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1. Увод
Током посљедњих деценија концепт одрживог развоја
постао је прихваћен као начин да се живи у хармонији
са животном средином и дефинисан као “развој којим
се иде у сусрет потребама садашњости тако да се
не угрожава могућност будућих генерација да
задовоље своје сопствене потребе”(World Commission
on Environment and Sustainability,1987). У суштини одрживи
развој је процес промјена унутар кога су експлоатација
ресурса,
усмјеравање
инвестиција,
оријентација
технолошког развоја и институционалне промјене у
хармонији и омогућавају коришћење садашњих и
будућих потенцијала како би се задовољиле људске
потребе и аспирације.Овај концепт проглашен је кључем
политике развоја како ЕУ, тако и УН.
Република Српска је 2004. године усвојила нови
Закон о локалној самоуправи.Овим законом су на
локални ниво пренијета многа овлашћења и формулисан
је механизам односа локалних самоуправа са Владом и
другим органима Републике Српске.Овим законом
направљен је значајан корак у процесу децентрализације
која је један од предуслова за увођење цијеле земље у
процес Европских интеграција.
На основу искустава земаља у окружењу које су већ
прошле кроз транзиционе процесе, као и на основу
најбољих искустава из ове области,као основни
елементи успјешног реализовања Стратешког планирања
на локалном нивоу могу се издвојити:
- друштвено-економску процјена и друштвена
мобилизација,
- формирање и развој носилаца економског развоја,
- изградња капацитета за управљање на локалном
нивоу,
- развој људских капитала,
- спровођење анализа утицаја на животну средину.
Први корак који је потребно спровести, а ради
успјешне реализације Локалне стратегије одрживог
развоја,је обезбјеђивање интегралног принципа: локална
ситуација је у свакој појединој средини другачија и
захтијева прилагођавање специфичним локалним
условима.
Ради успјешног дефинисања приоритетних циљева
развоја локалне заједнице,потребно је јасно дефинисати
приоритете и обезбиједити одговорно учешће појединих
интересних
група
унутар
конкретне
локалне
заједнице.Овим се дефинише основни методолошки
принцип стратешког планирања.Једино на тај начин
Локални стратешки план неће бити само нереалан попис
лијепих жеља,већ реална и јасно дефинисана визија
Локалне заједнице у будућности.
Да би се од самог старта Стратешки план прилагодио
конкретној средини(локалној заједници) препоручује се
равноправно учешће и међусобан однос актера будућег
развоја заједнице. Конкретизација овог корака,спроводи
се кроз формирање механизама партнерског односа
јавног сектора(органа Локалне самоуправе),привреде
(приватни, бизнис сектор)и грађанског друштва
(удружења грађана,мјесне заједнице, НВО). Искуства
земаља у транзицији из окружења су да је сарадња
између ова три сектора друштва кључни предуслов за

успјешну
реализацију
свеобухватних
друштвених реформи у циљу обезбјеђивања
бољих услува за живот локалног становништва.
Врло важно полазиште за дизајн документа
Стратегије локалног одрживог развоја је и то да
се стратешки план схвати као динамичан и
флексибилан инструмент дефинисања будућих
активности. Стратешки план није непромјенљив,
већ живи процес који захтијева стално праћење и
ажурирање у односу на актуелне промјене и
потребе локалне заједнице.
Приједлог документа
Стратегије биће
представљен на више начина грађанима: кроз
медије,јавне дебате, анкете.На тај начин и сами
грађани су у ситуацији да утичу на садржину
овог документа, односно на основне смјернице
развоја средине у којој живе.Коначна верзија
приједлога документа биће поднијета на
разматрање и усвајање од стране Скупштине
општине Доњи Жабар.
Усвојени документ и све претпоставке
економског и других видова друштвеног развоја
у њему садржане,промовисаће органи локалне
самоуправе.Тако ће локална самоуправа општине
Доњи Жабар бити промотер опште-друштвеног
развоја и главни актер формирања позитивног
окружења и подстицаја за предузетничке
активности,а документом Стратегије, усмјеравати
напоре за покретање и одржавање привредног
развоја.
Документом Стратегије локалног одрживог
развоја,локалној самоуправи општине Доњи
Жабар даје се широк дијапазон овлашћења,али и
одговорности.Као представници грађана, локални
органи власти имају задатак да рјешавају општедруштвене проблеме,али да формирањем шире
платформе конкретних акција не занемаре
интегрални приступ реализацији појединих
активности,већ да обезбиједе механизме за
активно учешће грађана у њиховој реализацији.
Стратешко планирање локалног одрживог
развоја је испред свега механизам хуманог
развоја кроз стварну демократију, односно
активно учешће грађана.Конкретни принципи
којима би локална власт требала да се руководи,
да би обезбиједила грађански интегритет у
спровођењу транзиционих процеса,је ослобађање
од бирократског принципа руковођења и
обезбјеђивање јавности и отворености за
активности које спроводе.

Локална агенда 21
Агенда 21 је стратегија усвојена 1992.
године на „Свјетском самиту“–Конференцији
УН о животној средини и развоју,у Рио де
Жанеиру.Ова агенда се ослања на претходно
усвојени Споразум о економским,друштвеним и
културним правима и Декларацију о праву на
развој и допуњује их.
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Агенда 21 садржи основне смјернице којима би
Локалне власти требало да се руководе како би
успјешно подржале и реализовале један од основних
транзиционих процеса: децентрализацију.Њоме су
наглашена и друга начела као интегрални дијелови
процеса децентрализације: права сваког појединца и
свих грађана да учествују, допринесу и уживају у
плодовима грађанског, економског, друштвеног,
културног и политичког развоја. Акценат Агенде 21 је
стављен управо на активности локалних самоуправа из
разлога што су проблеми и рјешења које претпоставља
Агенда 21 укоријењени на локалном нивоу,због чега је
учешће и сарадња локалних органа кључни фактор за
спровођење циљева Агенде.
Локалне самоуправе имају за задатак да граде, ставе у
функцију и одржавају привредну, друштвену и
еколошку инфраструктуру. Такође, локалне власти су
дужне да прате процесе планирања,израђују нацрте
политике
заштите
животне
средине,локалних
прописа,пружају подршку спровођењу националне и
регионалне политике.Уз то локалне власти имају велику
улогу у информисању,образовању и формирању јавне
свијести за подршку одрживог развоја.Све су то разлози
због којих је нужно да се локалне власти приближе
интересима грађана,разумију и уваже њихове
ставове,као и да мобилишу хумане капацитете у своју
развојну политику на локалном нивоу.
Препорука Агенде 21 је формирање Локалних агенди
21 које би се формирале кроз активну сарадњу и дијалог
свих органа локалне власти са грађанима, локалним
тијелима и пословним сектором.Локалне власти би тако
на најбољи начин искористиле локалне потенцијале и
знања и интегрисале их у квалитетне стратегије.Овај
консултативни однос, локална самоуправа–грађани,
имао би и повратни ефекат:подизање нивоа свијести
становника локалне заједнице о питањима
одрживог
развоја.Овакав,двосмјерни
процес,
резултовао би квалитетним и одрживим механизмом
двосмјерне контроле учесника процеса и обезбиједио
усаглашеност Агенде 21 са Локалном агендом 21.
Агенда 21 омогућава учешће и сарадњу свих сектора
друштвеног живота:локалне власти, организација
грађанског друштва,привреде и других лидера на
локалном нивоу.Агенда им омогућава да сви буду
субјекти који креирају, реализују и надзиру процесе
инфраструктурног
развоја
на
свим
нивоима.
Такође,обезбјеђује и равноправно убирање плодова
заједничког друштвеног ангажмана. Агендом 21,на
локалном нивоу обезбеђује се и усаглашеност других
стратешких програма са визијом развоја конкретне
локалне заједнице.
Агенда 21 увојена на локалном нивоу (Локална
агенда 21),као и други стратешки документи који
представљају дефинисање визије и мисије развоја једне
локалне друштвене заједнице представљају битно
полазиште и подршку конкурсима локалних субјеката
друштвеног живота при искоришћавању појединих
фондова (европских, државних, ентитетских и
регионалних).У случају општине Доњи Жабар,документ
Стратешког одрживог развоја чинио би снажно
полазиште будућим активностима за обезбјеђивање
неопходних средстава за реализацију пројеката од

