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Милићи, март 2017. године 



 Положај - Источни дио РС и БиХ

 Површина – 278,86 км2

 Број становника – 12.272

 Густина насељености – 43 ст/км2

 Надморска висина – 200-1500 м

 Клима – умјерено-континентална

 Степен развијености – средње развијена општина

Милићи 



Бања Лука

Сарајево

Милићи 

Тузла

► Милићи – Сарајево – 110 км

► Милићи – Бијељина – 90 км

► Милићи – Тузла – 90 км

► Милићи – Бања Лука – 250 км

► Милићи – Београд – 210 км

Бијељина
Београд



 Економски развијена, привлачна и атрактивна

средина за домаће и стране инвеститоре

 Средина са развијеним људским ресурсима,

ефикасном администрацијом, значајно унапређеном

здравственом и социјалном заштитом, образовањем,

културно спортским активностима

 Израђеном просторно-планском документацијом,

еколошки чиста и заштићена у складу са европским

стандардима, атрактивна туристичка дестинација.



ПРИРОДНИ

РЕСУРСИ

ОПШТИНЕ МИЛИЋИ



 Лежишта руде боксита

 Лежита кречњака, кварцног пијеска, сиге, сигастог

пијесака, зеленог туфа и др.

 Истраживачко-експлоатациони простор руде боксит око

30км, геолошке резерве се процјењују на око 22.500.000

тона, а експлоатационе 10.200.000 тона.

 Експлоатационе резерве кречњака процјењене на око

3.500.000 м3.





 Површина шумског земљишта је 17.585,76 ха =

12.366,76 ха државне и 5.219 ха у приватном власништву.

 Шуме заузимају око 62% укупне површине општине

 Укупна дрвна залиха износи 2.634.779 м3

 Четинари заузимају 28,18%, а лишчари 71,82% укупне

шумске површине

 Панчићева оморика заузима површину од 5,3 ха и чини

0,019% општине.



 Укупна површина пољопривредног земљишта износи 10.790 ха.

 Оранице учествују са 43 % (4.548 ха), ливаде 27% (2.951 ха), пашњаци

16 % (1750 ха), воћњаци 6% (631 ха), док је удио неплодног у укупном

пољопривредном земљишу 8 % ( 910 ха ).

 Тренутно је регистровано 351 пољопривредно газдинство.

 Регистровано четири удружења пољопривредних произвођача (

удружење пољопривредника, удружење пчелара „Матица“ и „Нектар“,

удружење „Агрос“).

 Од ратарских култура доминирају површине под кукурузом.

 У структури површина под воћем најзаступљенија је шљива (око

34.000 стабала), јабука (10.020 стабала), малина ( 20 ха), просјечно по

ха 10 тона рода малине.

 Производња млијека врши се на шест откупних станица. Производња

преко 500.000 литара годишње, позитиван годишњи тренд раста.

 Пластеничка производња – нови пројекат у развоју.





 Значајан водни потенцијал

 Подручје општине пресјеца пет ријека, много извора,

потока и поточића

 Могућност квалитетног снабдјевања водом за пиће, за

потребе пољопривредне производње, подизање рибњака за

узгој пастрмке, као и за изградњу мини хидроцентрала

 Чисти, природни извори, представљају потенцијал за

фабричко паковање воде.

 Експлоатација питке воде на лежишту Бањица „Вивиа“

 МХЕ „Штедрић“ и МХЕ„Јована“ Жутица.



 Богаство биљног и животињског свијета, хидрографски потенцијал, рељеф

општине, природне љепоте вјерске, културно-историјске и друге вриједности

представљају значајне предности за развој туризма.

 Смјештајни капацитети и туристичка понуда концетрисани су у склопу

објекта “Мотел” Милићи и луксузно опремљеним бунгаловима.

 Угоститељски капацитети: 1 мотел, 14 самосталних угоститељских објеката

 Рајков торањ

 Трг рудара

 Музеј рударства са отвореном поставком експлоатационих машина,

 Паркови великана

Парк српских великана – 17 бисти историјски значајних

личности из свих сфера друштвеног живота,

Парк руских великана – 12 бисти,

Парк европских великана – 8 бисти.







