општини, треба да доведе до интензивног раста
пољопривредне производње, посебно у анималној производњи и
прерађивачким капацитетима, што води до раста броја запослених
радника, раста стандарда и квалитета живота руралног
становништва општине.
5.000.000КМ (10% Општина 500.000 КМ;
50 % Пољопривредници и инвеститори 2.500.000 КМ;
40% Влада РС 2.000.000 КМ).
2022-2028. године
Општинска управа Србац - Одјељење за привреду, пољопривреду и
друштвене дјелатности, Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
Инвеститори, пољопривредници и незапослени.
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Веза са стратешким 2. Унапређење квалитета живота становника
циљем
Приоритет
2.1. Унапређење образовања, здравствене и социјалне заштите
становништва
Назив мјере
2.1.1. Модернизација и побољшање квалитета свих нивоа
образовања у заједници
Мјером изградње и реконструкције основних школа у руралним
подручјима ће се унаприједити услови и амбијенти, што је одлична
подлога за учење и подизање основног нивоа знања ученика, које
ће директно утицати на њихово даљње образовање, те на остале
битне смјернице у животу. Такође, кроз реализацију ове мјере
провест ће се реформа образовног система, те унаприједити рад
образовне инфраструктуре за редовно извођење наставе (у
Опис мјере са
учионицама) и путем online платформи (у потенцијалним кризним
оквирним
ситуацијама). Овом мјером потребно је проширити обухват
подручјима
предшколског, основног и средњег образовања у Општини,
дјеловања
успостављати модел цјеложивотног и дуалног образовања и учења,
као и социјалну инклузију, те обезбједити aдекватне просторе за
боравак дјеце.
Оквирна подручја дјеловања (2.000.000 КМ):
- Изградња објекта дјечијег вртића ( II фаза)
- Адаптација и санација школских објеката (гдје је потребногријање, мокри чворови...), обнављање инвентара и информатичке
опреме
- Побошање опремљености кабинета (нарочито у сеоским школама)
- Обезбјеђење адекватног прилаза свим школама за дјецу из
рањивих група.

Кључни стратешки
пројекти

Кључни стратешки пројекти:
- Унапређење наставних планова и програма у основним и
средњим школама (увођење нових профила) 500.000 KM.
Очекивани излазни
резултат:
-Унапређени услови и
амбијент боравка у
објектима основних и
средњих школа.
1. Унапређење наставних планова и
програма у основним и средњим
школама

Очекивани крајњи
разултат:
- Унапређени наставни
планови и програми у
основним и средњим
школама (уведен нови
профил у складу са
потребама привреде).
- До 2023. године изграђен
дјечији вртић.
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Индикатори
Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
- Број ученика првих разреда ОШ
134
160
- Број ученика СШ
83
120
- Број наставника СШ
37
40
Кроз изградњу, обнову и развој образовне инфраструктуре, као и
унапређење наставних планова и садржаја, повећаће се образовни
капацитети, што ће у коначници допринијети побољшању квалитета
и доступности образовања у заједници, посебно у руралним
дијеловима општине Србац.
2.000.000 КМ
(10% Општина 200.000 КМ;
90% Влада РС 1.800.000 КМ).

2022-2028. године
Општинска управа

Министарство просвјете и културе, Општинска управа
Дјеца и омладина.

