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Стратегија развоја општине Милићи је свеобухватан документ који идентификује, анализира и
нуди рјешења за све проблеме цијеле заједнице. Детаљном анализом и процјеном стања у
привредним субјектима, друштвеним дјелатностима и другим сегментима општине и израдом
„SWOT“ анализе приступило се стратешком планирању, дефинисању визије развоја, као и
стратешких и оперативних циљева са конкретним развојним пројектима и програмима.
Стратегијом развоја општине Милићи за период 2017. – 2022. година обухваћене су битне
области привредног и друштвеног развоја са посебним освртом на заштиту животне средине.
Овај докуменат нуди усклађен и равномјеран плански развој локалне заједнице уз рационално и
економично коришћење расположивих ресурса и капацитета, али указује на оне области које треба
даље развијати и унапређивати.
Локални развој је резултат знања и умјешности свих субјеката који расположиве капацитете и
ресурсе рационално користе и тако стварају нове вриједности и добра која унапређују квалитет
живота кроз повећање запослености, реалних зарада, обима и квалитета јавних услуга и слично.
Да би се постигао значајан развој локалне заједнице неопходно је постићи консензус на свим
нивоима о заједничким циљевима развоја и укључити цјелокупну заједницу да активно учествује у
имплементацији договорене Стратегије.
Од свих активности које имплементатори Стратегије треба да реализују најважнија, а и најтежа
је обезбјеђење финансијских средстава и привлачење инвеститора. Ако се овај сегмент добро
осмисли и обради реализација Стратегије је неупитна, а развој локалне заједнице је евидентан.
Стратегија развоја општине Милићи је први корак ка ефикасном, успјешном и континуираном
развоју локалне заједнице који омогућује свим субјектима и грађанима да сами планирају своју
будућност и учествују у пројекту локалног развоја. Интегрисани приступ развоју локалне заједнице
подразумјева уједначен и хармонизован развој између дефинисаних стратешких циљева
Само овако дефинисана концепција развоја општине Милићи је прихватљива и гарант је да
адекватно одговори на велики број проблема и изазова у општини.
Предуслов квалитетне и правовремене имплементације Стратегије развоја јесте
препознавање њеног значаја од стране комплетне локалне заједнице и виших нивоа власти, као и
успостава Стратегијом предвидјених механизама за њену имплементацију, извјештавање,
ажуриррање и свеукупну операционализацију, а што је задатак који општини, али и свим другим
актерима у локалној заједници престоји у наредном периоду.

МЕТОДОЛОГИЈА КРЕИРАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
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У изради стратешког плана развоја општине Милићи кориштена је стандардизована Методологија
за интегрисано планирање локалног развоја (МИПРО), прихваћена и препоручена од стране
ентитетских влада те савеза општина и градова оба ентитета. МИПРО је у потпуности усклађена са
постојећим законским оквиром којим је дефинисано планирање развоја на локалном нивоу, гдје је
општинска администрација носилац процеса израде и имплементације стратегије, уз максимално
укључивање и свих других актера живота у локалној заједници.
Надаље, МИПРО је у потпуности усаглашена са водећим принципима и приступима стратешком
планирању које промовише Европска унија.
Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја општине Милићи су одрживост и
социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и аспект животне средине,
док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке шансе за све и правичност у смислу
идентификовања потреба и интереса маргинализованих и социјално искључених група
становништва.
Надаље, Стратегију развоја карактеришу интеграције ( што значи да су економски, друштвени и
аспект заштите животне средине посматрани као неодвојиви дијелови једне цјелине) и
партиципација ( сви заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради Стратегије).
Општина се ангажовала у процесу израде Стратегије вођена увјерењем да стратешко планирање
представља кључни инструмент за проактивно и одговорно управљање локалним развојем. Процес
израде Стратегије развоја општине Милићи инициран од стране начелника Општине и подржан од
стране Скупштине општине.
У самом процесу створени су механизми за снажно грађанско учешће, доминантно кроз јавну
расправу којом је омогућено широко учешће свих заинтересованих .
Полазна тачка за израду Стратегије развоја општине Милићи је била анализа постојећих
стратешких докумената, нивоа њихове реализације, те степена развијенсоти људских ресурса
неопходних за израду и имплементацију Стратегије.
Ова анализа је била недограђена на основу анализе релевантних квантитативних и квалитативних
података из примарних и секундарних извора. Носећи и најважнији дио Стратегије представља њен
стратешки дио, тј. Стратешка платформа, а која обухвата социо-економску анализу, SWОТ
анализу, визију развоја и стратешке циљеве развоја.

УСКЛАЂЕНОСТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА, ОПШТИНЕ МИЛИЋИ СА СТРАТЕШКИМ
ДОКУМЕНТИМА ВИШИХ НИВОА
Имајући у виду чињеницу да локални ниво представља најбитнији оперативни ниво,
постојање свеобухватне концепције развоја треба да подржава локалне напоре за бржи и
ефикаснији развој. Интегрисањем властитих и мјера у цјелокупан оквир развоја подразумјева
ефикасно кориштење синергијских ефеката, а истовремено избјегавање колизије с мјерама од
ентитетског, па чак и ширег значаја. На тај начин се дефинише концепција развоја усклађена са
планираном политиком развоја на вишим нивоима.
С друге стране уколико се неплански финансирају поједини програми и пројекти или развој
одредјених сектора, то показује неплански утрошак средстава или расипање истих. Из тог разлога
приликом израде Стратегије развоја општине Милићи водило се рачуна, колико је то било могуће,
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да се ускладе општински планови развоја са развојним плановима и стратегијама виших нивоа (РС
и БиХ).

СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА
-ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИЛИЋИ – МИЛИЋИ ДАНАС
Општина Милићи је лоцирана у источном дијелу Босне и Херцеговине у ентитету Република
Српска и заузима централни дио регије Бирач. Налази се на магистралном путу М-19 Шепак Сарајево , чини транзитну везу између сарајевско-романијско-бирчанске и семберско-мајевичке
регије и саобраћајну везу преко Зворника и Братунца са Србијом.
Кроз подручје општине пролази и регионални пут Милићи-Сребреница преко Зеленог Јадра и са
ове саобраћајнице се остварује веза са Србијом. Са ове двије комуникације одвајају се локални
путеви који повезују сва села и засеоке на општини.
Општина се простире на површини од 278,86 км2 брдско-планинског земљишта од 200-1500 м
надморске висине.
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- Површина
278,86 km2
- Становиштво
- Попис 2013
12.272
- Густина насељености
43 st./km2
- Клима / умјерено- континентална
- Географке координате
44o10`12`` SGŠ
19o05`24`` IGD
-Временска зона
CET(UTC+1)
CEST(UTC+2)
-Позивни број +387 56

-ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Општина Милићи располаже значајним природним ресурсима, прије свега рудним и шумским
богатствима, обрадивим земљиштем, пашњацима и ливадама, водним и туристчким потенцијалом.
- Лежишта руда и минерала
Поред руде боксита која је доминантна као ресурс, општина располаже и другим минералним
сировинама, као што су:
Кречњак, кварцни пијесак, сига, сигасти пијесак, зелени туф и др.
Истраживачко – експлоатациони простор руде боксита се протеже у дужини од око 30 км, од
границе са општином Власеница на западу, па до границе са општином Сребреница на истоку.
Процјењују се укупне геолошке резерве руде боксита на 22.500.000,00 од тога 10.200.000 тона су
експлоатационе резерве. Експлоатационе резерве кречњака су око 3.500.000 тона.
- Шумско земљиште
Подручје општине је покривено са 17.585 ha
шуме од којих су 12.366 ha у државном
власништу, а 5.219 ha налазе се у приватном власништву . Од укупне површине државних шума
54,67% су високе економске шуме, 8,29% су високе деградиране шуме, 8,39% су шумске културе,
8,14% су изданачке шуме13,48% су површине неподесне за газдовање,0,48% су голети и 6,55% су
узурпације. Годишњи сјечиви етат за период 2011-2020 година је 45.659 m3 свеукупне дрвне масе.
Залиха дрвне масе на површинама којима се газдује износи 2.634,779 m3 (71,82% лишчари и
28,18% четинари), а просјечан годишњи запремински прирас свих категорија шума је 8 m3/ha.
Шуме заузимају 62% укупне површине општине.
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Четинари