општег интереса из локалних, регионалних,
европских и других фондова.
Јоханесбуршка декларација о
одрживом развоју
На свјетском самиту о одрживом развоју који
је одржан од 02 до 04 септембра 2002. године у
Јоханесбургу(Јужна Африка) донијет је већи број
докумената о јачању важности одрживог
развоја.Најважнији усвојени документ је свакако
усвојена Јоханесбуршка декларација о одрживом
развоју „Однашихкоријена до будућности“.
Јоханесбуршка декларација о одрживом
развоју разрађује следеће правце:
- Од Штокхолма преко Риа де Женеира до
Јоханесбурга,
- Изазови са којима смо суочени,
- Наша посвећеност одрживом развоју,
- Мултилатеризам је будућност и
- Ми то остварујемо?
Иначе, кључни елементи Јоханесбуршке
декларације о одрживом развоју су:
- Свјетски самит о одрживом развоју потврђује
посвећеност одрживом развоју.
- Унапређивање и међусобно ојачавање
стубова одрживог развоја-економски развој,
друштвени развој и заштита животне средине-на
локалном,
националном,
регионалном и
глобалном новоу.
- Искорјењивање сиромаштва,промјена у
производњи и потрошњи и управљање
природним ресурсима су битни услови за
одрживи развој.
- Подјела друштва на богате и сиромашне и све
веће разлике између развијеног и свијета у
развоју, представља велику пријетњу одрживом
развоју.
- Глобално окружење и даље пати: биолошке
врсте и даље нестају, пустиње односе све више
плодне земље, неповољно дејство климатских
промјена је очигледно,све чешће природне
катастрофе,загађеност ваздуха, воде и земљишта,
- Конструктивно партнерство доприноси
постизању јединственог циља одрживог развоја.
- Одрживи развој захтијева дугорочно
планирање и виталну улогу локалне заједнице.
- Декларација о основним принципима и
правима на рад Међународне организације рада
(ILO) је основа за повећање запослења која
доносе приход.
- Ефикасније и одговорније институције
омогућавају остваривање циљева одрживог
развоја.
На овај начин су се учесници Самита сагласили
и поново потврдили широку лепезу конкретних
обавеза и циљева за акцију ради остваривања
дјелотворнијег рада на остваривању одрживог
развоја, како на глобалном,тако и на
регионалном, односно локалном нивоу.
Уз ово, државе које су учествовање на Самиту
о одрживом развоју су се обавезале да ојачају и
побољшају управљање на свим нивоима, ради
ефикасније примјене:
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 Агенде 21,
 Миленијумских циљева циљева развоја и
 Плана спровођења закључака из Јоханесбурга.
Може се закључити да је овај Самит:
- афирмисао одрживи развој као централни елеменат
међународних односа,

- дао нови стимуланс глобалној акцији за борбу
против сиромаштва и за заштиту животне
средине,
- нарочито нагласио везу између сиромаштва,
животне средине и коришћења природних
ресурса за одрживи развој.

Општине у Српској развијају се у складу са принципима одрживог развоја кроз:
- развијање народне демократије,
- ефикасно и ефективно управљање,
- преузимање одговорности за заштиту,очување и обезбјеђивање једнаког приступа заједничким
природним добрима,
- рационално управљање ресурсима којим се обезбјеђује одржива производња и потрошња,
- стварање повољних економских услова и могућности запошљавања у складу са очувањем животне
средине,
-урбано планирање којим се иде у сусрет обезбјеђењу друштвених,економских и еколошких стандарда,
- промовисање одрживих образаца живота,здравља и добробити грађана,уз укључивање у све процесе у
заједници.

МИЛЕНИЈУМСКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА УН
би требало да се дефинишу основне смјернице
развоја локалне заједнице кроз остваривање
стратешки дефинисаних циљева.
Документ локалне стратегије се директно
везује за остваривање Миленијумских развојних
циљева Уједињених нација,али и за препоруке у
процесу
европских
интеграција.Тако
би
документ Стратегије локалног одрживог развоја
и процес његове реализације требао да омогући
да се локални аспекти ставе у контекст
европских интеграција,Агенде 21 и концепта
одрживог развоја.
Основно полазиште за израду Стратегија
локалног одрживог развоја је обезбјеђење
интегралног принципа стратешког планирањаСтратегију локалног развоја треба и могу да
сачине једино сами становници општине.
Први корак у овом процесу стратешког
планирања било је установљавање Локалне
акционе групе-Комисије за планирање
општинског
развоја
састављене
од
представника локалне самоуправе, цивилног
сектора и грађана.Тако формирана Комисија
обезбиједила је,посредно,учешће свих локалних
друштвених група за чији интерес се ова
стратегија и развија.
Комисија за израду Стратегије одрживог
развоја општине Доњи Жабар је као први
задатак урадила анализу заинтересованих страна
и анализу читаве ситуације у општини и у
региону.
Локална акциона група је дефинисала визију и
мисију развоја општине Доњи Жабар.Ово је
подразумијевало анализу стања свих релевантних
географских,
природних,
демографских,
социјалних,
економских
и
других
категорија и
2. Процес израде Стратегије
параметара у општини Доњи Жабар.
одрживог развоја Oпштине Доњи Затим је урађена процјена предности,
слабости, шанси и пријетњи у општини Доњи
Жабар
утврђено шест
Стратегија одрживог развоја општине Доњи Жабар Жабар (SWOT анализа) и
за период од 2010.до 2020.године је документ којим основних приоритета развоја општине:
Миленијумски циљеви развоја представљају
глобалну стратегију којом се дефинише неколико
основних циљева које је потребно остварити ради
обезбјеђивања минимума квалита живота у једној
друштвеној заједници:
1. искорјењивање екстремног сиромаштва и глади,
2. остварење универзалног основног образовања,
3. остваривање родне (полне) равноправности и
оснаживање положаја жена,
4. смањење смртности новорођенчади,
5. унапређење здравља породиља,
6. борба против HIV/AIDSА-а, маларије и других
болести,
7. обезбјеђење одрживости животне средине,
8. изграђивање глобалног партнерства за развој.
Стратегије одрживог развоја које се израђују у
окружењу,па тако и она која се израђује у општини
Доњи Жабар,су замишљене као интегрални дио
Миленијумских циљева развоја УН и Стратегије за
смањење сиромаштва. Локална стратегија одрживог
развоја појављује се као механизам за стварање нових
услова за запошљавање узимајући у обзир сљедеће:
- Директна улагања у инфраструктуру како би регија
била привлачнија за инвеститоре;
- Лична промоција(активности чији је циљ није само
информисање него и привлачење заинтересованих
инвеститора);
- Директна подршка привредним активностима
(издавање земљишта или објеката као и давање
одређених концесија локалним и иностраним
институцијама,
банкама
или
осигуравајућим
друштвима, оснивање локалних пословних и
индустријских зона,ослобађање од општинских такси,
итд.);
- Подстицајне мјере за развој МСП и предузетништва.
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1. Услуге становништву кроз професионализацију
локалне самоуправе;
2. Развој заједнице и јачање инфраструктуре (путна,
водна и електрична инфраструктура);
3. Привредни и рурални развој;
4. Туризам: рурални туризам и промоција
историјског наслеђа
5. Заштита животне средине
6. Образовање и социјална заштита

3. Методологија стратешког
планирања
У дефинисању приоритета одрживог
развоја
примијењено
је
циклично
планирање.Овај процес карактерише снажно
учешће
свих
сектора
друштва.На
тај
начин,цијели процес је потпуно јаван, отворен и
омогућава учешће свих заинтересованих страна.

АЛГОРИТАМ (ЦИКЛУС ) СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ ГЛАВНИХ
ПРЕДСТАВНИКА СЕКТОРА

ОСНИВАЊЕ СТРАТЕШКОГ ТИМА
- Комисија за планирање
општинског развоја -

ВИЗИЈА И
МИСИЈА

УЧЕШЋЕ
ГРАЂАНА
ГРАЂАНА

SWOT АНАЛИЗА
ИДЕНТИФ.КЉУЧНИХ ПРОБЛ.

ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТА

ДЕФИНИСАЊЕ АКТИВНОСТИ
У ПРИОРИТЕТИМА

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКАТА
- РЕАЛИЗАЦИЈА -

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
(УТВРЂИВАЊЕ ИНДИКАТОРА)
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4.Општи дио Стратегије одрживог развојазаOпштинуДоњи Жабар
Општина Доњи Жабар налази се у сјевероисточном дијелу Босне и Херцеговине,у равној Босанској
Посавини, ентитету Република Српска (Географска ширина од 44 степена 55 минута до 44 степена и 59
минута, географска дужина од 18 степени 37 минута до 18 степени и 48 минута).
Ову равничарску општину осим Доњег Жабара чине још села Човић Поље, Лончари, дио села
Лепнице и Јењића и cca 1/3 села Оштра Лука. Село Оштра Лука у дијелу који се налази у Републици
Српској,као и Јењић, насељено хрватским становништвом,још увијек није у цијелости у систему локалне
самоуправе општине Доњи Жабар и поред предузетих мјера од стране локалне власти, како путем
надлежног Министарства за локалну управу и самоуправу,тако и путем ОЕБС-а. Грађани тог подручја
своја грађанска и друга права и обавезе највећим дијелом остварују у општини Орашје, тј. у другом
ентитету-Федерација БиХ.То је nonsens који је изгледа присутан само у Босни и Херцеговини.
Oпштина Доњи Жабар смјестила се између општина Шамац са западне и Брчког са источне
стране,те Орашја на Сави са сјеверне и Пелагићева са јужне стране.Заузима површину од 49 km2,што је
посебна карактеристика,јер на тако малој површини,за овдашње прилике,успјешно функционише као
јединица локалне самоуправе.
До 1992.године подручје Општине Доњи Жабар било је у саставу Општине Орашје.Почетком
несрећног грађанског рата у БиХ 1992.године,ово подручје које чине села са српским становништвом,
издваја се из општине Орашје и припаја тадашњој Српској Републици Босни и Херцеговини и
функционише у саставу Општине Шамац.Значајан дио становништва Орашја српске националности,
одмах по отпочињању ратних сукоба преселио се на садашње подручје Општине Доњи Жабар и поново
засновао сопствена домаћинста.
Народна Скупштина Републике Српске,уважавајући вољу грађана овог подручја,на сједници од 21/22
јула 1993.године формирала је самосталну Српску Општину Орашје, која је под тим називом
функционисала до 1997.године,када је промијењен назив у Општина Српско Орашје.Поштујући Одлуку
Уставног суда Босне и Херцеговине бр. У 44/01 од 22. 09. 2004. године,а у складу са Одлуком Уставног
суда БиХ бр. У 44/01 од 27.2. 2004. године,и уважавајући мишљење Скупштине општине Српско
Орашје,Народна Скупштина Републике Српске,на сједници одржаној 27.јула 2005. године доноси Закон
о измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске којим,између осталог,мијења назив
Општине Српско Орашје у: Општина Доњи Жабар.
Општина Доњи Жабар се успјешно развија,упркос томе што је као самостална јединица локалне
самоуправе почела са функционисањем "на ледини" без основне јавне инфраструктуре. Међутим,воља
грађана за својом аутономном јединицом локалне самоуправе била је јача од свих недостатака.
Убрзани развој и насељавање,који су засновани највећим дијелом на развоју приватне иницијативе и
успјешним привредницима који су од почетка свог рада примјењивали европске стандарде,посебно у
аграру и индустрији сточне хране,саобраћају и трговини,као и на традиционално вриједним домаћинствима,
у потпуности и суштински оправдавају постојање ове Општине и довољан су разлог да народ овог
подручја са осмјехом и оптимизмом гледа у будућност.Уосталом,то показује и доказује чињеница да
Буџет Општине Доњи Жабар задовољава у потпуности потребе јавног финансирања,и не само то,већ и
омогућује интензивно улагање у изградњу инфраструктуре,путева и друге капиталне инвестиције.
Једном ријечју, Општина Доњи Жабар је једно велико (г)радилиште.

Локална самоуправа
Правни оквир
У складу са новим Законом о локалној самоуправи који се примјењује од локалних избора
одржаних у окобру 2004.године,општина је дефинисана као основна територијална јединица у којој се
спроводи локална самоуправа.Општински органи су Скупштина општине и Начелник општине.Послове
локалне управе врши Административна служба која има следеће надлежности:
- извршавање и провођење прописа скупштине општине и начелника општине,
- припремање нацрта одлука и других аката које доноси скупштина општине и начелник општине,
- извршавање и провођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршење
повјерено општини и
- вршење стручних и других послова које им повјери скупштина општине и начелник општине.
Општинска административна служба се организује и дјелује у складу са критеријима
ефикасности,дјелотворности и економичности.У административној служби запослено је 22
радника,од тога ВСС-7,ВШС-2,ССС-13.
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Надлежности
Општина обавља послове као самосталне и пренесене надлежности.Самосталне надлежности
обухватају послове (а) на плану регулаторних радњи и управљања општином и (б) послове на плану
пружања услуга(Члан 12. Закона о локалној самоуправи). Осим задатака и активности наведених у члану
12.Закона о локалној самоуправи,Република може да пренесе и неке друге функције на локалну
самоуправу.Значајно је напоменути да,према одредбама Закона,преношење послова државне управе на
општине биће праћено додјелом финансијских средстава и обезбјеђивањем других потребних услова за
њихово ефикасно извршавање.

Буџет и запошљавање
Буџет општине је процјена годишњих прихода,помоћи и финансирања и процјена годишњих
расхода и других издатака општине.
Општина Доњи Жабар највећи дио буџетских средстава користи,осим за плате и накнаде
запослених,за капиталне инвестиције,изградњу и одржавање локалних и некатегорисаних путева и
социјална давања.За сада општина нема и не финансира тзв.индиректне кориснике општинског
буџета(као што су запослени у обданишту,институцијама културе-Народна библиотека и Дом
културе,туристичка организација,Центар за социјалони рад и др.).За 2010.годину планирани су буџетски
приходи у укупном износу од 2.176.254,00 КМ. Због наступајуће економске кризе,општина Доњи Жабар
увела је мјере штедње ради ублаживања негативних ефеката кризе.Стварни ефекти утврдиће се по истеку
фискалне године,односно у периоду 2010-2012 година.
Према утврђеним критеријумима Народне Скупштине Републике Српске,општина Доњи
Жабар у 2010.години сврстана је у ред неразвијених општина.

Односи између централне управе и локалних самоуправа
У Републици Српској је остварен значајан напредак у погледу децентрализације и успостављања
локалне самоуправе,увођења у систем и имовине општине,али и даље је потребно побољшавати стање у
повећању укупних капацитета,ефикасности,ресурса и транспарентности.
Општина Доњи Жабар је такође и члан Савеза општина и градова Републике Српске, националне
асоцијације локалних власти у Српској,која је посвећена јачавању сарадње и дијалога међу
градским/општинским властима, и која подржава њихове иницијативе пред Владом Републике Српске и
прикупља информације о питањима важним за градове и општине.

Становништво у општини Доњи Жабар
У доњим табелама издвојени су подаци о становништву општине Доњи Жабар.Дат је и табеларни
и графички приказ кретања становништва у периоду од 1948-2002. године.

Таб. 1 Становништво-попис 1991.године(по насељеним мјестима)

Насељено
мјесто
Доњи
Жабар
Човић
Поље
Лончари
Јењић
Оштра Лука

Срби

Хрвати

Муслимани Југословени

Остали

УКУПНО

1388

2

3

8

6

1407

777

2

11

12

1

803

453
0
9

5
274
2996

9
0
1
УКУПНО

7
1
2

0
15
14

474
290
3022
5999

Напомена:Подручје насељених мјеста Јењић и Оштра Лука Општим оквирним споразумом за мир у БиХ
(Дејтонски споразум) подијељено је на дијелове који припадају Републици Српској и Федерацији
БиХ.Грађани тих мјеста своја права,углавном остварују у Федерацији БиХ.
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Таб. 2 Становништво-по насељеним мјестима
Број становника

Насељено мјесто

апроксимативно

Доњи Жабар

1450

Лончари

1264

Човић Поље

850

Јењић

100

Оштра Лука

500

УКУПНО

4164

*Напомена:Подаци за насељена мјеста Доњи Жабар,Лончари и Човић Поље прикупљена су од
предсједника савјета мјесних заједница у мјесецу децембру 2007. године,а подаци за Јењић и Оштру
Луку су апроксимативни.
Таб. 3 Списак мјесних заједница,број становника и домаћинства

Редни
број

Назив мјесне
заједнице

1

Доњи Жабар

1450

460

2

Лончари

1264

425

3

Човић Поље

850

250

100
3664

65
1200

4

Број становника

Јењић
УКУПНО

Број домаћинстава

Напомена:Подаци о броју становника и домаћинстава су прикупљени од стране предсједника савјета
Мјесних заједница,осим Јењића гдје су узети подаци по попису становништва из 1991. године.
Таб. 4 Списак омладинске популације
Према подацима прикупљеним у мјесецу јуну 2009.године,на територији Општине Доњи Жабар
живи укупно 828 младих особа,узраста од 10 до 29 година.Обзиром на величину општине,извршен је
попис младих између 10 и 30 година старости.У продужетку је табела која даје приказ омладинске
популације према полу и животној доби:

Узраст
10 – 14 година
15 – 19 година

Укупно
307
229

Мушки пол
160
112

Женски пол
147
117

20 – 24 година

141

70

71

25 – 29 година
Збирно

151
828

70
412

81
416

УКУПНО: 828
Таб. 5 Становништво према полу и старости
Пол
М
Ж

0-4
153
155

5-9
192
195

10-14
160
147

15-19
112
117

20-24
70
71

25-29
70
81

30-34
73
72

35-39
72
69

40-44
64
70

45-49
73
74

Свега

308

387

307

229

141

151

145

141

134

147

Пол
М
Ж
Свега

50-54
92
90
182

55-59
94
98
192

60-64
92
106
198

65-69
115
122
237

70-74
181
188
369

75-79
165
171
336

80-84
17
24
41

85-89
5
9
14

90-94
2
3
5

непозн
250
250
500

Таб. 6 Запослени у општини Доњи Жабар, 2009
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Укупно

Жене

Мушкарци

привреда

ванпривреда

Самостална
дјелатност

394

50

344

271

57

66

У општини Доњи Жабар,у 2009. години,по подацима Завода за запошљавање Републике Српске,на
списку незапослених налазило се 12 % радно активног становништва.