Веза са стратешким 2. Унапређење квалитета живота становника
циљем
Приоритет
2.1. Унапређење образовања, здравствене и социјалне заштите
становништва
Назив мјере
2.1.2. Унапређење заштите становништва, подршка унапређењу
пронаталитетне политике и помоћ рањивим категоријама
Циљ ове мјере односи се прије свега на здравствену и социјалну
заштиту као и смањење свих облика социјално неприхватљивог
понашања. Мјера се односи и на развој животних стилова који
помажу очување и унапређење здравља као и спречавање болести,
те побољшање организације здравственог система. Такође, мјером
се пружа подршка унапређењу пронаталитетне политике, на начин
да се младим брачним паровима помогне у рјешавању стамбеног
Опис мјере са
питања.
оквирним
Оквирна подручја дјеловања (2.000.000 КМ):
подручјима
- Изградња зграде за младе брачне парове 1.800,000 КМ
дјеловања
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- Промјене понашања грађана у вези очувања и унапређења
здравља и здравих стилова живота,
- Систем раног откривања хроничних болести кроз „skrininge“,
физичке активности код становништва, а нарочито код дјеце,
- Свијест становништва о потреби провођења понашања која
помажу спречавање ширења заразних болести,
- Методологија здравствено-промотивних активности кроз
примјену принципа маркетинга у промоцији здравства.

Стратешки пројекти

Кључни стратешки
пројекти

Индикатори за
праћење резултата
мјере

Кључни стратешки пројекти:
- Развој методологије за унапређење здравствено-промотивних
активности кроз примјену принципа маркетинга о свијести грађана
о здравим стиловима живота и одговорности за сопствено здравље
(20.000 КМ)
Развој методологије за унапређење здравствено-промотивних
активности кроз примјену принципа маркетинга о свијести грађана
о здравим стиловима живота и одговорности за сопствено здравље.
Очекивани излазни
резултат:
- Развијен систем раног
откривања хроничних
болести кроз „skrininge“,
физичке активности код
становништва, а нарочито
код дјеце.
1. Развој методологије за
- Развијена методологија за
унапређење здравственоунапређење здравственопромотивних активности кроз
промотивних активности.
примјену принципа маркетинга о
Очекивани крајњи
свијести грађана о здравим
разултат:
стиловима живота и одговорности за - До 2023. године изграђена
сопствено здравље.
зграда за младе брачне
парове
- До 2028. године
побољшано здравствено
стање становништва,
смањени негативни ефекти
болести (боловања и др.)
смањена стопа смртности
од заразних болести.
Индикатори
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
- Број високо -образованог
35
40
медицинског особља (љекари,
стоматолози и фармацеути)
56
30
- Број дјеце угрожене породичном
ситуацијом
10
5
- Лица друштвено неприхватљивог
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Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција
са изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

понашања
Највећи развојни ефекти ове мјере очекују се у сљедећим
показатељима: Побољшан систем социјалне заштите, побољшано
здравствено стање становништва, смањени негативни ефекти
болести (боловања, трошкови лијечења, инвалидност), смањена
стопа смртности од заразних болести и ефикасније и ефективније
провођење здравствено-промотивних активности.
2.000.000 КМ
(20% Општина 440.000 КМ;
60% Влада РС, учешће грађана 1.560.000 КМ).
2022-2028. године

Општинска управа

Ресорна министарства, Општинска управа
Сви становници Општине.

Веза са стратешким 2. Унапређење квалитета живота становника
циљем
Приоритет
2.2. Унапређење ефикасности рада јавних установа и служби и
подршка у области спорта и културе
Назив мјере
2.2.1. Унапређење рада општинске управе и капацитета јавних
служби
Наведеном мјером ће се кроз различите активности и пројекте
унапредити рад и ефикасност јавне управе, како би кроз исти био
убрзан процес завршавања захтјева и послова заданих од стране
странки, као и других јавних тијела. Модернизовањем и увођењем
најновијих технолошких и информационих система у свакодневни
рад запослених, допринијеће такође већем, бржем и сигурнијем
протоку информација између самих службеника у управи, као и
странака чији захтјеви морају бити спроведени од стране
општинске управе. Такође, је потребно увести концепт ”Е-управе”
Опис мјере са
посебно у свјетлу потреба и дешаваања у ванредним ситуацијама
оквирним
попут пандемије. Такође, је потребно јачати капацитете јавних и
подручјима
професионалних служби попут Цивилне заштите и ватрогасне
дјеловања
јединице. Мјером ће се кроз различите видове активности и
пројеката унапредити оперативност рада служби цивилне заштите,
те самим тим створити предуслови за виши степен заштите
становништва од елементарних непогода и других несрећа на
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територији општине Србац.
Оквирна подручја дјеловања (360.000 КМ):
- Унапређење рада и ефикасност јавне управе
- Обнова информатичке опреме
- Увођење најновијих технолошких и информационих система
- Јачање капацитета јавних и професионалних служби попут
Цивилне заштите и ватрогасне јединице.