 Подручје општине Милићи покривено је мрежом путева

свих категорија:
- Магистрални путеви 17 км

- Регионални путеви 19 км

- Локални путеви – асфалт 52,7 км

- Остали путеви 200 км

 До сада је на подручју општине изграђено 35 мостова

преко којих се остварује комуникација са свим селима и

засеоцима.



ПРИВРЕДНИ 

ПОТЕНЦИЈАЛИ 

ОПШТИНЕ МИЛИЋИ



 Производња руде боксита: 400.000 т/год.

 Откривка 3 милиона тона годишње

 Ископано око 30 милиона тона руде боксита, око 175 милиона 

тона јаловине

 Истражно бушење за потребе геологије, хидрогеологије и 

геомеханике, избушено око 500.000 м бушотина



 Превоз расутих терета 1.700.000 т/год.

 Превоз течних горива и других роба 40.000 т/год.

 Превоз путника (интерни и екстерни превоз) 

395.000 путника /год.



 Пројектовање и израда свих врста металних објеката и 

конструкција, производња металне галантерије АЛУ 

столарије (прозори, врата, излози, свјетларници)

 Производња резервних дијелова и одржавање рударске, 

транспортне и грађевинске механизације

 Пертловање хидрауличних цријева, разне врсте обраде 

челичних лимова

 Пројектовање, извођење, надзор и одржавање за све врсте 

електроинсталација



 Извођење објеката високоградње – кључ у руке и

надзор над извођењем

 Извођење објеката нискоградње и надзор над

извођењем

 Израда пројектне документације за објекте

високоградње и надзор



 Примарна прерада дрвних сортимената и производња

масивног намјештаја – Компанија “Боксит” а.д. Милићи

 Производња грађевинске столарије, ламперије и подова –

DOO “Savox”

 Производња трослојног паркета – DOO “Samatini”

 Примарна прерада дрвних сортимената – DOO “6 – Maj”,

DOO “Wood-impex” и DOO “Promil”





 Производња хране – Компанија „Боксит“ а.д. Милићи

Радна јединица – фарма кока носиља

• Фарма кока носиља располаже капацитетом 300.000 кока носиља, смјештених у

објектима са савременом опремом и технологијом за производњу и обраду конзумних

јаја високог квалитета. Годишња производња цца 90 милиона јаја.

• Рибњаци – производња калифорнијске пастрмке.

 Производња хране – ДОО „Милекс“ Милићи

• Све врсте хљеба и пецива, колача и торти, кетеринг

• Месо и месни производи

• Фабрика сточне хране

• Узгој 18-недељних пиленки

 Индивидуални пољопривредни произвођачи: мљекарство, малинарство, пластеничка

производња, пчеларство



 Преко 90 % подручја општине покривено
је водоводном мрежом

 Обезбјеђено уредно снадбјевање водом за пиће преко
градског водовода, водовода у Вуковићима, Дервенти,
Рајићима те више мањих водовода

 Канализациона мрежа покрива преко 80% простора на
коме је неопходна канализација

 Изграђена регионална депонија смећа
 Подручје општине је 100% електрификовано
 Телекомуникациони систем и ПТТ саобраћај добро

функционишу
 Телефонске централе адекватног квалитета и капацитета

смјештене су Милићима, Новој Касаби и Дервенти.



 Урађен просторни план

 Припреме за израду урбанистичког

и других планова

 Повољна локација будуће

индустријске зоне



 Урађен локални еколошки акциони план (ЛЕАП)

 Нема већих индустријских загађивача опасним материјама

 Ријешено питање одлагања чврстог отпада – Регионална

депонија

 Потребно је ријешити питање отпадних и фекалних вода

 Утврђене су зоне санитарне заштите изворишта вода

 Постоје могућности за органску производњу хране

 Реализује се деминирање минских поља



 Предшколска установа “Полетарац” окупља око 50

малишана у двије васпитне групе: мјешовита вртићка група

узраста од 3 до 6 година, јасличка од 1 до 3 године и двије групе

програма припреме за школу.

 ЈУ Основна школа “Алекса Јакшић” тренутно похађа око

584 ученика, у чијем саставу егзистирају четири подручна

петогодишња одјељења у насељеним мјестима Рашево,

Дубнички Мост, Скугрићи и Дервента.

 ЈУ СШЦ “Милутин Миланковић” организује наставу у

четири струке: гимназија-општи смјер, економско, правно-

трговачка струка, електрострука и машинска струка, које похађа

око 321 ученика распоређених у 17 одјељења.