Образовна структура становништва у
општини
По подацима прикупљеним у току 2009.године
образовна структура становништва у општини
Доњи Жабар је сљедећа:
- 564 лица( 13,54 % ) без школске спреме,
- 446(10,71%)са незавршеном основном школом,
- 675 (16,21 % ) са основном школом,
- 534 (12,82 % )са средњом школом,
-27(0,65%)савишомивисокомстручном спремом,
- 1918( 46,07 % ) непознато.
Привреда у Општини Доњи Жабар:
Тренутно на подручју општине Доњи Жабар
послује око 39 малих и 15 великих предузећа.
Природни ресурси(пољопривредни, шумски,
минерални): њиве (53,05 %) и шумско земљиште
(7,85%) доминантни су на територији општине
Доњи Жабар. Остало земљиште заступљено је у
много мањем проценту(пашњаци са 0,80 %,
воћњаци са 1,59 %, ливаде са 1,79 %). Највећи дио
пољопривредног(преко 56,26%) земљишта је
приватна својина. Изузетну повољну власничку
ситуацију над земљиштем,ограничава уситњеност
парцела и њихов облик.Пошто је Посавина дио
Панонског басена,њено поднебље је умјерено
континентално.
Пољопривреда у општини Доњи
Жабар: Општина Доњи Жабар располаже са
3597 хектара обрадивог пољопривредног земљишта
што чини 72,66% од укупне земљишне површине,од
чега њиве и воћњаци чине 2705 хектара, односно
54,64% пољопривредних површина.
Пољопривредници
овог
подручја
традиционално се баве највише ратарством,
сточарством и производњом дувана.Успјешно се
гаје скоро све врсте ратарских култура на којима се
постиже
завидан
доходак
по
јединици
површине,чиме се остварује највећи део тржних
вишкова.
Треба напоменути да је ратарство организовано
на мањим индивидуалним посједима са класичном
производњом меркантилног кукуруза, пшенице,
јечма.Код повртарства предњачи кромпир и купус
који се узгајају на површини од око 80 хектара.
Производња дувана се организује у међусобној
сарадњи
индивидуалних
проивођача
и
земљорадничких задруга које се брину о даљњем
пласману. Заступљена је производња дувана типа
"Вирџиније" и "Берлеја".
Сточарство
је
одлика
индивидуалних
пољопривредних газдинстава и акценат је дат на
говедарство и свињарство кроз товну производњу.

Свиње се углавном производе за сопствене
потребе (5.800 грла годишње), док се бикови
углавном гаје за потребе тржишта (1900 грла
годишње). Доста је заступљен промет стоке на
сточним пијацама и сарадња са кланицама за
пласман живе стоке, поготово товних бикова.
Живинарство је такође веома развијено и
заступљено је све-од производње једнодневних
и товних пилића до производње конзумних јаја.

Минералне сировине:Општина Доњи
Жабар има одређеног потенцијала у корисним
минералним сировинама.
Неметалне минералне сировине у општини
Доњи Жабар су шљунак и пијесак,а
истраживањима су утврђена и налазишта
термоминералних вода
Туристички потенцијални општине
Доњи Жабар:
- сеоски туризам
- ловно подручје
- риболовно подручје у стајаћим водама.
Историјски споменици: На територији
општине Доњи Жабар није извршено званично
евидентирање културно-историјских споменика.
Након завршетка грађанског рата у БиХ
изграђено је неколико споменика погинулим и
жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата 19921995. године (Доњи Жабар,Човић Поље и
Лончари).
Постоји и извјестан број објеката за које још
није извршена одговарајућа процјена историјске
вриједности.У сарадњи са Републичким Заводом
за заштиту културно-историјског насљеђа у
наредном периоду потребно је извршити
рекогностирање терена како би се дошло до
правих података о свим културноисторијским
вриједностима на територији општине Доњи
Жабар.
Туристички локалитети:
- вјештачко језеро у Човић Пољу
- вјештачко језеро у Доњем Жабару
- ловачка кућа у Лончарима
Смјештајни
и
угоститељски
капацитети у општини
- ''Мотел Куглана'' у Лончарима (20 лежаја и
ресторанске капацитете од 200 мјеста)
- "Ловачка кућа" у Лончарима (10 лежаја
и ресторанским капацитетом од 50 мјеста)
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- Мотел „Унион-Бричић“ Лончари
Ловачко друштво ''СОКО'' започело је и
изградило Ловачки дом у Доњем Жабару за
потребе ловаца и других туриста из земље и
иностранства.

Инфраструктура
Телекомуникације:Урађена је дигитална
централа са којом су оптичким кабловима повезана
углавном сва насељена места у општини,урађене
су и базне станице за мобилну телефонију;
покривеност општине мобилном телефонијом је
100 %.
Електроснабдијевање:Електроенергетска
мрежа изграђена је у свим насељеним мјестима у
општини,с тим што су у одређеним дијеловима
општине лоше напонске прилике (напон је испод
потребних 220 волти-на појединим местима и 160
V).Тачније,код 20% домаћинстава електрификација
није
одговарајућа
што
захтијева
њену
реконструкцију.Ови проблеми присутни су у свим
мјесним заједницама,а и појачани су због
разуђености села. У току 2009.и 2010.године
извршена је дијелом реконструкција нисконапонске
мреже.
Водоснабдијевање:Општина не посједује
водовод
за
обезбјеђивање
снабдијевања
становништва квалитетном пијаћом водом.
Домаћинства у насељеним мјестима снабдијевају
се водом са сопствених бунара и изворишта,а на
неколико локација постоје артерски бунари.У
плану је етапна изградња водоводне мреже на
подручју општине.
Путна инфраструктура:Општина Доњи
Жабар је својеврсна саобраћајна раскрсница
(чвориште) магистралних и регионалних путева
Тузла-Орашје
и
Бијељина-Бања
Лука.
Најзначајнији су магистрални пут: М1 (ТузлаОрашје)-дужина кроз општину Доњи Жабар 5,35
km и регионални пут: Р462а,са укупном дужином
од 4,84 km. Локални путеви у општини Доњи
Жабар представљени су са 39,09 km,а асфалтни
застор је урађен на дужини од 32,32 km.
Коначно,постоје
некатегорисани,
макадамски
путеви са укупном дужином од 6,77 km.
Стање комплетне путне инфраструктуре је
задовољавајуће.
Образовање
На територији општине Доњи Жабар постоји
једна матична основна школа.Основна школа у
Доњем Жабару има 2 издвојена одјељења (Човић
Поље и Лончари).Основну школу је 2005.године
уписало 276 ђака,2006.године 271 ђака,2007.године
242 ђака,2008.године 259 ђака а 2009.године 258
ђака.Доњи Жабар нема предшколску установу.
Заштита животне средине
На квалитет животне средине у општини Доњи
Жабар негативно утиче неадекватна комунална
опремљеност,као и одређени природни и
новостворени услови.Званични подаци о загађењу

не постоје.Према подацима здравственосанитарне инспекције, квалитет воде за пиће је
задовољавајући,али су уочене и одређене
локације
са
неисправном
водом
за
пиће(претежно приватни бунари,а у неколико
контрола и основна школа). Отпадне воде се
испуштају у канале, јаркове или септике који
су углавном изграђени без поштовања
прописаних стандарда,што може представљати
потенцијални извор загађења.
У општини не постоји фекална канализациона
мрежа.Изградња канализационе мреже је у врху
приоритета у будућем периоду.Не постоји
могућност(постројење)
за
пречишћавање
(прераду) отпадних (фекалних) вода.
Одвођење атмосферских вода ријешено је
мрежом отворених канала уз путеве,са малим
процентом зацијевљене одводње .
Угроженост ваздуха као природног ресурса
је евидентна дуж саобраћајница; поред дивљих
депонија смећа,нарочито у љетњем периоду.
Угроженост земљишта као природног ресурса
је присутна због неконтролисане примјене
хемијских средстава заштите.
Не постоји депонија за одлагање чврстог
отпада.Одвођење отпада ријешено је за сада
путем дистрибуције на друге локације изван
општине.
Здравствене и социјалне установе
У Доњем Жабару је организован рад
Амбуланте у саставу Дома здравља Бијељина.
Хитни љекарски прегледи се одвијају у
здравственим установама Брчко Дистрикта,као и
услуге секундарне здравствене заштите.
Становништво такође има проблем са услугама
стоматолошке службе,како лијечења, тако и
превентиве.
Општина Доњи Жабар има организовану
службу социјалне заштите.Дјелатност ове
службе ограничава се углавном на бригу о
социјалним категоријама становништва,лицима
ометеним у развоју и старим лицима којима је
потребна помоћ.
На подручју општине нема организационе
јединице Завода за запошљавање Републике
Српске (дјелује на подручју сусједне општине
Пелагићево). Проблем незапослених као социјалне
категорије није адекватно третиран.
Општинска организација Црвеног крста
функционише,као саставни дио Црвеног крста
Републике Српске. Рад организације се одвија се у
просторијама мјесног дома у Лончарима и
непосредно на терену. Тренуто је у општинској
организацији Црвеног крста запослено једно лице
и неколико сталних волонтера. У спровођењу
конкретних акција у пружању помоћи укључује се
десетак волонтера као и савјети мјесних заједница.