Кључни стратешки
пројекти

Кључни стратешки пројекти:
- Дигитализација јавне управе (GIS i ZIS) (200.000 КМ)
- ”Е-управа” (100.000 КМ)
Очекивани излазни
резултат:
- Уведени најновији
технолошки и
информациони системи у
свакодневни рад
запослених.
- Ојачани капацитети јавних
1. Дигитализација јавне управе (GIS i и професионалних служби:
Цивилне заштите и ТВЈ.
ZIS)
2. ”Е-управа“

Индикатори

Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима

Очекивани крајњи
разултат:
- До 2028. године уведен
ГИС и ЗИС систем у
општинску управу.
- До 2028. године у
општинску управу уведено
бар три нове услуге „Еуправе“.
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
0
30

-Удио предмета рјешених on-line
захтјевом (%)
- Број кривичних дјела
108
50
- Просјечно пондерисано
петогодишње издвајање средстава
644.000
300.000
из Буџета општине за настале штете
(КМ)
Унапређењем функционалности и ефикасности рада јавне управе и
јавних служби ће се допринјети вишем и ефективнијем раду у циљу
уштеде за грађане и инвеститоре, као и дугорочном смањењу
трошкова Буџета општине и повећању сигурности грађана.
360.000 КМ (100% Општина )
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финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

2022-2028. године

Општинска управа

Ресорна министарства, Општинска управа
Сви становници Општине.

Веза са стратешким 2. Унапређење квалитета живота становника
циљем
Приоритет
2.2. Унапређење стања спорта, културе и ефикасности рада јавних
установа и служби
Назив мјере
2.2.2. Подршка спортским, културним и организацијама цивилног
друштва
Реализацијом ове мјере планира се повећати број спортских и
културних дешавања и број посјетилаца спортских догађаја на
подручју општине Србац те је посебно важно унапређење
инфраструктуре у области спорта, јер тренутно нема активних
спортских центара у Општини. Такође, мјером се настоји оснажити
активизам организација цивилног друштва (ОЦД).
Опис мјере са
Улагања у културу и спортска подручја општине имају превентивно
оквирним
дјеловање на потицање младих на здрав живот и елиминацију
подручјима
негативних друштвених појава. Због тога је неопходно градити
дјеловања
центре културе као и спортске и рекреативне центре на подручју
општине, нарочито у руралном подручју.
Оквирна подручја дјеловања (2.000.000 КМ):
- Повећање броја спортских и културних догађаја
- Изградња нове и унапређење постојеће инфраструктуре у области
спорта и културе.

Кључни стратешки
пројекти

Кључни стратешки пројекти:
- Субвенције за санацију и опремање спортске инфраструктуре
(500.000 КМ)
- Субвенције за адаптације и опремање културних установа те
промоција културних и историјских ресурса (500.000 КМ)
Очекивани излазни
1. Субвенције за санације и
резултат:
опремање спортске инфраструктуре
- Повећање броја спортских
2. Субвенције за адаптације и
и културних догађаја.
опремање културних установа те
- Успостављена пракса
промоција културних и историјских
давања субвенција за
ресурса
санацију и опремање
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инфраструктуре у области
спорта и културе.
Очекивани крајњи
разултат:
- До 2028. године изграђене
или адаптиране бар двије
установе из области
културе.
- До 2028. године изграђена
или адаптирана бар два
спортска објекта.
Индикатори

Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

Полазне
вриједности
(2021)
22
10

Циљне
вриједности
(2028)
27
12

- Број активних спортских клубова
- Број активних културних
организација (УГ и ЈУ)
- Број активних НВО
3
5
- Број спортских центара
0
1
Развојни ефекти ове мјере очекују се у домену повећања броја
спортских и културних догађаја, врсте спортова и културних
манифестација и броја посјетилаца спортских и културних догађаја
на подручју општине Србац.
2.000.000 КМ
(20% Општина 400.000 КМ; 60% Влада РС 1.600.000 КМ).