 Дом рудара – најзначајнији културни објекат са капацитетом од 300

мјеста

 Спортска дворана, љетна позорница, отворени спортски терени,

Омладински центар, СШЦ “Милутин Миланковић” и ОШ “Алекса

Јакшић” мјеста су значајних културних дешавања

 КУД “Боксит“ Милићи

 Народна библиотека располаже са преко 23.000 наслова и саставни је

дио система библиотеке Републике Српске

 Традиционална манифестација “Августовски дани културе и спорта”

 На подручју општине налази се значајан број вјеских објеката – цркве

и џамије,

 Значајан број стећака чија старост датира из XII вијека, Комић град-

тврђава представљају кулурно насљеђе општине.





 Активности из области спорта и физичке културе организују се
најчешће преко Спортског друштва “Милићи”: ФК “Милићи”, ФК
“Бирач”, ФК “Јадар”, Спортско карате друштво, Планинско-еколошко
друштво, Спортско-риболовачко друштво, кошаркашка, одбојкашка и
др. секције

 У разним видовима спортских организација, активно учешће узима
преко 500 спортиста и запажен број рекреативаца.

 Спортски терени рекреативног типа налазе се у насељеним мјестима
Врточе, Вуковићи, Дервента, Мишићи, Милићи и Нова Касаба.

 У оквиру Спортског центра “Милићи” налази се нова спортска
дворана капацитета 1200 мјеста, у оквиру кога се налазе и фудбалски
стадион, терени за кошарку, мали фудбал, одбојку, рукомет.

 Два отворена базена, фитнес центар, тениски терени изграђени су у
центру Милића у оквиру туристичко-угоститељског комплекса
Компаније „Боксит“ а.д. Милићи.





 Дом здравља “Свети Никола “ са модерно опремљеним амбулантама породичне

медицине пружа примарни ниво здравствене заштите

 Поред основних прегледа грађанима општине пружају се и стоматолошке услуге ,

лабораторијски прегледи, рентгентска снимања, хигијенско-епидемиолошка заштита,

санитетски превоз

 Специјалистички центар у оквиру Компаније „Боксит“ а.д. Милићи опремљен

адекватном опремом, пружа врхунску здравствену заштиту: васкуларна

хирургија,кардиологија,ендокринологија,гастроентерологија,урологија,радиологија,гин

екологија, ОРЛ, дерматологија и остало. У њему раде најеминентнији стручњаци из

ових области медицине.

 Социјална заштита се реализује преко Центра за социјални рад

 Основна дјелатност Центра за социјални рад састоји се у обављању послова социјалне

и дјечије заштите, породичне заштите и старатељства, извршења васпитних мјера и

мјера заштитног надзора, услуга социјалног рада и других послова предвиђених

Законом о социјалној заштити.





 Општина Милићи  сврстана је у ред добро организованих 
општина у РС

 Седам мјесних заједница

 Успостављен систем управљања квалитетом према 
стандарду ИСО 9001:2008

 Урађена Стратегија развоја општине као и секторалне 
стратегије

 Општинска управа је у функцији друштвеног развоја

 Сталне едукације кадрова с циљем ефикаснијег пружања 
услуга грађанима

 Успостављен партнерски однос јавног и цивилног сектора

 Добра сарадња са НВО и удружењима







 Изградња хладњача

 Изградња сушара за воће и љекобиље

 Изградња мини погона за прераду воћа и поврћа

 Производња хране у затвореном простору

 Производња меса и млијека

 Производња здраве хране

http://www.vesti.rs/counter.php?id=8224


 Производња висококвалитетног намјештаја

 Производња кућа

 Производња трослојног паркета

 Производња масивних плоча

 Производња фурнира

 Производња пелета као енергента за гријање



 Интезивнија промоција туристичких капацитета и 

потенцијала

 Улагања у јачање угоститељских капацитета

 Улагања у развој ловног и риболовног туризма

 Улагања у развој сеоског туризма

 Улагања у уређење излетишта (Заклопача и Кушлат)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Kretinga_rural_tourism.jpg


 Изградња мини хидроелектрана



 Изградња пречистача отпадних и фекалних вода

 Реконструкција градског гријања

 Уређење обала Јадра




