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1. Увод 
 

Сврха и циљ овог Извјештаја јесте да на конкретан начин предочи реализоване у 

односу на планиране активности, те да да се са постигнућима упозна шири круг 

запослених и изабраних званичника у релевантним структурама Општине, као и шира 

друштвена заједница. Извјештај је урађен на основу анализе резултата постигнутих у 

реализацији Стратегије развоја у 2014. години. Кроз Извјештај су представљени 

резултати, остварени напредак и евентуалне потешкоће у погледу имплементације 

програма, пројеката и мјера. Извјештај такође садржи препоруке и приједлоге 

корективних мјера, у случајевима гдје је то потребно, а које су важне за бољи успјех 

имплементације Стратегије развоја у наредном периоду. 

Стратегија  интегрисаног развоја 2014-2024 године. је кључни стратешки плански 

документ општине Мркоњић Град, који треба да подстиче будући раст и развој 

заједнице, а обухвата друштвену и економску сферу и аспекте заштите животне 

средине и уређења простора. 

Стратегију је израдио Развојни тим Општине у складу са МиПрометодологијом, а у 

оквиру  Пројекта интегрисаног локалног развоја(ILDP), који представља заједничку 

инцијативу Владе Швајцарске и Развојног програма уједињених нација(UNDP) у БиХ. 

Стратегија је усвојена на 13.сједници Скупштине општине Мркоњић Град, тачније 

30.12.2013.године. Индикативни финансијски план за период од три године 2014-

2016.годину усвојен је од стране Начелника општине. 

У фокусу овог Извјештаја је имплементација Стратегије развоја Општине Мркоњић 

Град за претходну 2014.годину,али су у Извјештају упоредно представљени и 

кумулативни показатељи имплементације Стратегије развоја у периоду 2014-

2024.година. Носилац израде извјештаја је –Јединица за управљање развојем смјештена 

у Кабинету начелника, у сарадњи са начелницима одјељења и другим важним актерима 

локалног развоја, као што су Агенција за привредни развој, те јавне установе и 

предузећа. Подаци који су кориштени су првенствено генерисани из тзв. Алата за 

праћање имплементације Стратегије - АПИС. 

2. Осврт на институционалне капацитете Општине 
 

Општинску управу Мркоњић Града чине одговорни и стручни људи, флексибилни и 

спремни на промјене које ће резултирати побољшањем локалног развоја.У оквиру 

организационе структуре егзистирају пет одјељења и једна служба. 

У извјештајној 2014.години су вршене припреме за унапређење организационих 

капацитета за управљање развојем, што је крајем 2014.године резултовало 
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формирањем ЈУРА – јединице за управљањем развојем, док је до тада цјелокупан 

процес координације планирања, спровођења, праћења и вредновања у органу управе, 

а нарочито имплементације Стратегије развоја, био препуштен првенствено снажној 

координирајућој улози Начелника, начелника одјељења и појединих службеника који у 

свом опису послова имају и задужење и за наведене активности, а све у склопу 

Општинског развојног тима. 

ЈУРА има за циљ допринос унапређењу ефикасности цјелокупног процеса 

имплементације стратешког документа. На основу поменутог контекста, извршена је 

измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Општинској управи Мркоњић Града у складу са препорукама ILDP-a, чиме је 

ЈУРА организационо позиционирана унутар Кабинета начелника, са јасним 

надлежностима, одговорностима и структуром службеника који у њој раде. 

Према предвиђеном плану, ЈУРА би требалода постане потпуно оперативна у трећем 

кварталу 2015. године са два запослена, од којих ће једно имати координациону улогу 

у процесима развоја, а друго ће бити подршка економском развоју. У међувремену је 

послове ЈУРА-е обављао један службеник из Кабинета начелника уз успостављен 

систем редовне комуникације са сваким општинским одјељењем. Поред тога, значајну 

улогу у области локалног економског развоја има и Агенција за привредни развој 

(ДАМ). 

 

3. Визија, стратешки циљеви и приоритети 
 

Општина Мркоњић Град је у наредном  десетогодишњем периоду своје активности 

усмјерила на следеће фокусе: 

1. рeиндустриjaлизaциja (интeрвeнциje нa тржишту рaдa, пoдстицajнe мjeрe, 

прoмoциja),  

2. екoнoмскo и сoциjaлнo jaчaњe рурaлнoг зaлeђa општине (дрвoпрeрaдa, 

пoљoприврeдa, туризaм),  

3. зaштита природног и културно-историјског насљеђа општине и њихово стављање у 

функцију развоја и 

4. квалитет живота грађана. 
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Стратешка визија којој тежимо, те постављени секторски циљеви су графички 

представљени, како слиједи: 

 

 

Стратешки циљ 1. ће бити оставрен постизањем следећих секторских циљева:  

ОЦ 1. Упослити постојеће индустријске капацитете (brownfield локације), до 2017. 

године, и успјешно реализовати прву трећину инвестиција у пословним зонама у 

Подбрду, до 2019.године, уз уважавање стандарда заштите животне средине.  

ОЦ 2.  Стимулисати погодне пословне активности сеоског предузетништва и 

активирати туристичке потенцијале, уз повећање прихода за најмање 10% од нових 

пословних активности, до 2017. године 

Стратешки циљ 2. ће бити постигнути остварењем следећих секторских циљева: 

ОЦ 3.  Унаприједити и прилагодити стручност и знање расположивих људских 

потенцијала према потребама тржишта рада до 2017. године 

ОЦ 4. Побољшати психо-физички развој дјеце и младих у области школских и 

ваншколских активности (спортске, рекреативне, културне, образовне и информативне 

активности) 

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

људи.

1. Пoстojeћи рaспoлoживи 
рeсурси у функциjи нoвих 
приврeдних инвeстициja 
уз увaжaвaњe eврoпских 

стaндaрдa, eнeргeтскe 
eфикaснoсти и зaштитe 

живoтнe срeдинe.

2. Уjeднaчeн рaзвoj и 
oснaжeни рурaлни 
диjeлoви oпштинe

3. Унапријеђена укупна 
инфрaструктурa у 

функциjи приврeдe и 
грaђaнa 
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ОЦ 5. Унаприједити систем социјално-здравствене заштите за кориснике услуга из 

руралних крајева и лица са посебним потребама  

Стратешки циљ  3. ће бити постигнути оставрењем следећих секторских циљева: 

ОЦ 6. Обезбиједити одрживост система управљања отпадом у руралним срединама уз 

активно провођење кампања и мјера о заштити животне средине до 2017. године 

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

ОЦ 8. Досљедна примјена стандарда о заштити животне средине у пословању 

привредних субјеката до 2017. године 

ОЦ 9. Унаприједити свеукупну комуналну инфраструктуру и систем управљања 

општинском имовином 

4. Преглед имплементације 

Сумарни преглед имплементације пројеката из Стратегије развоја 

У 2014.години, носилац свих проведених пројеката је Општина Мркоњић Град, 

односно одговорна општинска одјељења у сарадњи са Агенцијом за привредни развој и 

јавним установама и предузећима. Поред тога бисмо истакли да је у оквиру 

реализације активности на пројекту „Од воћара до предузетника-подршка 

складиштењу воћа у хладњачама“ партнерство успостављено са сусједном Општином 

Рибник. Имплементација овог пројекта је започета у 2014.години, међутим протеже се 

и кроз 2015.годину.   