2022-2028. године

Општинска управа

Ресорна министарства, Општинска управа
Сви становници Општине.
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Веза са стратешким 3. Очување природних ресурса и унапређење стања животне
циљем
средине
Приоритет
3.1.
Ефикасно
управљање
простором
и
комуналном
инфраструктуром
Назив мјере
3.1.1. Усклађено просторно планирање и изградња
Израдом релевантне просторно планске документације (прије свега
Просторног и Урбанистичког плана) правно и квалитетно ће се
побољшати стамбена и пословна градња. У оквиру ове мјере
потребно је донијети и припадајућа проведбена документа.
Потребно је донијети сет мјера које ће унапредити стање у области
Опис мјере са
очувања простора и животне средине. Овом мјером и будућим
оквирним
проведбеним документима, планирају се и проводе и сви други
подручјима
тематски пројекти.
дјеловања
Оквирна подручја дјеловања (300.000 КМ):
- Израда стратешке и спроведбене документације
- Донијети мјере за унапређење стања у области очувања простора
и животне средине.

Кључни стратешки
пројекти

Кључни стратешки пројекти:
- Израда Просторног плана (150.000 КМ)
- Израда Урбанистичког плана (100.000 КМ)
Очекивани излазни
резултат:
- Израда стратешки важне
просторно-планске
документације и пратећих
проведбених докумената
омогућиће планску
1. Израда Просторног плана
стамбено-пословну градњу.
2. Израда Урбанистичког плана

Индикатори
Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере

Очекивани крајњи
разултат:
- До 2028. године донесен
Просторни план општине.
- До 2028. године донесен
Урбанистички план
општине.
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
0
2

-Број ажурних просторно-планских
докумената вишег ранга
-Површина територије покривене
спроведбеним документима
4
6
просторно-планске документације
(km²)
Имплементацијом кључних пројеката ове мјере створиће се
предуслови за одрживо кориштење простора, чистију и здравију
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остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

животну средину у општини. Ово би за резултат требало имати
уређену стамбену и пословну градњу која је у складу са свим
принципима одрживог развоја.
300.000 КМ
(66% Општина 200.0000 KM, 33% Влада РС 100.000 КМ)

2022-2028. године
Општинска управа, Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне дјелатности

Општинска управа Србац/Извођач
Становништво општине Србац, јавне установе, привредна друштва
и др.

Веза са стратешким 3. Очување природних ресурса и унапређење стања животне
циљем
средине
Приоритет
3.1.
Ефикасно
управљање
простором
и
комуналном
инфраструктуром
Назив мјере
3.1.2.
Планска
изградња
и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
Овом мјером омогућиће се економски и привредни развој кроз
развој путне комуникације и боља повезаност са локалним,
регионалним центрима. Побољшаће се путна инфраструктура у
руралним подручјима општине Србац, те квалитетнији приступ
мјесним заједницама које буду у обухвату имплементације
пројекта. Мјером ће се кроз пројекте развијати путна комунална
инфраструктура која ће побољшати квалитет живота становника, а
Опис мјере са
самим тим ће се створити бољи услови за останак становништва на
оквирним
територији општине Србац.
подручјима
Оквирна подручја дјеловања (20.000.000 КМ):
дјеловања
- Развој међурегионалне и регионалнe путне увезаности
- Изградња кружне раскрснице.
Кључни стратешки пројекти:
- Реконструкција путних праваца Србац – Лепеница и КладариКорови (18.000.000 КМ)
Очекивани излазни
1. Реконструкција путних праваца
резултат:
Србац – Лепеница и Кладари-Корови.
- Развој међурегионалне и
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Кључни стратешки
пројекти