Приватн
е шуме

28,18%

30%

Лишћари

71,82%
Државне
шуме
70%

- Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште као природни ресурс заузима значајно мјесто у провредном развоју
општине.
Према катастарским подацима
пољопривредног земљишта:
- Ораница .............. 4548 ha

43%

- Ливада .............

27%

2951 ha

- Пашњаци ........... 1750 ha

16%

- Воћњаци ...........

631 ha

6%

- Неплодно...........

910 ha

8%

општина

Милићи

располаже

са

следећом

структуром

10790 ha 100%

Из структуре приказаног земљишта види се да општина има значајан пољопривредни потенцијал,
а и могућности за интензивнији развој ратарске производње, сточарства и воћарства.
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- Водни потенцијал
Општина Милићи располаже значајним водним потенцијалом, који се још увијек недовољно и
неефикасно користи.
Општина Милићи посједује значајан хидропотенцијал и има доста повољан географски и
хипсометријски положај у односу на шири регион. Значајнији водотоци који се налазе или
протичу једним дијелом подручјем општине Милићи су: Студени Јадар (8.2 km), Зелени Јадар
(18.7 km), Јадар (15.1 km) и Дрињача (11.5 km). Сагледавајући хидролошке прилике, главни
водоток је ријека Јадар која настаје спајањем Студеног и Зеленог Јадра. Студени и Зелени
Јадар имају врло развијену хидрографску мрежу извора и потока од којих се формирају.
Поред поменутих већих водотока, подручје општине располаже са пуно осталих (мањих)
водотока (рјечица, потока, поточића), извора (врела), који омогућавају квалитетно
снабдијевање питком водом, снабдијевање водом за потребе пољопривредне производње,
подизање рибњака за узгој пастрмке, а значајан су потенцијал за изградњу мини
хидроелектрана иизворишта за флаширање воде и сл. Међу остале (мање) водотоке могу се
убројити: Церски поток, Скугрића поток, Суходај, Дубница, Црнобрњски поток, Јахин поток,
Митров поток, Суторина, Дубоки поток, Подметала, Будинац, Дубница, Вагањски поток, Ријека
(Лукавичка ријека), Табахана, Дубоки поток, Копривски поток, Драгошница, Калуђеровац,
Бешин поток, Палучак, Јахин поток, Махнати поток, Радиња, Кострачка ријека, Буковичка ријека,
Врелски поток, Ђевички поток, Студенаци Штедрић. Сви ови водотоци одводе своје воде према
водотоку Дрињаче, која једним дијелом тече границом општине Милићи и Зворник (сјеверна
граница општине) и територијално припада обласном ријечном сливу ријеке Саве, подсливу ријеке
Дрине.
Ријека Дрињача одводи воде са готово читавог подручја општине и има површину слива од
922 km2. Треба напоменути да један дио водотока у најјужнијем дијелу општине своје воде
директно одводе ка ријеци Дрини односно Перућачком језеру.
Ријеч је о повременим водотоцима - Батурски поток, Брлошки поток и Суви поток.
Чисти природни извори воде се врло мало користе у фабричкој производњи паковање питке
воде,изузев Фабрике „Вивија“ Рашево.