5. Резиме:Главни развојни
потенцијали
Комисија за планирање општинског развоја у
поступку израде Стратегије одрживог развоја
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општине Доњи Жабар је закључила да би општина
Доњи Жабар на основу својих природних
потенцијала и компаративних предности требала
да стави нагласак на следеће области развоја:
пољопривреда, туризам и развој малих и
средњих предузећа.
Пољопривреда-Доњи Жабар има велики
потенцијал у пољопривреди,нарочито у ратарству,
али и у узгајању говеда, свиња и перадарству,али
су мали капацитети појединачних добара,
недостатак финансијских средстава и приступа
финансијама,као и неорганизованост у овом
сектору су основни проблеми за будући развој.
Пошто су пољопривреда и развој пољопривреде
препознати као приоритети,требало би предузети
значајније кораке у том правцу, као што су: развој
капацитета за производњу и прераду меса,
ратарских култура,унапређење ветеринарских
служби,
активности
у
циљу
оснивања
пољопривредних удружења и/или задруга. Добра
сарадња са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде је такође важна,као и са
другим општинама у региону.Треба испитати
могућности производње производа са већом
вриједношћу као што је органска храна и помоћ у
формирању тржишних марки(посебно поврће,
дуван и слично). Посебно треба подстицати већу
сарадњу мањих пољопривредних газдинстава са
постојећим привредним сектором у области гајења
дувана, откупа и прераде пољопривредних
култура, узгоја стоке и перадарства.Тиме би се
дугорочно обезбиједио одржив развој и социоекономска равнотежа становништва (финансијска
стабилност, обнављање механизације и др.)
Туризам-Доњи Жабар са околином посједује
природне потенцијале за развој туризма током
цијеле године. Предности које треба испитати би
могле
да
укључују
чисту
животну
средину,сеоски,еко
и
спортско-рекреативни
туризам. Пошто се налази на специфичном
локалитету за који су везани значајнији догађаји из
ратних сукоба у БиХ 1992-1995.година, општина
Доњи Жабар би могла да буде мјесто за викенд
туризам и вишедневни одмор туриста.Главне
препреке за развој туризма укључују недостатак
средстава, мањак одговарајућег обученог особља,
недостатак
одговарајућих
објеката
и
инфраструктуре
(нпр.хотела)
и
недостатак
стратегије на локалном нивоу.
Додатна погодност за развој туризма је сарадња
са сусједним општинама са којима Доњи Жабар
дијели природна богатства.
Развој малих и средњих предузећа је
препознат као једна од могућих фокусних тачака
будућег економског развоја општине Доњи
Жабар.Потребно је ојачати капацитете малих и
средњих предузећа,обука и увођење стандарда
Европске уније,повезивање малих посједа са
агробизнисом,што би се могло урадити и кроз

успостаљање Бизнис инкубатора за општину
Доњи Жабар.
У циљу интегралног развоја,наведене развојне
области би требало да буду подржане:
- Инвестицијама у инфраструктуру (путеви,
водовод и канализација)
- Заштиту животне средине (стављање под
заштиту природних добара, јачање свијести
грађана о екологији, изградња система за
филтрирање отпадних вода,рјешавање проблема
дивљих депонија и др.)
- Развој малих и средњих предузећа и
пољопривредних
газдинстава
(обука
пољопривредника, подршка агробизнису и
економско-уговорно повезивање малих посједа
са агробизнисом)
- Повећање општинских капацитета за
подржавање
пословног
сектора
и
предузетништва, као и стварање повољне
пословне средине (нпр. општински услужни
центар).

6.
SWOT
анализа
Општину Доњи Жабар

за

Основни
циљ
SWOT
анализе
је
идентификација и критичко сагледавање снага и
слабости локалне самоуправе с једне,те
могућности и опасности, са друге стране којима
је изложена локална самоуправа,како би се
добила добра полазна основа за дефинисање и
утврђивање динамике реализације стратешких
циљева локалне заједнице.
Прије него што се приступи планирању и
остваривању развојних циљева,неопходно је да
се утврди тренутна позиција заједнице. Ова
анализа се заснива на одговору на питање «Гдје
смо ми сада?». Одговор на ово питање даће
процјена јаких и слабих страна кроз анализу и
евалуацију унутрашњих услова у заједници и
података о окружењу и спољних фактора који
утичу на функционисање заједнице.
Процјена спољњих и унутрашњих услова је
основни управљачки алат,не само у стратешком
планирању,већ и у рјешавању проблема у
развоју различитих политика развоја.Процес
дефинисања конкретних акција често почиње
управо SWOT анализом(S-strenghts(снаге),Wweakness(слабости),O-opportunities (могућности,
шансе),T-threats(опасности,пријетње). Подаци
прикупљени овом анализом се користе ради
дефинисања стратешких циљева.
SWOT анализа није потпуна,детаљна анализа.
Она служи само као основа за наставак процеса
планирања и за неком много софистициранијом
аналитичком методом која ће се у каснијој фази
анализе примијенити(нпр.Анализа поља сила
или компаративна анализа).
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ОКРУЖЕЊЕ
Могућности

Предности

Недостаци

+

-

Опасности

ЗАЈЕДНИЦА

Шема: Предмети SWOT - анализе

УНУТРАШЊЕ СНАГЕ
(strenghts)

УНУТРАШЊЕ СЛАБОСТИ
(weakness)

- Природни ресурси(клима, производња
органске хране, природни амбијент, очувана
животна средина)
- Приватно власништво над пољопривредним и
шумским земљиштем
- Покретност и сналажљивост радне снаге
- Покривеност телекомуникацијама
- развијен агробизнис сектор (ратарство,
сточарство,перадарство)
- Доступност квалитетних људских ресурса за
пољопривредну производњу
- Повољан геостратешки положај у пограничној
зони са Републиком Хрватском и раскрсница
путних комуникација (Бијељина-Бања Лука)
- Постојање знатних површина квалитетног
обрадивог земљишта
- Постојање складишних капацитета за
класичне ратарске производе
- постојање каналске мреже
- Релативно низак ниво загађености у односу
на остале средине
- нерегистроване организоване криминалне
групе са већим степеном друштвене опасности

- Недостатак комуналне инфраструктуре (водоводна
и канализациона мрежа)
- Демографски пад и кретање становништва
- Недовољно високообразованих,обучених радника
- Урбано неуређен простор општине
- уситњеност парцела на „малом посједу"
неинформисаност
пољопривредника
о
могућностима примјене нових агротехника у
производњи
непостојање
„бренда“
пољопривреднопрехрамбеног производа са овог подручја
- недовољно развијено:сточарство и органска
производња
- неуређено земљиште и недовољно изграђена
инфраструктура
- Непостојање индустријских зона и „greenfield“
локација
- Неповољна старосна структура становништва уз
непрекидан одлив младих образованих кадрова
- одсуство навика планирања
- недостатак база података у различитим областима
- Недостатак финансијских средстава;
- Непостоји мориторинг квалитета земљишта,
воде,ваздуха;
- Непостојање стратегије управљањa отпадом;
- Непостојање просторног плана и недовољан број и
обухват постојећих регулационих планова
- Висок ниво подземних вода
- Релативно велики број нелегализованих објеката
- мањак конкуренције у сектору јавних услуга
- Повећано присуство амброзије и других корова
- Недовољна снага електро-енергетског напона у
одређеним дијеловима општине
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СПОЉАШЊЕ ШАНСЕ
(ПРИЛИКЕ,МОГУЋНОСТИ)
opportunities

СПОЉАШЊЕ ОПАСНОСТИ
(ПРИЈЕТЊЕ,ОПАСНОСТИ)
threats

- Близина великих ријека (Сава и Дрина) и
европских саобраћајних коридора
- Положај између двије географски различите
регије (равница на сјеверу, планине на југу)
- Интеграциони процеси у Европи
- Интеграциони,рефоррмски и развојни
процеси у Републици Српској и БиХ
- Улога локалне самоуправе у развојним
процесима
- Јачање пословног-бизнис сектора
- индустријске зоне за Greenfield инвестиције
- увођење нових технологија и стандарда
развој
малих
специјализованих
пољопривредних
газдинстава(мини-фарме,
повртарство, еко-храна и сл.)
- близина центара,регионално повезивање

- Недовољно стабилна политичка ситуација у
региону
- глобална економска криза
- „бијела куга“
- неповољна старосна структура домаћинстав а
- Недовољна улагања у инфраструктуру
- Недостатак планског и одрживог управљања
природним ресурсима
- одлив високошколованог кадра
- недостатак дугорочних извора финансирања за
локални развој
- задуженост становништва неповољним кредитима
и јемствима за отплату кредита трећих лица,
углавном за личну потрошњу
- загађивање животне средине отпадом