Индикатори
Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

регионалне путне
увезаности допринијеће
економском и привредном
развоју.
Очекивани крајњи
разултат:
- До 2024. године изграђен
путни правац Србац –
Лепеница и КладариКорови.
- До 2023. године изграђена
кружна раскрсница.
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
0
60

-Дужина реконструисаних
магистралних дионица (км)
-Број кружних раскрсница
0
2
Овом мјером оствариће се међурегионална и регионална путна
увезаност, успостављена развојна равнотежа унутар општине Србац
и околних општина, развој привреде, туризма и унапређено стање
околиша у општини Србац.
20.000.000 КМ
(5% Општина 1.000.000 КМ; 95% Путеви РС 19.000.000 КМ).
2022-2028. године

Општинска управа, Путеви РС

Путеви РС/Извођач
Становништво општине Србац, јавне установе, привредна друштва
и др.
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Веза са стратешким 3. Очување природних ресурса и унапређење стања животне
циљем
средине
Приоритет
3.1.
Ефикасно
управљање
простором
и
комуналном
инфраструктуром
Назив мјере
3.1.3. Реконструкција старе и проширење постојеће водоводне
мреже
Мјера се односи на развој водоводне инфраструктуре,
реконструкцијом старе и проширењем постојеће водоводне мреже
Опис мјере са
на подручју општине Србац. Реализацијом ове мјере повећаће се
оквирним
досадашњи капацитети комуналне инфраструктуре која се односи
подручјима
на системско водоснабдијевање насеља и рјешавање питања
дјеловања
употријебљених вода, чиме се унапређује квалитет живота и
доприноси побољшању демографске структуре, као и очувању
животне средине.
Оквирна подручја дјеловања (2.000.000 КМ):
- Развој водоводне инфраструктуре.

Кључни стратешки
пројекти

Кључни стратешки пројекти:
- Реконструкција и проширење водоводне мреже (2.000.000 КМ)
Очекивани излазни
резултат:
- Унапређен систем
водоснабдјевања.
1. Реконструкција и проширење
Очекивани крајњи
водоводне мреже
разултат:

Индикатори
Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција

- До краја 2028. године
обезбеђене довољне
количине воде за све
становнике Општине
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)

-Број насељених мјеста који има
приступ
довољној
количини
33
39
исправне и контролисане воде за
пиће
Изградњом система водоснабдијевања, створиће се услови за
развој и останак становништва на подручју општине Србац.

2.000.000 КМ
(20% Општина 400.000 КМ; 50% Влада РС 1.000.000 КМ;
Донатори 600.000 КМ).

30%

2022-2028. године
Општинска управа, Одјељење за просторно уређење и стамбено112

одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

комуналне дјелатности

Општинска управа Србац, KП ”Водовод”.
Становништво општине Србац, јавне установе, привредна друштва
и др.

Веза са стратешким 3. Очување природних ресурса и унапређење стања животне
циљем
средине
Приоритет
3.1.
Ефикасно
управљање
простором
и
комуналном
инфраструктуром
Назив мјере
3.1.4. Проширење канализационе мреже и третман отпадних
вода
Опис мјере са
Мјера се односи на развој канализационе инфраструктуре и
оквирним
третмана отпадних вода (колектори и пречишћивачи). У
подручјима
претходном периоду израђена је Студија изводљивости за
дјеловања
реализацију пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода
Србац“. Потребно је изнаћи финансијска средства за реализацију
активности предвиђених у наведеној студији.
Оквирна подручја дјеловања (5.000.000 КМ):
- Развој канализационе инфраструктуре и третмана отпадних вода
(колектори и пречишћивачи)
- Изградња постројења за третман отпадних вода