У наредним табелама приказан је сумарни план и преглед реализације Стратегије. 

Табела 1. Сумарни преглед имплементације пројеката из Стратегије развоја, по 

секторима (Извор: АПИС)  

ПРЕГЛЕД 
Број 

пројеката 
Економски Друштвени Еколошки 

Укупан број 

пројеката у 

стратегији (2014-

2024) 

69 21 18 30 

Укупан број у 

цијелости завршених 

пројеката 

1 1 0 0 

% у цијелости 

завршених пројеката 
1% 5% 0% 0% 

% структура 

завршених  
100% 0% 0% 
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Из табеле се може видјети да је Стратегијом развоја 2014-2024, укупно планирана 

имплементација 69 пројеката. На основу броја пројеката у појединачним секторима, 

може се закључити да се највећи број пројеката односи на сектор заштите животне 

средине и инфраструктуре, затим економски и друштвени сектор. Важно је напоменути 

да Табела 1. садржи укупан број пројеката предвиђених Стратегијом, те број пројеката 

чија је имплементација у потпуности завршена. У даљем тексту ће бити наведени 

подаци о пројектима чија је имплементација у току. 

 

Табела2. Сумарни преглед имплементације пројеката из Стратегије развоја 

(Извор: АПИС) 

 

ПРЕГЛЕД (у цијелости и 

дијелимично реализовани 

пројекти) 

Број 

пројекат

а 

Укупно Из буџета 

Из 

екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО 

А. Укупан број планираних 

пројеката 
49 

                    
2.460.088,0

0  

                    
2.180.000,0

0  

                       
280.088,00  

% структура финансирања од А     89% 11% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

Б. Укупан број  у цијелости или 

дјелимично реализованих прој. 
35 

                    
2.135.648,0

0  

                    
1.454.875,0

0  
                       

680.773,00  
% у потпуности или 

дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 71% 87%     

% структура (од Б)     68% 32% 

Ц. Укупан број дјелимично 

реализованих пројеката 
34 

                    
2.057.253,0

0  

                    
1.376.480,0

0  
                       

680.773,00  
% дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 69% 84%     

% структура (од Ц)     67% 33% 

Д. Укупан број у цијелости 

завршених пројеката 1 
                          

78.395,00  
                          

78.395,00  
                                         
-    

% у цијелости завршених 

пројеката  (од А) 2% 3%     

% структура (од Д)     100% 0% 
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У табели су приказани предвиђени пројекти за имплементацију у 2014. години и 

имплементирани пројекти са финансијским оквиром за предвиђену годину. У 2014. 

години, имплементирано је у цијелости или дјелимично 35 пројеката, што износи 71%  

од укупно  49  пројекта.  

На основу показатеља из предходних табела може се закључити да је у 2014. години у 

цијелости или дјелимично имплементирано 50,7% пројеката  од укупно свих 

предвиђених пројеката Стратегијом 2014-2024.године, односно 71% од пројеката 

предвиђених за имплементацију у извјештајном периоду, односно у 2014.години. 

 

Табела 3.Преглед броја предвиђених пројеката за имплементацију у 2014.години 

Имплементација 2014.године 

 
Број 

пројек

ата 

Дјелим

ично 

реализо

вани 

Реали

зован

и 

Удио 

реализованог у 

планираном 

Удио дјелимично 

реализованог у 

планираном 

Једногодиш

њи 
8 0 1 12,5% 0 

Вишегодиш

њи 

пројекти 

41 34 0 0 82,9% 

 

Као што је приказано, укупан број пројеката предвиђен за имплементацију у 2014. 

години износио је 49, а имплементирано је 35 пројекта, од чега 1 у потпуности (ШПО 

за приватне шуме), а 34 дјелимично (јер се ради о вишегодишњим пројектима). 

 

Табела 4. Економски сектор – број планираних и реализованих пројеката са 

финансијским оквиром (Извор: АПИС) 

ПРЕГЛЕД (у цијелости и 

дјелимичнореализовани 

пројекти) 

Бројпројек

ата 
Укупно Избуџета 

Из екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО 
     

А. Укупан број планираних 

пројеката 
16 

                       
997.366,0

0  

                       
785.000,0

0  

                       
212.366,00  

% структура финансирања од 

А 
    79% 21% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

  
    

 
Б. Укупан број  у цијелости 

или дјелимично реализованих 

прој. 10 

                       
814.911,0

0  

                       
735.411,0

0  
                          

79.500,00  

% у потпуности или 63% 82%     
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дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 

% структура (од Б)     90% 10% 

Ц. Укупан број дјелимично 

реализованих пројеката 
9 

                       
736.516,0

0  

                       
657.016,0

0  
                          

79.500,00  
% дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 56% 74%     

% структура (од Ц)     89% 11% 

Д. Укупан број у цијелости 

завршених пројеката 1 
                          

78.395,00  
                          

78.395,00  
                                         
-    

% у цијелости завршених 

пројеката  (од А) 6% 8%     

% структура (од Д)     100% 0% 
 

 

 

Табела 5. Друштвени сектор- број планираних и реализованих пројеката са 

финансијским оквиром (извор: АПИС) 

ПРЕГЛЕД (у цијелости и 

дјелимично реализовани 

пројекти) 

Број 

пројеката 
Укупно Из буџета 

Из 

екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО      

А. Укупан број планираних 

пројеката 
15 

                       
566.500,00  

                       
552.500,00  

                          
14.000,00  

% структура финансирања од А     98% 2% 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

  
      

Б. Укупан број  у цијелости или 

дјелимично реализованих прој. 16 
                       

663.551,00  
                       

381.437,00  
                       

282.114,00  
% у потпуности или дјелимично 

реализованих пројеката (од А) 107% 117%     
% структура (од Б)     57% 43% 
Ц. Укупан број дјелимично 

реализованих пројеката 16 
                       

663.551,00  
                       

381.437,00  
                       

282.114,00  
% дјелимично реализованих 

пројеката (од А) 107% 117%     
% структура (од Ц)     57% 43% 
Д. Укупан број у цијелости 

завршених пројеката 0 
                                         
-    

                                         
-    

                                         
-    

% у цијелости завршених 

пројеката  (од А) 0% 0%     
% структура (од Д)     #DIV/0! #DIV/0! 
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Табела 6. Сектор заштите животне средине и инфраструктуру-број планираних и 