На основу анализе стања могу се идентификовати одређени аспекти који су провлаче кроз све битне
области и који представљају,на одређени начин основне предуслове укупном одрживом развоју општине
Доњи Жабар.Те карактеристике обухватају, између осталог, следеће:
- Повећање укупних капацитета локалне администрације ради обезбјеђења потребног
нивоа подршке локалном економском развоју и побољшање обима,садржаја и квалитета комуналних
услуга.Праћење савремених трендова и информационе технологије усклађене и повезане са добро
обученим младим кадровима је добра претпоставка за јачање институција,а самим тим и одлична
подршка развоју локалне економије.То је пут успостављања најсигурнијих механизама за подршку,
сарадњу,подстицај,контролу и праћење развоја пољопривреде,приватне иницијативе и услужних
дјелатности.
- Саобраћајна инфраструктура је на релативно добром нивоу,али комунална инфраструктура
која се односи на водоводну и канализациону мрежу је велики хендикеп општине Доњи Жабар. Изградња
и развој водоводно-канализационе мреже је скупа и сложена инвестиција о којој,и поред тога,мора да се
размишља као о приоритету.Дјелатности за које постоје компаративне предности су онемогућене због
неадекватног снабдијевања електроенергијом и ово се сматра једном од кључних препрека за локални
економски развој. Лоша опремљеност комуналних капацитета онемогућава искоришћеност водних
ресурса и негативно утиче на заштиту животне средине.Посматрајући комплексно,развој свих
привредних дјелатности,а нарочито оних дјелатности које су одређене као приоритети у општини Доњи
Жабар је отежан због наведене лоше комуналне инфраструктуре.
- Прилика општине Доњи Жабар лежи у њеним специфичним природним
погодностима- богатство пољопривредним земљиштем,саобраћајно-географска лоцираност и очувана
природа (незагађено земљиште, чист ваздух),које су одличан предуслов за производњу најтраженијих
сорти ратарских култура,воћа,поврћа и узгој стоке. Улагање и развој у ове дјелатности и секторе је
веома добра основа за укупан развој локалне заједнице,што даје прави привредни замајац.
Поред горе наведених, постоји низ других недостатака у капацитету на које треба усмјерити пажњу и
ресурсе у оквиру реализације развојне стратегије.У том смислу,овим документом је представљен
дугорочни и програмски оквир одрживог развоја Општине Доњи Жабар.
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ВИЗИЈА
Доњи Жабар- одржива и безбједна општина задовољних грађана
2020. године општина Доњи Жабар ће бити препознатљива на мапи Српске са
производњом здраве хране.
Сервис грађана – Општина Доњи Жабар ће наставити да побољшава
своју организацију и рад по питању нивоа услуга и односа према
грађанима.Основна оријентација ће бити задовољење потреба грађана на брз
и ефикасан начин.
Представници грађана у општини Доњи Жабар заступаће увек ставове и
потребе свих. Основни циљ - срећни и задовољни грађани који живе и раде на
принципу довољности, са развијеном привредном инфраструктуром, очуваним
и развијеним природним, културним и историјским цјелинама и високо
развијеном еколошком свијешћу гдје се поштују принципи очувања животне
средине.
Убрзаћемо изградњу на цијелом подручју Општине усклађену са захтјевима
грађана да наша општина буде пријатно мјесто за живот.Радом на заштити
животне средине и одрживог развоја Општина Доњи Жабар ће тежити да буде
пожељно мјесто за живот. Бићемо познати по борби за интересе сваког
грађанина општине.Сви грађани, особе са посебним потребама и млади, имаће
пуну подршку своје општине која ће се системски борити за бољи квалитет
њиховог живота. Брига о здрављу свих грађана биће у врху приоритета,у
складу са нашим могућностима.
ОДРЖИВА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА–АКТИВНО, ЕФИКАСНО И
УСПЈЕШНО!

МИСИЈА
Активним партнерством грађана,пословног сектора,локалне самоуправе,ресорних
министарстава Владе Републике Српске и регионалном сарадњом стварати амбијент за
реализацију стратешких приоритета.
МИСИЈА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЈЕ ДА СТВОРИ ЕФИКАСНУ,ОДРЖИВУ
И ДЕМОКРАТСКУ ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО ДЈЕЛОВАЊЕ
ГРАЂАНА, ПРИВРЕДЕ И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ПРУЖАЊЕМ ВИСОКО
КВАЛИТЕТНИХ УСЛУГА СВОЈИМ КОРИСНИЦИМА.
Кључ успјеха руковођења општином налази се у одличном тиму,а збир
изузетних и вриједних појединаца,окупљених око добре идеје,мотивисаних
напретком наше општине осуђен је на успјех. Нас увијек можете оцјењивати по
ономе што смо урадили,по чињеницама, а не обећањима.
Много тога је урађено,много започетог приводимо крају.Напори на стварању
просперитетне општине Доњи Жабар ниједног момента нису застали и заједно са
Вама ми мијењамо живот набоље.Сваког дана, корак по корак.
И даље нас чека много посла и рада.
Циљ нам је да народ живи европски у Српској и БиХ–удобно,културно и
безбједно.
Грађани,учинимо све да Општина Доњи Жабар увијек буде општина за примјер!
Активно, ефикасно, успјешно!
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ:
ПРИОРИТЕТ 1

Услуге и професионализација
локалне самоуправе

ПРИОРИТЕТ 2

Комунална инфраструктура и
капиталне инвестиције

ПРИОРИТЕТ 3

Развој привреде и рурални развој

ПРИОРИТЕТ 4

Развој и унапређење туризма

ПРИОРИТЕТ 5

Заштита животне средине

ПРИОРИТЕТ 6

Образовање и социјална заштита

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
У оквиру остварења идентификованих стратешких приоритета одрживог развоја у општини Доњи
Жабар, планиране су следеће активности:

а)Активностиуприоритетууслугеипрофесионализацијалокалне самоуправе
Активност 1:
Организовање рада Општинског услужног центра општине Доњи Жабар
Општи циљ:
Унапређење рада локалних институција
Специфични циљеви:
Јавност и отвореност(транспарентност)у раду органа општине и локалне администрације
Одговорна локална самоуправа
Побољшање услуга корисницима/ грађанима
Скраћење и поједностављење процедура

Активност 2:
Увођење нових информационих
осавремењивање пословања

технологија

у

локалну

управу

и
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Општи циљ:
Унапређење рада локалних институција
Специфични циљеви:
Унапређење рада општине путем информисања грађана и примање информација од грађана
Успостављен јединствен ефикасан систем функционисања локалне самоуправе

Активност 3
Унапређење људских ресурса
Општи циљ:
Унапређење рада локалних институција
Специфични циљеви:
Подизање људских капацитета

б) Активности у приоритету инфраструктура и капиталне инвестиције
Активност 1:
Реконструкција и изградња нисконапонске електромреже на цијелом
подручју општине Доњи Жабар
Општи циљ:
Развој инфраструктуре у циљу подстицања привредних активности
Специфични циљеви:
Побољшање електромреже и стварање услова за пољопривредну производњу и услуге
Смањење губитака на електромрежи

Активност 2:
Завршетак реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних
путева и улица на цијелом подручју општине Доњи Жабар
Општи циљ:
Развој инфраструктуре у циљу подстицања привредних активности
Специфични циљеви:
Скраћење времена транспорта
Побољшана безбједност

Активност 3
Изградња водоводних и канализационих система и пратећих објеката на
територији општине Доњи Жабар
Општи циљ:
Развој инфраструктуре у циљу подстицања привредних активности
Специфични циљеви:
Побољшање укупних услова живота и рада у циљу бољег квалитета воде
Заштита здравља становништва

Активност 4:
Уређење нерегулисаних водотокова на подручју општине Доњи Жабар
Општи циљ:
Развој инфраструктуре у циљу подстицања привредних активности
Специфични циљеви:
Смањење штете од поплава
Стварање могућности за наводњавање пољопривредног земљишта

Активност 5
Уређење простора и изградња објекта за пијачне услуге
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Општи циљ:
Развој инфраструктуре у циљу подстицања привредних активности
Специфични циљеви:
Повећање промета пољопривредних производа,месних и млијечних прерађевина
Повећање пласмана стоке и пољопривредне механизације

в) Активности у приоритету привредног и руралног развоја
Активност 1:
Формирање удружења и кластера пољопривредника општине Доњи Жабар
Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда у
преради
Специфични циљеви:
Повезивање у производњи и организовани наступ у пласману пољопривредних производа

Активност 2
Формирање мини фарми различитих капацитета
Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда у преради
Специфични циљеви:
Побољшана пољопривредна производња
Сигурност и унапређење живота на селу

Активност 3:
Подршка одрживом руралном развоју кроз
пољопривредника (обуке, курсеви, предавања)

стручно

усавршавање

Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда у
преради
Специфични циљеви:
Виши ниво образовања у селу
Обука произвођача о правилној производњи,паковању и чувању разних врста производа
Обука за производњу и прераду воћа,поврћа и других производа
Подизање знања у ратарству,узгоју стоке и перади

Активност
4:
Преоријентисање
пољопривредну производњу

са

конвенционалне

на

органску

Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда у
преради
Специфични циљеви:
Утврђивање квалитета и састава земљишта
Правилна примјена и коришћење агротехничких мјера и средстава
Добијање сертификата и стандарда за производњу здраве хране

Активност 5:
Стандардизација примарне пољопривредне производње
Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда у
преради
Специфични циљеви:
Подизање квалитета пољопривредних производа усвајањем и примјеном ЕУ стандарда
Постизање веће цијене за такве производе (већи приходи)

Активност 6:
Стандардизација у производњи пољопривредних производа
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Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда у
преради
Специфични циљеви:
Увођење стандарда у циљу постизања квалитетније производње и повећања извоза

Активност 7:
Увођење савремене технологије у преради пољопривредних производа
Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда у
преради
Специфични циљеви:
Савремени начин сушења воћа,поврћа,
Паковање и прерада меда
Прерада и паковање здраве хране

Активност 8:
Унапређење и развој сточарства
Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда у
преради
Специфични циљеви:
Побољшање расног састава и повећање броја грла
Обнављање напуштених постојећих простора за узгој стоке