Кључни стратешки
пројекти

Индикатори за

Кључни стратешки пројекти:
- Проширење канализационе мреже (2.000.000 КМ)
- Изградња колектора и постројења за третман отпадних вода
(2.000.000 КМ)
Очекивани излазни
резултат:
- Изградњом система
1. Проширење канализационе мреже водоснабдијевања
2. Изградња колектора и постројења побољшаће се услови
за третман отпадних вода
живота и уопште стање
животне средине.
Очекивани крајњи
разултат:
- До краја 2028. године
изграђена и функционална
канализациона мрежа са
пречистачима.
Индикатори
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
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праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета
Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

Веза са стратешким
циљем
Приоритет
Назив мјере

Опис мјере са
оквирним
подручјима
дјеловања

- Количина отпадних вода која се
0
400
пречисти, 000 m3
- Проценат становништва обухваћен
24
35
канализационом мрежом
Изградњом система водоснабдијевања, створиће се услови за
развој и останак становништва на подручју општине Србац.

4.000.000 КМ (20% Општина 800.000 КМ;
40% Влада РС 1.600.000 КМ;
40% Донатори 1.600.000 КМ).

2022-2028. године
Општинска управа, Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне дјелатности

Општинска управа Србац, KП ”Водовод”.
Становништво општине Србац, јавне установе, привредна друштва
и др.

3. Очување природних ресурса и унапређење стања животне
средине
3.2. Ефикасно управљање отпадом и енергијом
3.2.1.
Успостављање одрживог система за прикупљање,
одвожење, третман, рециклажу и одлагање отпада
Мјером ће се кроз санацију дивљих депонија унапредити и
побољшати ниво онечишћења који проузрокује неадекватно
одложен отпад, те ће се примарно унапредити и очувати здрава
животна средина и самим тим и квалитетнији услови за живот и рад
становништва општине Србац. Санација подразумјева мјеру која
задовољава потребне услове за спречавање загађења земљишта,
ваздуха, подземних и површинских вода, што у коначности дјелује
на заштићену и унапређену животну средину. Адекватним
збрињавањем отпада обезбједиће се све предпоставке за очување
здраве и чисте животне средине као и квалитетнији услови живота
становништва.
Присутни су проблеми недостатка контејнера за прикупљање
отпада и возила за сакупљање отпада, а старосна структура
механизације није задовољавајућа. Не постоје техничке
претпоставке за селективно прикупљање комуналног отпада, па
самим тиме ни рециклажу отпада, већ се сав прикупљени отпад без
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селекције и разврстављања одвози на регионалну депонију.
Оквирна подручја дјеловања (2.000.000 КМ):
- Набавка контејнера за прикупљање отпада
- Набавка возила за одвоз отпада
- Обезбјеђење услова за селективно прикупљање комуналног
отпада

Кључни стратешки
пројекти

Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета

Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања

Кључни стратешки пројекти:
- Санација дивљих депонија (500.000 КМ)
Очекивани излазни
резултат:
- Санацијом депонија
унаприједиће се квалитет
живота и очување животне
1. Санација дивљих депонија
средине.
- Набавком одговарајуће
опреме олакшаће се рад
КП.
Очекивани крајњи
разултат:
- До 2028. године саниране
све депоније на подручју
општине.
- До 2028. године
набављена неопходна
возила за одвоз отпада и
контејнери за прикупљање
отпада.
Индикатори
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)
- Број дивљих депонија
11
5
(већих 1, мањих 10)
- Број санираних општинских
0
1
депонија
- Број нових возила за одвоз отпада
0
2
Рјешавањем проблема управљања отпадом остварују се
вишеструки развојни ефекти који доприносе остварењу приоритета
за очувану, заштићену и унапређену животну средину.
Проширењем покривености збрињавања отпада и селективним
прикупљањем отпада створиће се бољи услови за развој и опстанак
становништва. Такође рјешењем адекватног збрињавања отпада
створиће се бољи услови за очување здраве и чисте животне
средине, што ће унаприједити квалитет живљења.
2.000.000 КМ (20% Општина 400.000 КМ;
80% Фонд заштите животне средине 1.600.000 КМ).
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Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