- Туристички потенцијал
Погодности за развој туризма произилазе из богатог биљног и животињског
свијета,
хидрографског потенцијала, рељефа општине (200-1500 m надморске висине) , природних љепота,
вјерских, културно-историјских и других вриједности.
На појединим дијеловима општине налази се велики број стећака, чија старост датира из
дванаестог вијека, а који свједоче о животу на овим просторима из тог времена. Туристички
капацитети поред природних и културно-историјских ресурса позиционирани су у оквиру компаније
Боксит ад Милићи . Капацитети који су овдје садржани огледају се како у угоститељским и
смјештајним (Мотел Милићи,бунгалови за смјештај гостију) тако и спортско рекреативним (фитнес
центар, отворени базени, тениски терени...) . У урбаном центру Милића налази се објекат Рајков
торањ атрактивно здање са кафићем на врху са кога се пружа поглед на панораму Милића .
Посебан куриозитет пружају културне поставке : музеј рударства (лоциран у дому рудара и даје
историјски осврт на експлоатацију руде и рад рудника боксита у Милићима), отворена поставка
рударских машина у близини угоститељског комплекса Мотел Милићи те парк великана. Парк
великана представља поставку бисти распоређених у три цјелине (Парк српских великана, Парк
руских великана и Парк европских великана ) . Парк великана обухвата укупно 37 бисти значајних
историјских личности . Првобитна поставка обухватала је 36 бисти а накнадно је изграђена и
отворена биста Гаврила Принципа . Како смо горе и навели пар обухвата три поставке :
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Парк српских великана 17 бисти (Свети Сава, Цар Душан, Карађорђе Петровић, Илија Бирчанин,
Живојин Мишић, Милутин Миланковић, Никола Тесла, Михајло Пупин, Вук Стефановић Караџић,
Милош Црњански, Иво Андрић, Десанка Максимовић, Петар Кочић, Сава Шумановић, Стеван
Стевановић Мокрањац, Мирослав Чангаловић и Гаврило Принцип)
Парк руских великана 12 бисти (Свети Сергеј, Петар Велики, Михаил Иларинович Кутузов, Георгиј
Стеванович Жуков, Димитриј Иванович Мендељејев, Лав Николајевич Толстој, Фјодор Михајлович
Достојевски, Александар Сергејевич Пушкин, Сергеј Александрович Јесењин, Петар Иљич
Чајковски, Фјодор Иванович Шапуљин и Владимир Владимирович Путин) и
Парк европских великана 8 бисти (Аристотел, Леонардо да Винчи, Исак Њутн, Алберт
Ајнштајн,Марија Кири, Вилијам Шекспир, Волфган Амадеус Моцарт и Пабло Руиз Пикасо)
Ова цјелина је јединствена на ширем простору на само на територији Републике Српске и
сусједних земаља већ и на глобалном нивоу . Општина Милићи има усвојену стратегију развоја
туризма али не посједује туристичку организацију која би активније радила на имплементацији
пројеката из области туризма . У оквиру компаније Боксит ад Милићи успјешно ради туристичка
организација која користи туристичке потенцијале које је развила компанија .