реализованих пројеката са финансијским оквиром (извор: АПИС) 

ПРЕГЛЕД (у цијелости и 

дјелимично реализовани 

пројекти) 

Број 

пројеката 
Укупно Из буџета 

Из 

екстерних 

извора 

ПЛАНИРАНО      

А. Укупан број планираних 

пројеката 
18 

                       
896.222,00  

                       
842.500,00  

                          
53.722,00  

% структура финансирања од А     94% 6% 
У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

  
      

Б. Укупан број  у цијелости или 

дјелимично реализираних прој. 9 
                       

657.186,00  
                       

338.027,00  
                       

319.159,00  
% у потпуности или дјелимично 

реализираних пројеката (од А) 50% 73%     
% структура (од Б)     51% 49% 
Ц. Укупан број дјелимично 

реализираних пројеката 9 
                       

657.186,00  
                       

338.027,00  
                       

319.159,00  
% дјелимично реализираних 

пројеката (од А) 50% 73%     
% структура (од Ц)     51% 49% 
Д. Укупан број у цијелости 

завршених пројеката 0 
                                         
-    

                                         
-    

                                         
-    

% у цијелости завршених 

пројеката  (од А) 0% 0%     
% структура (од Д)     #DIV/0! #DIV/0! 
 

Кључни резултати и остварени напредак по секторима 
 

У овом дијелу Извјештаја налази се преглед пројеката и остварених постигнућа по 

секторима у току 2014.године.  

Економски сектор (10 пројеката): 

 Успостављање пословне зоне Подбрдо - Прва фаза (2014-2016): у 2014. години у 

овај пројекат је инвестирано укупно 17.000 KM, финансирано из Буџета 

општине. Током извјештајне године усвојена је Одлука о начину и условима 

продаје непокретности у својини општине Мркоњић Град о уласку у ПЗ 

„Подбрдо“, проведен поступак продаје парцела и извршена продаја 7 парцела, 

укупне површине 81.020 м², за четири инвеститора. Такође, у оквиру прве фазе 

радова, проведен је поступак избора извођача радова за прву фазу изградње 

инфраструктуре и обезбијеђени извори средстава за финансирање радова. 

Укупна вриједност уговорених радова износила је 341.498КМ, од чега је из 

ILDP пројекта финансирано 42.000 КМ, пројекта CREDO Крајина  50.000 КМ, а 
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остатак средства из буџета општине. Због временских услова, радови на 

изградњи инфраструктуре су започети у прољеће, 2015. године. 

 Креирање и промовисање развојних инвестиционих потенцијала општине и 

развојних инвестиционих пројеката базираних на расположивим 

ресурсима(2014-2016) -у 2014.години за овај пројекат није било финансијских 

издвајања, али је Општина учествовала на сајму у Челинцу са три пројекта( 

Пословна зона Подбрдо, Мала хидроелектрана Понор, Производња камене 

вуне). 

 Успостављање пакета подстицајних мјера за нове инвестиције: у 2014.години – 

за овај пројекат издвојено је 567.000 КМ, из Буџета општине. Детаљнији приказ 

реализације пројекта дат је у Извјештају о реализацији програма за подстицај 

привредног развоја општине Мркоњић Град за 2014. годину. 

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

Поред редовних ажурирања и одржавања постојећих софтверских пакета - у 

2014.години за овај пројекат није било других финансијских издвајања.   

 Израда ШПО за приватне шуме: у 2014. години за овај пројекат је издвојено 

укупно 78.395 KM, финансирано из Буџета општине, а односи се на израду 

ШПО за приватне шуме на подручју Општине и израђена основа важи за период 

01.01.2015-31.12.2024.године.Основу је израдило предузеће „Шума-план“ Бања 

Лука која је усвојена од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске. 

 Унапређење Стручних и практичних знања у области пољопривреде (2015-2016) 

- у 2014.години за овај пројекат није било финансијских издвајања, али у 

сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске, Пољопривредним институтом РС и приватним 

представницима поменутог сектора одржано је 7 стручних и практичних 

усавршавања,  које је похађало више од 130 учесника.   

 Подршка развоју пословних активности унутар задруга удружења и 

пољопривредних газдинстава (2015-2016): у 2014. години за овај пројекат је 

издвојено укупно 31.620 KM, финансирано из Буџета општине, а односи се на 

финансирање куповине лактофриза и других активности. 

 Подршка пројектима производње, прераде и складиштења пољопривредних 

производа - у 2014. години започете су активности на изградњи хладњаче, гдје 

су обезбијеђена средства за финансирање овог пројекта, и то: укупна средства у 

износу од  91.896 KM, од чега из Буџета општине 18.396 КМ, а из екстерних 

извора 73.500 КМ (Финансијски механизам РС). Реализација пројекта је 

започета почетком 2015. године. 

 Подршка повртларској производњи на отвореном и затвореном простору: у 

2014. години за овај пројекат  издвојено је укупно 24.000 KM, финансирано из 

Буџета општине 18.000 КМ, а из екстерних извора 6.000 КМ, а односи се на 

набавку пластеника укупне површине 1.200м². 

 Подршка развоју женског предузетништва у руралним срединама: у 2014. 

години за овај пројекат је издвојено укупно 5.000 KM, финансирано из Буџета 

општине, кроз Програм за подстицај привредног развоја. 
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Имплементацијом ових пројеката, у области економског сектора остварени су 

сљедећи планирани индкатори: 

 

- „Најмање 400 запослених у бившим погонима Фабрике вијака, Мањаче, 

Младости и Ударника до 2017. године“ – на крају 2014.године број 

запослених на поменутим локацијама  је износио 151, или процентуално 38% од 

укупно планираног. 

- „Најмање 5 инвестиција заснованих на brownfield инвестицијама до 2017. 

године“ –  до краја  2014.године на поменутим локалитетима реализоване су 2 

инвестиције(„RS Silicon“ и „МАК-МЛАДОСТ“) или процентуално 40% од 

планираних инвестиција до краја 2017.године. 

- „100 % пословних субјеката који користе постојеће индустријске 

капацитете имплементирало стандарде заштите животне средине у 

пословању до 2017. године“–„RS Silicon“ д.о.о. као најзначајнија инвестиција и 

фактор потенцијалног утицаја на животну средину испунио је све услове за 

прибављање еколошке дозволе, која му је и издата од стране Министарства за 

грађевинарство и екологију Републике Српске. 

- „Најмање 5 локација у ПЗ у Подбрду стављено у пословну функцију“, у 

2014.години  продано је седам парцела, за четири инвеститора(„Мркоњић-

путеви“ а.д., „Сториа“д.о.о., „Nobillis“д.о.о. , „Фабрика пелета“ д.о.о.). 