Активност 9:Стварање партнерства и сарадње на основу заједничког
интереса између локалних и иностраних партнера у изградњи и
имплементацији локалне иницијативе за привредни развоj
Општи циљ:
Унапређење пољопривредне производње и услуга и увођење савремених технологија и стандарда
у преради
Специфични циљеви:
Подићи ниво свијести бизниса о значају унапређења сарадње
Изградња партнерства са органима локалне самоуправе

Активност 10:
Промовисање и заштита производа
Општи циљ:
Унапређење позиције пословног сектора на тржишту и увођење савремених технологија и
стандарда у преради
Специфични циљеви:
Добијање ознаке географског порекла и робне марке
Промоција производа и повећање пласмана

г) Активности у приоритету јачања и унапређења туризма
Активност 1:
Афирмација и стварање услова за развој сеоског туризма
Општи циљ:
Стварање амбијента за развој туризма и услуга као носиоца локалног економског развоја
Специфични циљеви:
Проширење туристичке понуде
Стварање свијести о могућностима и потреби бављења сеоског становништва пословима сеоског
туризма
Побољшање прихода сеоског становништва

Активност 2
Креирање промотивних програма у туризму
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Општи циљ:
Стварање амбијента за развој туризма и услуга као носиоца локалног економског развоја
Специфични циљеви:
Комплетирање туристичке понуде и повећање тражње за туристичким услугама
Повећање броја викенд туриста из земље и иностранства

Активност 3
Обука и оспособљавање људских ресурса
Општи циљ:
Стварање амбијента за развој туризма и услуга као носиоца локалног економског развоја
Специфични циљеви:
Стицање нових искустава потребних за успјешно бављење туризмом
Тренсфер знања из афирмисаних туристичких дестинација

Активност 4
Уређење простора за одржавање туристичких и културних догађаја и
повећање броја догађаја
Општи циљ:
Стварање амбијента за развој туризма и услуга као носиоца локалног економског развоја
Специфични циљеви:
Боље задовољење потреба грађана и туриста
Подизање нивоа економских ефаката

д) Активности у приоритету заштита животне средине
Активност 1:Обука и подизање нивоа еколошке свијести у општини Доњи
Жабар
Општи циљ:
Унапређена и заштићена животна и радна средина као амбијент здравог и удобног живота
Специфични циљеви:
Већи ниво еколошке културе и свијести
Коришћење обновљивих извора енергије
Чистије улице,уређене зелене и јавне површине,уређена дворишта,савјеснији однос становништва
према животној средини

Активност 2
Боље управљање чврстим отпадом
Општи циљ:
Унапређена и заштићена животна и радна средина као амбијент здравог и удобног живота
Специфични циљеви:
Раздвајање и безбједно складиштење отпада на цијелом подручју општине
Заштита подземних и надземних вода и земљишта
Стварање бољих услова за заштиту здравља људи
Осигурати еколошки исправан животни простор и његову равномјерну експлоатацију

Активност 3
Планирање,изградња и развој система канализације и отпадних вода
Општи циљ:
Унапређена и заштићена животна и радна средина као амбијент здравог и удобног живота
Специфични циљеви:
Пречишћавање отпадних вода
Заштита подземних и надземних вода и земљишта
Стварање бољих услова за заштиту здравља људи
Обезбиједити еколошки исправан животни простор и његову равномјерну експлоатацију

е) Активности у приоритету образовања и социјалне заштите
Активност 1:Побољшање услова живота и рада корисницима социјалне
заштите и помоћи
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Општи циљ:
Унапређење рада локалних институција у дијелу социјалних и образовних области
Специфични циљеви:
Повећање материјалне помоћи и подршка свим категоријама угрожених људи
Боље коришћење извора средстава за социјалну намјену
Успјешна борба против социјалне патологије (алкохолизам, насиље, дрога...)

Активност 2:Стварање услова за бољу здравствену заштиту-дом здравља
Општи циљ:
Унапређење рада локалних институција у дијелу социјалних и образовних области
Специфични циљеви:
Боља опремљеност (апарати за савремену дијагностику)
Повећана могућност коришћења љекарских услуга и бољи квалитет лијечења
Формирање нових неопходних служби(хитна помоћ,кућно лијечење, савјетовалиште)

Активност 3: Побољшање услова рада реконструкцијом објеката основне
школе, набавкама модернизоване опреме и обезбјеђењем потребног
школског превоза
Општи циљ:Унапређење рада локалних институција у дијелу социјално-образовних области
Специфични циљеви:
Боља опремљеност и уређеност
Бољи услови и резултати учења
Скраћено вријеме путовања ученика и повећана безбједност

7. Реализација(Имплементација)
Имплементација(реализација) даје практична мишљења како би се Стратегија извршила и брине о
практичним ефектима.Процес реализације претвара Стратешки документ у праксу.
Основни инструменти за упознавање и имлементацију развојне стратегије су следећи:
- Креирање базе за будуће развојне пројекте и планове
- Установљавање институционалне базе за учешће грађана у развојном процесу
- Креирање нове базе за пословни менаџмент развоја општине.
У случају општине Доњи Жабар следећи инструменти реализације ће бити узети у разматрање,током
формулације планова и пројеката повезаних са будућим развојем општине:
1. Краткорочни инвестициони планови-План капиталних инвестиција општине (1 година) који
представљају детаљно временски распоред реализације и методе финансирања појединачних
пројеката.
2. Студије изводљивости за велике инвестиционе пројекте,које ће такође укључивати линије
финансирања.

8. Систем мониторинга и евалуације
Мониторинг представља посматрање процеса,регистровање и чување података,другим ријечима
прикупљање,селекцију и компилацију информација.
Сврха мониторинг система је да идентификује и опише податке који се односе на:
- еволуцију екстерних и интерних услова који детерминишу реализацију Стратегије
- резултате који су добијени до сада у реализацији Стратегије
Фазе мониторинга:
- Прикупљање података
- Анализа података

Припремање извјештаја
Евалуација представља оцјену и интерпретацију података.
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Основни циљ евалуације је увођење сталне ефективности и ефикасности програма реализованих
од стране локалних власти.
Евалуација треба да одговори на питање у ком степену Стратегија рјешава реалне проблеме
општине и њених грађана.
Евалуација се посебно концентрише на реализацију индивидуалних елемената Стратегије.
Критеријуми за евалуацију су следећи:
- индикатори за постизање циљева и задатака Стратегије(индикатори резултата и индикатори
исхода)
- рјешавање проблема
- реализација визије локалног развоја .
Фазе евалуације:
- оцјена резултата у поређењу са стандардима
- идентификација грешака
- анализа узрока грешака
- корективно планирање
- реализација/примјена корекција.
Систем мониторинга и евалуације Стратегије је базиран на групи индикатора подијељених у двије
категорије:
1. индикатори резултата (они одређују резултате који се могу добити одмах у односу на
реализацију појединачних активности,ови краткорочни резултати се анализирају у односу на
директне кориснике)
2. индикатори исхода (они одређују резултате који се односе не на блиску,већ на даљу
будућност, ови дугорочни резултати се анализирају у односу на шири социјални контекст
индиректних корисника)

СТРУКТУРА СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ У СТРАТЕШКОМ
ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Приоритет/Општи
циљ
Приоритет 1.
Услуге и
професионализација
локалне самоуправе
Општи циљ
Унапређење рада
локалних институција

Индикатори резултата
- Број дана за који се
скратило вријеме добијања
услуге
- Број институција/особа које
користе ИТ опрему
- Број уведених ИТ технологија
- Број нових инвестиција
Број
новоформираних
фирми/предузетника
- Број људи који похађају обуку

Индикатори исхода

- Пораст броја радних мјеста
- Повећање прихода од такси
- Развој промета и услуга
- Брже и квалитетније пружање
услуга предузетницима и грађанима
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Приоритет 2.
Инфраструктура и
капиталне инвестиције
Општи циљ
Развој инфраструктуре у
циљу подстицања
привредних активности

Приоритет 3.
Развој привреде и
рурални развој
Општи циљ
Унапређење пословног
сектора и предузетништва,
пољопривредне
производње и увођење
савремених технологија и
стандарда у преради

Приоритет 4.
Развој и унапређење
туризма
Општи циљ
Стварање амбијента за
развој туризма и услуга као
носиоца локалног
економског развоја

Број
километара
модернизоване и урађене путне
и електро мреже
- Скраћење времена путовања и
бољи
приступ
цијелој
територији општине
- Број домаћинстава који ће
бити повезани на водоводну
мрежу
изградња
локалних
пословних/индустријских зона
за производне и услужне
капацитете

- Смањење трошкова за крајње
кориснике
- Развој пословног сектора и
предузетништва
Повећање
безбједности
у
транспорту
- Смањење миграција
- Побољшање здравља становништва
Повећање
инвестиција
у
индустријској зони
- Смањење броја незапослених

Број
новоформираних
удружења,кластера и мини
фарми и њихових чланова
- Број обучених људи
- Износ средстава подстицаја и
помоћи за пољопривреду
Број
газдинстава
преоријентисаних на органску
производњу
Број
нових
уведених
пољопривредних врста и сорти
- Количине произведених и
прерађених пољопривредних
производа
- Број уведених стандарда и
савремених
технологија
у
примарној пољ. производњи и
преради пољ. производа
- Пораст броја стоке
- Број нових пољопривредних
машина у пољопривредним
газдинствима
- Број нових партнерстава
- Број нових ознака географ.
поријекла и робне марке