2022-2028. године

Веза са стратешким
циљем
Приоритет
Назив мјере

3. Очување природних ресурса и унапређење стања животне
средине
3.2. Ефикасно управљање отпадом и енергијом
3.2.2. Подршка кориштењу обновљивих извора енергије и
енергетске ефикасности
Мјера се односи на утопљавање јавних објеката и побољшање
њихових енергетских карактеристика и замјену постојећих
свјетиљки уличне расвјете ЛЕД свјетиљкама/расвјетом. Овом
мјером доприноси се смањењу потрошње потребне енергије за
загријавање и климатизацију објеката, смањењу потрошње
електричне енергије као и смањењу трошкова.
Такође, у оквиру енергетске ефикасности потребно је дати подршку
и проводити кампању кориштења ОИЕ на локалном нивоу, нпр.
инсталацији соларних панела и др. Потребно је успоставити систем
континуираног мјерења загађења ваздуха на подручју општине
Србац.

Опис мјере са
оквирним
подручјима
дјеловања

Кључни стратешки
пројекти

Општинска управа, Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне дјелатности

Општинска управа Србац, КП ”Комуналац”.
Становништво општине Србац, јавне установе, привредна друштва
и др.

Оквирна подручја дјеловања (1.000.000 КМ):
- Инсталација Енергетски ефикасних система уличне расвјете
- Адаптација и санација објекта зграде општинске управе
- Промоција употребе обновљивих извора енергије
- Успостављање система континуираног мјерења загађења ваздуха
Кључни стратешки пројекти:
- Уградња ЛЕД расвјетних тијела (300.000 КМ)
Очекивани излазни
резултат:
- Кориштењем обновљивих
извора енергије
допринијеће се смањењу
потрошње енергије за
загријавање и
1. Уградња ЛЕД расвјетних тијела
климатизацију објеката и
других видова утрошка
енергије, као и смањењу
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Индикатори
Индикатори за
праћење резултата
мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере
остварењу
приоритета

Индикативна
финансијска
конструкција са
изворима
финансирања
Период
спровођења мјере
Институција
одговорна за
координацију
спровођења мјере
Носиоци
спровођења мјере
Циљне групе

трошкова.
Очекивани крајњи
разултат:
- До 2028. године
реализована ЛЕД расвјета
на подручју општине.
- До 2028. године санирана
и адаптирана зграда
општинске управе.
- До 2028. године
успостављен систем
континуираног мјерења
загађења ваздуха на
подручју општине.
Полазне
Циљне
вриједности вриједности
(2021)
(2028)

- Проценат уштеде потрошње
електричне енергије јавне расвјете
220
200
по расвјетном тијелу (kw/год)
- Број утопљених јавних објеката
2
5
Утопљавањем објеката и инсталирањем ЛЕД уличне расвјете
првенствено ће се остварити финансијска уштеда кроз смањену
потрошњу електричне енергије, коју је могуће искористити за даљи
развој и унапређење објеката улагањем у обновљиве изворе
енергије (соларне панеле и сл.) и даље побољшање енергетске
ефикасности кроз осавремењавање уређаја и опреме. Реализација
предложених мјера знатно ће утицати на побољшање енергетске
ефикасности која ће дати допринос за одрживи развој насеља кроз
стварање квалитетнијих услова живота и рада корисника објеката.
500.000 КМ
(20% Општина 100.000 КМ;
30% Донатори 150.000 КМ;
50% Фонд заштите животне средине 250.000 КМ).
2022-2028. године

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
дјелатности
Општинска управа Србац
Становништво општине Србац, јавне установе, привредна друштва
и др.
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