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

извјештајној години  у ПЗ Подбрдо није успостављена основна инфраструктура, 

тако да није било нових запошљавања а активности на успостављању 

инфраструктуре су у току. 

- „Најмање 10 нових пословних субјеката регистровано до 2017. године у 

руралним  подручјима Мркоњић Града“ – у руралним подручјима општине у 

2014. години су регистрована 3 нова пословна субјекта, или 30% од планираног 

до краја 2017.године. 

- „Најмање 100 нових радних мјеста у  руралним подручју  општине 

Мркоњић Град до 2017. године“– на 31.12.2013.године, број радника у 

руралном подручју је износио 785, док је 31.12.2014. године тај број износио 

825 запослених лица, што представља номинално повећање за 40 радника или 

40% остварења индикатора. 

- „Приходи од нових пословних активности у руралним подручјима 

Мркоњић Град повећани до 2017. године за 10%“– Остварени приходи на 

31.12.2013.године су износили 124.232.705 КМ, док су на 31.12.2014.године 

износили 132.566.880КМ, што представља повећање прихода од 6,45%. 

- „У туристичку понуду града  до 2016.године укључено најмање 5 

„активираних“ туристичких потенцијала“– у 2014.години, кроз пројекат 

„Житни пут-Купа-Сава“имплементиран од стране РАРС и његових партнера, а 

финансиран из средстава IPA – фонда прекограничне сарадње Републике 
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Хрватске и Босне и Херцеговине, започета је реализација пројекта „Визитор 

центар-Пецка“која се наставила и у 2015. години. 

- „Повећање посјећености и ноћења туриста за 20% на годишњем нивоу“-

Нису доступни подаци статистичких годишњака. 

 

Друштвени сектор (16 пројеката): 

 Успостављање програма подршке за преквалификацију, доквалификацију и 

едукацију према захтјевима тржишта рада: у 2014. у сарадњи са GOLD 

пројектом извршена је преквалификација и доквалификација 123 лица са 

подручја општине Мркоњић Град, а за потребе два привредна друштва (RS 

Silicon, МАК МЛАДОСТ) 

 Унапређење људских и техничких капацитета за извођење практичне наставе у 

средњошколском образовању (2015-2016): у 2014.години није било 

финансијских издвајања за овај пројекат, али је направљен план набавке и 

утврђени су приоритети за набавку  машина (апарат за варење, ЦНЦ машина),  

који су потребни због квалитетније обуке ученика  и плана едукације стручног 

кадра. 

 Омладинско предузетништво: у 2014. години за овај пројекат је издвојено 

укупно 45.000 KM, финансирано из Буџета општине у износу од 21.000 КМ, а  

од стране Министарставо рада и борачко-инвалидске заштите кроз пројекат 

„Заједно до посла“ (самозапошљавање дјеце ППБ) у износу од 24.000 КМ, а 

односи се на самозапошљавање незапослених лица из категорије младих. 

 Пројекат омладинска банка: у 2014. години за овај пројекат је издвојено укупно 

34.305 KM, финансирано из Буџета општине 10.024 КМ, екстерних извора 

24.281 КМ. Важно је напоменути да средства из екстерних извора чине Мозаик 

ОБ, институције, организације и предузећа. 

 Унапређење капацитета дневног центра за младе и дјецу са посебним потребама 

у раду и развоју ,,БУБАМАРА'': у 2014. години за овај пројекат је издвојено 

укупно 28.642 KM, финансирано из Буџета општине 25.500 КМ, екстерних 

извора 3.142 КМ,  а односило се на редовни грант, пројекат за  НВО –Подршка 

дјеци  и омладини  ометеној у физичком и психичком  развоју у општини 

Мркоњић Град и  пројекат Омладинске банке за 2014. годину „Уређивање 

Дневног центра за дјецу  са потешкоћама у  развоју“. 

- Активности спроведене у претходном периоду: Логопедски третмани; 

Реедукација психомоторике; Савјетовање породице, Психосоцијална подршка 

дјеце и породице, Едукативне радионице, Социјализација дјеце, 

Радноокупациона  терапија  са дјецом,  Посјета различитих организација  и 

установа, Узајамна  подршка родитеља  и стручњака, Рад са родитељима, Кућне 

посјете, Дневни боравак дјеце;  

- Реализовани пројекти: 

1. „Подршка дјеци ометеној у физичком и психичком развоју у 2014.   

години. 
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2. „ Уређење дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју“ 

- Донација: Аутомобил којим је омогућено пружање теренских услуга и у 

руралним дијеловима Општине. 

 Унапређење понуде града кроз туризам, спорт и културу  „Љето у Мркоњићу'': у 

2014. години за овај пројекат је издвојено укупно 63.230 KM, финансирано из 

Буџета општине, а односи се на манифестације Дани позоришта, Концерт  КУД-

а „Краљ Петар I Карађорђевић  Мркоњић“, „Дјеца пјевају граду“, Дани косидбе  

„Меморијал  Лазар Лакета“, Фестивал дјечијег драмског стваралаштва, „Џез 

фестивал“ Зеленковац, Street Ball, Распјеване пахуљице, Турнир у малом 

фудбалу-Бјелајце, Дани гљива, Аранђеловдански вашар. 

 Унапређење техничких капацитета у области образовања: у 2014. години за овај 

пројекат је издвојено укупно 14.278 KM, финансирано из Буџета општине 

10.125 КМ, екстерних извора 4.153 КМ а односи се на уређење дворишта око  

Основне школе „Петар Кочић“,  набавку котла за гријање у Основној школи 

„Иван Горан Ковачић“ и др. 

 Укључивање дјеце и младих у културно-спортске активности општине: 2014. 

години за овај пројекат је издвојено укупно 10.000 KM, финансирано из Буџета 

општине. 

 Унапређен систем информисања грађана: у 2014. години за овај пројекат је 

издвојено укупно 12.670 KM, финансирано из Буџета општине, а односи се на 

штампање локалних новости Општине и закупљене термине за јавно 

оглашавање на локалном радију „ШИК“. 

 Суфинансирање спортских клубова: у 2014. години за овај пројекат је издвојено 

укупно 401.338 KM, финансирано из Буџета општине 174.800 КМ, екстерних 

извора 226.538 КМ, а највише се односи на суфинансирање клубова КК 

„Младост“, ФК „ Слобода“. ЖОК „Балкана-МП“, ЏК „АТОС“, СТ „МИМОЗА“, 

Тениски клуб „НЕЦ“, Шаховски клуб „АН ПАСАН“. 