- Нова радна мјеста
- Повећани ефекти извоза и смањење
увоза
- Већа продуктивност
- Диверсификација тржишта
- Бољи квалитет производа
- Бољи економски ефекти за
произвођаче
- Продужени рок употребе производа
и продаје
- Смањење ризика од пропадања
производа
- Пораст производње здраве хране и
побољшање здравља потрошача
- Повећање конкурентности
- Повећан ниво свијести
- Промоција општине Доњи Жабар

- Пораст броја посјетилаца
- Повећање капацитета и
квалитета туристичких услуга
Проширење
туристичке
понуде(ловни туризам)
Повећање
сеоског
становништва које се бави
пословима сеоског туризма

- Повећање прихода грађана и
сеоског становништва
- Већи број наплаћених такси
- Нова радна мјеста
Интензивирање
промоције
општине
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Приоритет 5.
Заштита животне
средине
Општи циљ
Унапређена и заштићена
животна и радна средина
као амбијент здравог и
удобног живота

Приоритет 6.
Образовање и
социјална заштита
Општи циљ
Унапређење рада локалних
институција у дијелу
социјалних и образовних
области

Број
догађања/акција
повезаних
са
заштитом
животне средине
Количина
рециклираног
отпада
- Број километара изграђене
канализационе мреже
- Број корисника прикључених
на канализациону мрежу
- Количина пречишћене воде

- Број нових корисника који
добијају помоћ
- Количина новца потрошена за
социјалну бригу
- Број и квалитет нове
медицинске опреме
Површине
реновираног
медицинског простора
- Пораст броја корисника који
имају
директан
приступ
медицинским услугама
- Број и врсте нових услуга
- Број лица која су се запослила
- Број опремљених и уређених
школских просторија и терена
- Вријеме скраћења путовања
ученика
- Број ученика који користе
превоз

- Смањење загађења воде и
земљишта
- Повећање квалитета живота
становника и здравствених услова

- Смањење броја незапослених
- Смањење броја људи са социјалном
патологијом
- Побољшање здравља становника
- Смањење сиромаштва
- Повећање ефикасног лијечења
- Бољи ефекти образовања
- Пораст безбедности

9. Прилози
Анекс 1:
ЛИСТА ПРОЈЕКАТА
ПРИОРИТЕТ 1
Активност 1: Унапређење рада општинског услужног центра Општине Доњи Жабар.
Пројекат 1: Формирање општинског услужног центра.
Активност 2:
Пројекат 1:Успостављање општинског информационог система за цјелокупну локалну
администрацију.

Активност 3:
Пројекат 1: Едукацијом до новог посла- обука за рачунаре ( office, Auto Cad ) и енглески језик.
Пројекат 2: Обука за рад са општинским информационим системом

ПРИОРИТЕТ 2
Активност 1:
Пројекат 1: Реконструкција и изградња електро-мреже и објеката на цијелом подручју општине
Активност 2:
Пројекат 1: Завршетак реконструкције цјелокупне путне мреже на подручју општине Доњи
Жабар.

Активност 3:
Пројекат 1: Изградња водовода.
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Пројекат 2: Изградња филтерског постројења за систем водоснабдијевања.
Активност 4:
Пројекат 1: Регулација корита водених токова на на подручју општине Доњи Жабар.
Активност 5:
Пројекат 1: Изградња сточне пијаце.
Пројекат 2: Изградња зелене пијаце за продају на велико повртларских и других производа.
Активност 6:
Пројекат 1: Планирање и изградња локалних пословних/индустријских зона , обезбјеђење
услова за greenfield инвестиције.

ПРИОРИТЕТ 3
Активност 1:
Пројекат 1: Организациона и стручна подршка формирању кластера пчеларства.
Пројекат 4: Иницирање и подршка оснивању удружења произвођача појединих врста производа
Активност 2:
Пројекат 1: Формирање мини фарми говеда
Пројекат 2: Формирање мини фарми свиња
Пројекат 3: Формирање мини фарми коке носиље и других дјелатности
Активност 3:
Пројекат 1: Стручна едукација одгајивача стоке
Пројекат 2: Едукација произвођача воћа и поврћа у циљу постизања јединственог квалитета
производа и заједничког наступа на тржишту

Активност 4:
Пројекат 1: Идентификација и обука пољопривредних произвођача и сертификација органске
производње воћа и поврћа
Пројекат 2: Органска производња поврћа у пластеницима и стакленицима

Активност 5:
Пројекат 1: Упознавање пољопривредника са ЕУ стандардима безбједности и квалитета хране
(GAP,EUREPGAP) и подршка при увођењу стандарда.

Активност 6:
Пројекат 1: Подршка увођењу HCCP стандарда потребних за извоз у прехрамбеном сектору
Активност 7:
Пројекат 1: Унапређење прераде и паковања меда у кластеру за пчеларство.
Пројекат 2: Паковање воћа и потхлађивање ради пласмана у свјежем стању.
Пројекат 3: Унапређење прераде и паковања здраве хране.
Активност 8:
Пројекат 1: Унапређење расног састава и повећање броја грла стоке.
Пројекат 2: Оживљавање постојећих капацитета за узгој стоке.
Активност 9:
Пројекат 1:Занатска производња амбалаже од PVC, картона и дрвета кроз асоцијацију.
Активност 10:
Пројекат 1: Добијање ознаке географског поријекла и робне ознаке за посавски дуван,поврће и
ратарске културе.
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ПРИОРИТЕТ 4
Активност 1:
Пројекат 1: Увођење туристичке сигнализације у општини Доњи Жабар.
Пројекат 2: Туристички информативни центар са сувенирницом.
Активност 2:
Пројекат 1: Израда Студије изводљивости за развој туризма.
Пројекат 2:Наступи на домаћим и међународним туристичким сајмовима и организовање
студијских путовања.
Пројекат 3: Промоција за сеоски и ловни туризам.
Пројекат 4: Организовање донаторских конференција и презентовање Стратегије развоја
инвеститорима и донаторима.

Активност 3:
Пројекат 1: Обука и организовање студијског путовања за сеоске домаћине.
Пројекат 2: Обука кадрова за бављење сеоским и ловним туризмом.
Активност 4:
Пројекат 1: Оптимално коришћење постојећих објеката домова културе
Пројекат 3: Побољшање услова за одржавање културних и туристичких манифестација.
Пројекат 4: Унапређење спортско-рекреативног туризма кроз изградњу и реконструкцију малих
спортских терена.
Пројекат 5: Унапређење спортско-рекреативног туризма кроз изградњу трим стаза и љетњег
базена.
Пројекат 6: Унапређење и повећање капацитета ловног туризма.

ПРИОРИТЕТ 5
Активност 1:
Пројекат 1: Организовање обуке за становништво у циљу подизања свијести о потреби заштите
животне средине.

Активност 2:
Пројекат 1: Набавка нових контејнерских јединица за сортирање и одвајање комуналног отпада
Пројекат 2: Набавка линије за израду папирних врећа
Активност 3:
Пројекат 1: Изградња канализационе мреже на подручју општине Доњи Жабар
Пројекат 2: Изградња система за пречишћавање отпадних вода

ПРИОРИТЕТ 6
Активност 1:
Пројекат 1: Организовање Дома здравља у циљу подизања квалитета здравствене заштите
становништва

Пројекат 2: Обезбјеђење благовременог превоза ученика основне и средње школе по
најповољнијим цијенама услуга превоза

Анекс 2.
ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ ПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

1. Органи општине дужни су приликом израде општинског буџета и одлука, односно
програма,планова и других докумената краткорочног карактера, водити рачуна о
обавези и смјерницама утврђеним у овој Стратегији,
2. У циљу ефикасног провођења Стратегије локалног одрживог развоја општине
Доњи Жабар,у року од 60 дана од дана усвајања Стратегије,начелник општине својим
одлукама:
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- именоваће општинског координатора задуженог за усаглашавање активности на
реализацији Стратегије,
- одредиће/именовати,по потреби, органе,установе,институције или организације и
са њима потписати партнерски уговор о реализацију одређених приоритета из стратегије,
а којим ће учинити одговорним дотичне субјекте и одговорна лица у тим субјектима за
спровођење-њима повјереног дијела стратегије.Партнерски уговори постају прилог
Стратегије.

Анекс 3:
ЛИСТА УЧЕСНИКА НА ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ ОПШТИНСКОГ РАЗВОЈА
1. Горан Митровић,Начелник општине, предсједник Комисије
2. Митар Митровић,дип.правник,секретар Комисије
3. Стево Мијатовић,предсједник Скупштине општине,члан
4. Јово Пантелић,замјеник начелника општине,члан
5. Петар Јуришић,дипл.инж.пољопривреде,из Човић Поља
6. Стево Софреновић из Доњег Жабара,члан
7. Драго Јосиповић из Човић Поља,члан
8. Јелена Бабић из Доњег Жабара,студент,члан
9. Смиља Стјепановић из Доњег Жабара,члан
10. Стево(Боже)Тодоровић из Лончара,члан
11. Љепосава Стјепановић из Доњег Жабара, члан
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