Дио поставке Парка великана Милићи
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Угоститељско туристички комплекс Мотел Милићи

Музеј рударства Милићи
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Дио отворене поставке рударских машина .
Бруто друштвени производ стање и перспективе
Процјењује се да тренутно домаћи бруто производ на подручју општине Милићи износи цца
140.000.000,00 КМ, те да би по стопи раста од 5-7 % годишње до 2022 године достигао износ од
цца 200.000.000,00 КМ. Да би се остварило наведено повећање бруто домаћег производа потребно
је у реални сектор и друштвене дјелатности годишње улагати 10.000.000,00 КМ . Резултат
наведеног повећања БДП-а и предвиђених улагања у реални сектор и друштвене дјелатности, као
и природни одлив радника услед одласка у пензију и другим основама, јесте обезбеђивање нових
цца 700 радних мјеста и свођење стопе незапослености на максималних 20 % .

СТРАТЕШКО ФОКУСИРАЊЕ
У циљу идентификације стратешких фокуса, Комисија за израду Стратегије развоја општине
Милићи се опредијелила да се издвоје они елементи SWOT анализе који представљају
конкурентске предности с једне стране и најкритичније проблеме, с друге стране.
С Н А Г Е:
- Географски положај Општине, близина границе са Србијом и са већим центрима
- Богатство природним ресурсима и еколошки здрава средина
- Квалитетни људски ресурси
- Развијена друштвена инфраструктура
- Повољна локација будуће индустријске зоне
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С Л А Б О С Т И:
- Негативан природни прираштај
- Незапосленост, нарочито млађе популације
- Недостатак програма и иницијатива за предузетништво са посебним акцентом на породично
предузетништво .
- Непотпуна просторно-планска документација
М О Г У Ћ Н О С Т И:
- Јачање прекограничне сарадње
- Увођење новихпрограма финализације у дрвопреради
- Квалитетнији приступ фондовима за подршку развоја
- Ефикасније кориштење обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност
П Р И Ј Е Т Њ Е:
- Политичка нестабилност БиХ
- Несигурност и незаинтересованост инвеститора за улагања
- Неповољна средства банака и МКО за развој привреде
- Неадекватно управљање чврстим отпадом
Издвајањем конкурентских предности и њиховим спајањем са могућностима, с једне стране и
повезивањем слабости и пријетњи са друге стране, дефинишу се стратешки фокуси на које треба
обратити посебну пажњу и сконцентрисати све ресурсе у наредном стратешком периоду.
Комисија за израду Стратегије развоја општине Милићи за период 2017-2022. године се
опредјелила за следеће стратешке фокусе:
1. Развој МСП и предузетништва, развој туризма и привлачење инвестиција, са фокусом на нова
запошљавања, стварање нових вриједности и равномјеран развој Општине.
2. Развој пољопривреде у складу са најновијим стандардима и са могућношћу производње здраве
хране, са фокусом на запошљавање и стварање нових вриједности.
3. Развој људских ресурса и друштвене надградње у циљу динамичнијег привредног и друштвеног
развоја.
4. Изградња инфраструктуре, здрава животна средина, ефикасније кориштење природних ресурса,
квалитетније управљање чврстим отпадом, обновљивим изворима енергије и енергетска
ефикасност.
1. Развој МСП и предузетништва, развој туризма и привлачење инвестиција, са фокусом на
нова запошљавања, стварање нових вриједности и равномјеран развој општине
На подручју Општине послује једно велико предузеће, Компанија „Боксит“ а.д. Милићи, које је
носилац свеукупног развоја, а значајан допринос развоју дао је и сектор МСП. Фокус будућег
привредног развоја је јачање и развој МСП и предузетништва у обиму који ће обезбједити нова
радна мјеста и дати допринос у стварању нових добара и вриједности.
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Туристички потенцијал којим располаже Општина, треба што квалитетније промовисати и
користити, изградити потребну туристичку инфраструктуру, што је Стратегијом развоја туризма
општине Милићи и предвиђено.
2. Развој пољопривреде у складу са најновијим стандардима и са могућношћу производње
здраве хране, са фокусом на запошљавање и стварање нових вриједности
Пољопривреда је један од значајних ресурса општине Милићии и могла би у наредном периоду
бити важан фактор привредног развоја Општине, а и подручје у коме је најлакше и најбрже
самозапошљавање.
Општина је прилично еколошки чиста средина, што јој даје могућности за производњу здраве
хране.
Фокус стратешког развоја пољопривреде општине Милићи је увођење нових стандарда у
пољопривредну производњу, јачање и развој пољопривредних газдинстава и производња здраве
хране, уз што боље кориштење средстава разних фондова и подстицајних средстава са нивоа РС и
локалне заједнице.
3. Развој људских ресурса и друштвене надградње у циљу динамичнијег привредног
и друштвеног развоја
Кориштење природних ресурса као значајног фактора привредног развоја, немогуће је замислити
без савременог система узправљања људским ресурсима, које се огледа у континуираном ситању
конкурентских знања и вјештина, као и у стицању тржишно потребних квалификација.
Савремену економију која се све више заснива на унапређењу знања и увођењу нових технологија,
немогуће је замислити без одговарајућег друштвеног амбијента и напретка у сфери друштвене
надградње (образовања, здравства, културе и спорта), која постаје све важнији и генератор
развоја и стварања нових вриједнсоти.
4. Изградња инфраструктуре, здрава животна средина, ефикасније кориштење природних
ресурса, квалитетније управљање чврстим отпадом, обновљивим изворима енергије и
енергетска ефикасност
Добра локална инфраструктура и здрава животна средина директно утичу на квалитет живота
становништва једне организационе цјелине.
У савременим условима живљења, заштита животне средине, кориштење отпада у производне и
енегетске сврхе, ефикасније кориштење обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност
представљају кључне стратешке фокусе и визију будућег развоја сваке заједнице.
Отворене су и могућности да се заштита животне средине и развој руралног дијела Општине
унапреди кроз пројекте прекограничне сарадње региона Дрина – Тара.