 Унапређење капацитета  Дома здравља: у 2014. години није било финансијских 

издвајања за овај пројекат, али је Општина под текућим грантом дозначила 

износ средстава у висини од 30.000 КМ. У сарадњи са Министарством здравља 

и другим институцијама остварена су технолошка и кадровска побољшања 

(адекватно сакупљање, складиштење, и збрињавање како  медицинског 

инфективног отпада, тако и хемијског, фармацеутског и амалгамског отпада, 

едукација  из „Базичне и напредне кардиопулмоналне реанимације и хитних 

стања“, едукација из области „Управљање медицинским отпадом у 

здравственим установама“, наставни модул „Здравствена економика и 

финансирање здравствене заштите“. Важно је напоменути да је у 2014. години 

завршен процес сертификације Дома здравља, на основу резултата 

двогодишњих активности, чиме су регулисани сви радни процеси у овој 

установи за шта је донесено 50 процедура и упутстава као и 20 разних планова 

из медицинске и немедицинске области. 

 Унапређење људских ресурса у циљу социјалне заштите, кућна њега старим и 

изнемоглим лицима: у 2014. години није било финансијских издвајања за овај 

пројекат. 
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 Подршка пронаталитетној политици: у 2014. години за овај пројекат је 

издвојено укупно 27.850 KM, финансирано из Буџета општине, а односе се на 

исплаћивање средстава као мјера подршке рађању кроз исплату једнократних 

новчаних помоћи за свако новорођено дијете и на одобравање средстава за 

суфинансирање једне процедуре асистиране репродукције(вантјелесна 

оплодња). 

 Подршка пројектима неформалног образовања младих (2015-2016): Општина 

Мркоњић Град кроз разне активности подржала је пројекте неформалног 

образовања као што су: 

1. Едукативне активности преко ОО „Центар“ 

2. Подршка пројектима младих (школа гитаре, синтисајзера, хармонике, 

виолине, пјевања, плеса) 

3. Реализација пројеката младих „ВОЛОНТИРАЈ-КРЕДИТИРАЈ“ 

4. Обука за писање пројеката младих „Управљање пројектним циклусом“ 

преко УНДП 

5. Подршка обукама и едукацијама младих Црвеног крста Мркоњић Град 

„Љетна школа Црвеног крста“ у Требињу. 

 Унапређење инфраструктуре у области културе: у 2014. години, за овај пројекат 

издвојено је 9.518 КМ из буџета Општине, а односи се на финансирање набавке 

рефлектора и пратеће опреме за позориште, набавка плинских топова и боца за 

ЈУ КСЦ „Петар Кочић“ и археолошка истраживања на локалитету „ Призрен“. 

 Изградња спостско-рекреативних објеката: У 2014. години, за овај пројекат 

остварени су значајни  резултати уз помоћ донатора и издвајањем из буџета 

Општине 16. 720 КМ, а односи се на следеће активности: припрема терена за 

санацију и реконструкцију помоћног стадиона „ФК СЛОБОДА“, изградња 

помоћног објекта на Тениским теренима и набавка рефлектора. 

 

Имплементацијом ових пројеката, у области друштвеног сектора остварени су сљедећи 

планирани индикатори: 

- „Програм доквалификације и преквалификације за сваку најављену инвестицију 

похађало најмање 50% од укупно потребне радне снаге за ту инвестицију“. 

Закључно са 31.12.2014. године, Програм доквалификације и преквалификације 

радника прошло 123 лица („R-S Silicon d.o.o“-13 , „МАК МЛАДОСТ“д.о.о.-110). 

- „Број незапослених лица смањен за 15 % у периоду 2014-2017.“ –Подаци који 

омогућавају сагледавање степена остварења индикатора ће бити доступни у 

периоду израде Извјештаја за 2015. годину, а поредећи 2013/2014 број 

запослених лица се повећао за 149, или за 4,4 %.  

- „Повећан број дјеце која су укључена у спортске и културне активности 

(клубове, школске секције...) за 15% до краја 2017. године“ – процентуално у 

односу на 2013.годину број дјеце се повећао за 14,6 % или са 858 на 983 дјеце и 

младих укључених у културно-спортским активностима. 
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- „Повећан квалитет живота родитеља и дјеце са сметњама у психо-физичком 

развоју која су укључена у програме дневног центра (документоваће се изјавама 

родитеља и извјештајима о раду дневног центра) до краја 2017. године“- Према 

подацима дневног центра „БУБАМАРА“, број корисника у односу на предходну 

годину повећан је за 11,1 %, а са циљем повећаног квалитета живота родитеља и 

дјеце спроведене су бројне активности и реализовани пројекти у 2014.  години. 

- „До 2017. године Центар за социјални рад  пружа услуге за најмање 70% 

случајева код којих је идентификована потреба / који су тражили помоћ“ -у 

2014.години, није урађена база за идентификацију потенцијалних корисника 

помоћи, већ је евидентиран само број од 820 корисника који су стекли право на 

новчану помоћ (корисници новчане помоћи, корисници туђе његе и помоћи, 

корисници једнократних новчаних помоћи). 

- „Најмање 80% случајева код којих је идентификована потреба/ који су тражили 

помоћ у руралним дијеловима општине обухваћено подршком Центра за 

социјални рад до 2017. године„ -У 2014.години, није урађена база за 

идентификацију потенцијалних корисника помоћи у руралним дјеловима, већ је 

евидентиран само број од 494 корисника који су стекли право на новчану 

помоћ(корисници новчане помоћи, корисници туђе његе и помоћи, корисници 

једнократних новчаних помоћи). 

- „Дом Здравља увео најмање 5 нових услуга као резултат технолошких и 

кадровских побољшања до 2017. године“-У 2014. години није било увођења 

нових услуга. 

- „Број корисника који су задовољни услугама расте 10% годишње од 2015. 

године, према уведеним механизмима мјерења задовољства здравственим 

услугама до краја 2014. године“- Индикатор није мјерен у овој години.  

 

Еколошки сектор (9 пројеката): 

1. Унапређење постојећег система управљања отпадом у градском и руралном 

подручју: у 2014. години није било финансијских издвајања за овај пројекат, али 

кроз активности КП „Парк“ повећана је стопа одвоза смећа из руралних 

предјела за 4,5%. 

2. Припрема техничке документације за реализацију Топлификационог система 

града- у 2014. години није било финансијски издвајања, али су започете 

активности око припреме техничке документације везано за реализацију 

топлификационог система града- урађен пројектни задатак као и студија 

изградње топлификационог система Мркоњић Града. 

3. Израда просторног плана општине: у 2014. години није било финансијских 

издвајања за овај пројекат, међутим крајем 2014. године су започете активности 

као што је израда пројектног задатка, прибављања геодетских подлога, 

прикупљање базних података и припрема тендерске документације. 

4. Израда регулационих планова: у 2014. години је издвојено 4.404 КМ из Буџета 

општине, чиме су финансирани приоритетни регулациони планови чије 
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активности су започете раније (Каменолом).Вођене су активности око измјене 

одређених планова чије доношење треба да услиједи (Бркић башта). 

5. Израда просторног плана подручја посебне намјене  ТРЦ – БАЛКАНА:  у 2014. 

години  за овај пројекат је издвојено укупно 38.159 KM, финансирано из Буџета 

општине, а односи се на завршне фазе плана: преднацрт, нацрт и приједлог 

плана, те слиједи усвајање плана. Доношење плана је пролонгирано због 

немогућности Носиоца израде Плана да заврши исти у предвиђеном року. 

6. Побољшање постојећег система водоснабдијевања: у 2014. години за овај 

пројекат је издвојено укупно 53.883 KM, финансирано из Буџета општине. 

7. Рјешавање система водоснабдијевањау безводним подручјима општине: у 2014. 

години за овај пројекат је издвојено укупно 17.550 KM, финансирано из Буџета 

општине 10.968  КМ, екстерних извора 6.582 КМ. 

8. Реконструкција канализационе мреже: у 2014. години за овај пројекат је 

издвојено укупно 3.373 KM, финансирано из буџета Општине а односи се на 

изградњу канализационе мреже у улици Цара Душана. 

9. Модернизација и реконструкција градских улица и локалних путева: у 2014. 

години за овај пројекат је издвојено укупно 539.817 KM, финансирано из Буџета 

општине у износу од 281.123 КМ, од стране ентитета 225.000 КМ, а из 

приватних извора у износу од 33.694 КМ. 

Имплементацијом ових пројеката, у области сектора заштите и унапређења животне 

средине остварени су сљедећи планирани индикатори: 

- „Донешена Одлука о управљању отпадом и дефинисани механизми спровођења 

Одлуке до краја 2015. године“: није донешена нова одлука у 2014. години, јер се 

користи Одлука из 2012. године, а механизми нису дефинисани . 

- „До 2015. године идентификоване (мапиране) све дивље депоније на подручју 

општине“. У току 2014. године, идентификоване су све дивље депоније и утврђени 

приједлози њихове санације. Број дивљих депонија на подручју наше општине је 

28, а оне су сврстане према локалитету како слиједи: 

o Регионални пут Мркоњић Град-Црна Ријека (до укључења на пут Јајце-Бања 

Лука)- лоциране четири дивље депоније, 

o Магистрални пут М-15(Рогољи-Гламоч)-  12 дивљих депонија, 

o Регионални пут Бараћи-Шипово- 2 дивље депоније, 

o Магистрални  пут М-5 (Јајце-Бихаћ)- 5 дивљих депонија, 

o Уз локални пут Подбрдо-Горњи Граци-Доњи Граци-Ораховљани  - 4 дивље 

депоније, 

o Локација уз локални пут Мркољић Град-Тријебово-Сурјан налази се низ 

мањих депонија на поменутом потезу. 

- „До краја 2017. године очишћено и санирано  50%  идентификованих дивљих 

депоније“, у 2014. години није било чишћења депонија. 

- „Повећан број корисника укључених у систем прикупљања отпада у руралним 

подручјима за 50 %.“, на основу добијених информација од предузећа КП „ПАРК“ 

остварен је проценат повећања од 4.5 % (2013- 440;2014- 460) 
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- „Успостављене мјере заштите на свим извориштима, у складу са важећим 

Правилником“ –У 2014.години нису успостављене све мјере заштите изворишта. 

- „Реконструисано 30% канализационе мреже до 2017.године“ – У 2014. години  је 

реконструисана канализација улице Цара Душана у дужини 50 m, или 0,39 % 

канализационе мреже. 

- „Урађен главни пројекат пречистача за отпадне воде до 2017.године.“ –У 2014. 

години није уређен главни пројекат пречистача за отпадне воде. 

- „Уграђен главни пречистач за отпадне воде до 2024.године“-У 2014. години није 

уграђен пречистач за отпадне воде.  

- „Урађен правилник о праћењу основних параметара живoтнe средине (ваздух, вода 

и земљиштe)“-У 2014.години није урађен правилник. 

- „Параметри квалитета ваздуха се редовно мјере и у дозвољеним су границама“- У 

2014. није успостављен систем мјерења.  

- „Сваке године спроведена по једна вишемјесечна кампања у руралним и градским 

дијеловима општине са циљем подизања свијести грађана о з.ж.с.“-У 2014.години 

није спровођена кампања.  

- „До краја 2017.г. асфалтирани категорисани путеви у дужини 7.400 м, што износи 

20% од укупно неасфалтираних локалних путева (стање 2012.)“- У 2014. години 

није било асфалтирања категорисаних, али је асфалтирано 2.774 m некатегорисаних 

путева. 

- „До краја 2015. год. асфалтирано 500 метара и реконструисано 300 метара градских 

улица“- у 2014 години, асфалтирано је 1081 метар, или 216% а реконструисано је 

894 метра градских улица или 298%. 

 

- „75% домаћинстава општине покривено водоснабдијевањем (2013.године је било 

прикључено 4.250 домаћинства што чини 69% укупног броја  од 6.169 

домаћинстава )“-Према подацима КП“ПАРК“ на дан 31.12.2014. покривеност 

водоснабдијевањем је 73,5 % или 4532 корисника. 

- „Донесен просторни план до краја 2016. год.“ –у 2014. години није донешен. 

 

Постигнућа у имплементацији секторских циљева 
 

У наредном тексту на основу постављених индикатора (очекиваних исхода)на 

секторском нивоу је представљен остварени напредак по секторским циљевима.  

На основу плана локалног економског развоја општине дефинисано је 33 индикатора 

на нивоу секторских циљева.  

На основу првога секторског циља који гласи  
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*„Упослити постојеће индустријске капацитете (brownfield локације), до 2017. 

године, и успјешно реализовати прву трећину инвестиција у пословним зонама у 

Подбрду, до 2019.године, уз уважавање стандарда заштите животне средине“- На 

основу имплементираних пројеката, који су резултирали упошљавањем 151 радника, 

заснивањем 3 brownfield инвестиције, и стављање у функцију седам парцела за 4 

инвеститора остварени су значајни резултати секторског циља. 

Други секторски циљ у оквиру економског развоја општине гласи  

*„Стимулисати погодне пословне активности сеоског предузетништва и 

активирати туристичке потенцијале, уз повећање прихода за најмање 10% од 

нових пословних активности, до 2017. године“- Пројекти који су имплементирани, 

допринијели су  регистровању 3 пословна субјекта у руралном предјелу Општине,  

повећању упослености за  40  радника у руралним предјелима, и повећању прихода за 

7%. 

 

Друштвени сектор дефинисао је три циља, са осам индикатора. Први циљ друштвеног 

развоја гласи: 

*„Унаприједити и прилагодити стручност и знање расположивих људских 

потенцијала према потребама тржишта рада до 2017. године“- Пројекти 

друштвеног сектора који су допринијели преквалификацији 123 лица, и упослењу 148 

лица на подручју Општине, значајно су утицали на овај секторски циљ. 

 

 

 

Други циљ друштвеног развоја гласи: 

*„Побољшати психо-физички развој дјеце и младих у области школских и 

ваншколских активности (спортске, рекреативне, културне, образовне и 

информативне активности)“ - Реализацијом пројеката из душтвеног сектора, број 

дјеце која су укључена у спорт и културне активности је повећан за 14,6 % или  125 

нових учесника, повећан је и број корисника дневног центра „Бубамара“ за 11,1 %  што 

представља велики утицај на остварење овог секторског циља . 

Трећи постављени циљ друштвеног развоја гласи: 

*„Унаприједити систем социјално-здравствене заштите за кориснике услуга из 

руралних крајева и лица са посебним потребама“- На основу броја од 820 

корисника, који су стекли право на помоћ (корисници новчане помоћи, корисници туђе 

његе и помоћи, корисници једнократних новчаних помоћи), као и 120 кућних посјета 
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од стране Центра за социјални рад, може се закључити да је и овај индикатор испуњен 

у знатној мјери. 

 

У сектору заштите животне средине и инфраструктуре дефинисана су четири циља са 

15 индикатора.  

Први циљ сектора за заштиту животне средине и инфраструктуре гласи: 

*„Обезбиједити одрживост система управљања отпадом у руралним срединамадо 

2017. године“- Имплементирањем одређених пројеката, утврђено  је 28 дивљих 

депонија на подручју Општине и повећан степен одвоза смећа из руралних предјела за 

4,5 % или 20 нових корисника услуга, што чини овај секторски циљ дјелимично 

испуњеним. 

 

 

Други циљ сектора за заштиту животне средине и инфраструктуре гласи: 

* „Унаприједити заштиту токова ријека Врбас и Црне ријеке до 2017. године„-

Пројекат који је допринио у мањој мјери остварењу овог циља, јесте реконструкција 

канализационе мреже у дужини од 165 м, или 1,3% канализационе мреже. 

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

„Досљедна примјена стандарда заштите животне средине у пословању 

привредних субјеката до 2017. Године„- Нису реализовани пројекти који би 

допринјели остварењу овог секторског циља, али су започете одређене активности кроз 

припремну документацију за добијање еколошке дозволе за фабрику „RS Silicon“. 

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

„Унаприједити свеукупну комуналну инфраструктуру и систем управљања 

општинском имовином“- Реализацијом пројеката, који су доприниели  да се у 

2014.години асфалтира 2774 метара некатегорисаног путног појаса, асфалтирању од 

1081 метра градских улица и реконструкцији истих у дужини од 891 метар, значајно су 

допринијели остварењу овог секторског циља укључујући и покривеност 

водоснабдијевањем за 282 нова корисника. 

 

Пројекти који се реализују на територији општине Мркоњић Град, а 

нису обухваћени Стратегијом развоја општине 

„Хидроелектрана на Врбасу 2“ 
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- Изградње је започета  крајем јула 2015. године, а планирани завршетак радова је 

за октобар 2017. године. 

- Планирано је да се запосли 8 радника који ће обављати послове везане за 

технолошки процес хидроелектране. 

- Реализацијом МХЕ „Бочац 2“ биће остварени сљедећи енергетски ефекти: 

o максимална снага од 8,76 MW и 

o средња годишња производња од око 41,60 GWh. 

- Вриједност инвестиције је око 35.000.000 КМ. 

- Приход од продаје електричне енергије обрачунат је примјеном подстицајне 

цијене од 63,66 евра/MWh током првих 15 година и 55 евра/MWh током 

преосталих 15 година. Продајом произведене електричне енергије остварио би 

се приход од 2,65, односно 2,29 милиона евра годишње (подаци из Студије 

економске оправданости). 

-  

 

 

Осврт на генералне макроекономске индикаторе 
 

Општина Мркоњић Град спада у ред развијених општина у Републици Српској, која  се 

простире на територији површине 66.144 ha, и према незваничном попису из октобра 

2013.године броји 18.136 становника. Кретање макроекономских показатеља у 

Општини представљено је у следећој табели: 

 

Табела 7. Макроекономски показатељи 

Година 2012 2013 2014 

Број запослених 3363 3362 3511 

Бруто плата 950 929 900 

Степен развијености 

општине 
Развијена општина Развијена општина Развијена општина 

 

Из табеле 7. Може се видјети да се број запослених повећао у 2014. години у односу на 

2013.годину за 149 запослених лица, и да је забиљежен пад бруто плате у односу на 

предходну годину. 

 

Вертикална усклађеност и међусобни утицај секторских пројеката 
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Буџет општине Мркоњић Град за 2014. годину је износио 8.842.490 конвертибилних 

марака. С обзиром да из властити средстава нисмо у могућности у потпуности 

финансирати развој локалне заједнице, имплементација пројеката дефинисаних у 

Стратегији развоја ослања се на финансијску помоћ односно средства из екстерних 

извора, углавном са виших нивоа власти. 

Посматрајући број реализованих пројеката у 2014. години, може се видјети укупна 

вриједност од 2.135.648,00 КМ, гдје властита средства Општине чине 68% док остатак 

чине екстерни извори финансирања. 

Одређени број пројеката није успјешно имплементиран у 2014. години, а неколико 

имплементираних пројеката има међусекторски утицај.Пројекти међусекторског 

утицају су : 

1. Успостављање пословне зоне Подбрдо-Прва фаза, 

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

3. Израда просторног плана подручја посебне намјене ТРЦ – БАЛКАНА, Израда 

просторног плана општине. 

Међусекторски утицај код набројаних пројеката се односе на економски сектор и 

сектор заштите животне средине и инфраструктуре. 

 

Пројекти међусекторског утицаја између економског и друштвеног сектора су: 

1. Унапређења људских и техничких капацитета за извођење практичне наставе у 

средњошколском образовању, 

2. Омладинско предузетништво, 

3. Унапређење понуде града кроз туризам, спорт и културу „Љето у Мркоњићу“, 

4. Успостављање програма подршке за преквалификацију, доквалификацију и 

едукацију према захтјевима тржишта рада. 

5. Закључци и препоруке 
 

На основу анализе података о плану и реализацији пројеката за 2014 годину, који су 

дефинисани Стратегијом за 2014.годину, може се констатовати да је наведеним планом 

предвиђена имплементација 49 пројекта укупне вриједности 2.460.088,00 КМ. 

Од укупног броја предвиђених пројеката, у фази имплементације је 34 пројеката а 

имплементиран је један пројекат,, што чини 71,0% од укупног броја пројекта 

предвиђених Стратегијом за 2014 годину, а у вриједности од 2.135.648,00 KM што 

чини 87% од финансијског пројектног оквира за 2014.годину. Сви имплементирани 

пројекти су били предвиђени Стратегијом за 2014 годину, осим пројекта из друштвеног 

сектора „Унапређење инфраструктуре у области културе“ који је био предвиђен за 
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имплементацију у 2015.години, а од чега су 34 пројекта вишегодишњи, а само један 

једногодишњи. 

Сектор економског развоја је планирао имплементацију 16 пројеката укупне 

вриједности од 997.366.00 КМ, од чега је имплементирано 10 пројеката или 63% а 

укупна вриједност је 814.911,00 КМ што чини 82% предвиђеног финансијског 

плана.Важно је нагласити да су се пројекти из економског сектора финансирали из 

буџета општине у омјеру од 90%. 

У сектору друштвеног развоја планирана је била имплементација 15 пројеката у 

2014.години, од чега је имлементирано 16 пројеката или 107% од планског 

предвиђеног оквира. Вриједност имплементираних пројеката друштвеног сектора је 

663.551,00 КМ или 117% од планског предвиђеног оквира а финансирани су у већој 

мјери из буџета општине и то 57%. 

Сектор заштите животне средине и инфраструктуре је планирао имплементацију 18 

пројеката, од чега је имплементирано 9 пројеката или 50% од предвиђеног броја, 

укупне вриједности 657.186,00 КМ или 73% од укупног финансијског планског оквира. 

Пројекти који нису имплементирани у 2014.години, а били су предвиђени у 

Стратегији, биће реализовани у будућем планском периоду. 

Разлог за одлагање одређеног броја пројеката јесте недостатак властитих средстава, 

али и помоћи од стране екстерних извора које су изостале у 2014.години већим дијелом 

због поплава које су задесиле Републику Српску. 

 

Имајући у виду све наведено, неопходно је: 

- Израдити План имплементације на реалним основама за период 2015-2017.године, 

имајући у виду да ће екстерни извори бити смањени због подручја која су 

претрпила поплаве и којима је пријеко потребна помоћ Владе РС. 

- Извршити измјене пројектних индикатора и почетка реализације пројеката, због 

изненадних захтјева. 

- Успоставити организациону јединицу ЈУР-а са конкретним задатком праћења 

имплементације Стратегије развоја. 

 

 

 

6. Извршни сажетак 
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На основу пројеката и мјера дефинисаних у Стратегији за 2014.годину може се видјети 

да је предвиђена имплементација 49 пројекта чија је укупна планирана вриједност 

2.460.088 КМ.  

Прегледом о реализацији, може се закључити да је имплементирано 35 пројекта, што је 

71% од укупног броја пројеката а у вриједности 2.135.648,00 КМ што чини 87% од 

планираног финансиjског пројектног оквира. 

Реализовани пројекти у 2014.години су били обухваћени Стратегијом за исту годину, 

сем пројекта из друштвеног сектора „.Унапређење инфраструктуре у области културе“ 

који је био планиран у 2015.години.Од 35 имплементираних пројеката, само је један 

једногодишњи пројекат док остала 34 спадају у категорију вишегодишњих пројекта. 

Према секторима, којих има укупно три (друштвени, економски и заштита животне 

средине и инфраструктуре), стање се може представити на следећи начин: 

- У сектору економског развоја, планирана је имплементација 16 пројеката 

вриједности од 997.366.00 KM, од чека је имплементирано 10 или 63% пројекта, 

укупне вриједности 814.911,00 KM или 82% од финансијског предвиђеног плана. 

Пројекти имплементирани из економског сектора у 2014.години финансирани су из 

Буџета општине у омјеру од 90% . 

- У сектору друштвеног развоја, планирано је да се у 2014.години  имплементира 15 

пројекта чије је предвиђена вриједност износила 566.500,00 KM. У оквиру овога 

сектора имплементирано је 16 пројеката или  107% од планираног броја пројеката 

укупне вриједности 663.551,00 KM или 117% од планског предвиђеног оквира. 

Пројекти из друштвеног сектора су у највећој мјери финансирани из Буџета 

општинеу проценту од 57%. 

- У сектору заштите животне средине и инфраструктуре, планирана је 

имплементација 18 пројеката чија је предвиђена вриједност 896.222 KM. У 2014. 

години у оквиру овога сектора имплементирано је 9 пројеката или 50% од 

предвиђеног броја, укупне вриједности 657.186,00 KM или 73% од укупног 

финансијског планског оквира. 

- Укупна финансијска вриједност реализованих пројеката у 2014. години износи  

2.135.648,00 КМ од чега је 68% средстава обезбјеђено из Буџета општине. На 

основу ових података може се закључити да су значајна средства издвојена из 

Буџета општине за финансирање пројеката. 

Због недостатка финансијских средстава, изостала је имплементација 14 пројеката који 

су били предвиђени Стратегијом. Знатна помоћ од стране виших нивоа изостала је због 

поплава које су задесиле Републику Српску у мају мјесецу. 

На основу броја и структуре имплементираних пројеката, може се закључити да се они 

равномјерно остварују по секторима. 

Остварени циљеви у 2014. години првенствено се односе на изграђену чврсту 

инфраструктуру (реконструкција и асфалтирање улице Светог Саве, реконструкција 
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улице Спортске, асфалтирање пута у Баљвинама, асфалтирање путева(обе дионице) у 

Старом селу, као и изградња водовода у Магаљдолу),завршетак припремне активности 

за активирање Пословне зоне, изградњу хладњаче. 

 

Сагледавајући све недостатке, дошло се до закључка да је неопходно : 

- Израдити План имплементације на реалним основама за период 2015-2017.године, 

имајући у виду да ће екстерни извори бити смањени због подручја која су 

претрпила поплаве и којима је пријеко неопходна помоћ Министарстава Владе РС. 

- Извршити измјене пројектних индикатора и почетка реализације пројеката, због 

изненадних захтјева. 

- Успоставити организациону јединицу, ЈУР-а са конкретним задатком праћења 

имплементације Стратегије развоја. 

 

7. Кориштени извори 
 

Стратегија развоја општине Мркоњић Град (2014-2024) 

- Информација о извршењу Програма капиталних инвестиција у 2014.години 

- Информација о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2014.годину 

- Информација о активностима НО на подручју општине Мркоњић Град у 

2014.години 

- Извјештају о реализацији програма за подстицај привредног развоја општине 

Мркоњић Град за 2014. годину 

- Завод за статистику РС 

- Пореска управа РС 

- Завод за запошљавање РС 

- Привредна комора РС 

- АПИФ 

- ЈУ Центар за социјални рад 

- ЈУ Машинска школа 

- ЈУ Гимназија 

- ЗП „ХЕ на Врбасу“ а.д. 

- ОШ „ Петар Кочић“ 

- ОШ „ Иван Горан Ковачић“ 

- ОШ „Бранко Ћопић“ 

- ОШ „Вук Караџић“ 

- Дом здравља „Др Јован Рашковић“ 

- КП “ПАРК“  

- Остали расположиви извори 
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