ВИЗИЈА – ОПШТИНА МИЛИЋИ 2022. ГОДИНЕ
Економски развијена, привлачна и атрактивна средина за домаће и стране инвеститоре, средина са
развијеним људским ресурсима, ефикасном администрацијом, са значајно унапређеним
здравством и социјалном заштитом, образовањем, културно-спортским активностима, изграђеном
инфраструктуром, израђеном просторно-планском документацијом, еколошки чиста и заштићена у
складу са европским стандардима, атрактивна туристичка дестинација.
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МИСИЈА
Општинска управа у партнерству са грађанима мора бити одговорна и ефикасна у коришћењу свих
расположивих ресурса, у стварању атмосфере да Општина постане предузетничка заједница са
акцентом на запошљавање
локалног становништва и стварање повољног амибјента за улагање у развојне програме.
Она мора бити сервис грађана, привреде и других корисника услуга у циљу обезбјеђења услова за
одржив развој, здраву животну средину и бољи живот грађана Општине.
На основу социо-економске анализе и SWОТ анализе дефинисани су стратешки циљеви општине
Милићи који представљају прву трансформацију визије развоја.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
1. Изграђена јака и конкурентна привреда која оптимално користи природне, друштвене,
инфраструктурне и људске ресурсе.
2. Развијена пољопривредна производња заснована на најновијим стандардима и могућностима
производње здравствено безбједне хране.
3. Уређена и привлачна локална заједница са квалитетном друштвеном инфраструктуром,
квалитетним јавним
услугама, унапређеном социјално-здравственом заштитом, развијеним
образовним системом и једнаким могућностима за све.
4. Успостављен интегрисани приступ заштити животне средине у складу са ефективним
кориштењем природних ресурса, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије и
стратешки приступ изградњи инфраструктуре
Стратешки циљеви имају упориште у дефинисаним стратешким фокусима, као финалном
резултату спроведене социо-економске и СWОТ анализе.
Овако дефинисани стратешки циљеви оцртавају главне правце развоја и трансформације општине
Милићи у плнираном стратешком периоду, а уједно представљају добру стартну позицију за све
инвеститоре који су заинтерсовани да улажу у Милиће.
Сви ови Стратешки циљеви детаљно ће бити обрађени кроз оперативне циљеве, програме,
пројекте и мјере обухваћене секторским планирањем.
1. Изграђена јака и конкурентна привреда која оптимално користи природне, друштвене,
инфраструктурне и људсе ресурсе
Привреда општине Милићи је по својој структури, степену развијености и по кориштењу свих
расположивих ресурса препознатљива у окружењу, па и шире и као таква значајно учествује у
укупним привредним кретањима региона, као и РС.
Садашњи степен развијености привреде општине Милићи, њена структура и расположиви ресурси,
добра су основа за њен даљи развој, за постизање лидерских позиција и конкурентских предности
у региону па и шире.
У том смислу у привреду Општине убрзано треба уводити нове технологије и знања из свих
области, а посебно из области инфромационо-комуникационих технологија и телекомуникација које
у развијеном привредном свијету омогућавају вођење великог спектра послова путем интернета.

13

2. Развијена пољопривредна производња заснована на најновијим стандардима и
могућностима производње здравствено безбједне хране
Пољопривреда је један од веома значајних ресурса општине Милићи и могла би у наредном
периоду бити важан фактор привредног развоја, а и подручје у коме се најбрже и најлакше долази
до запошљавања.
Овим Стратешким циљем развој пољопривредне производње опредјељује се и фокусира кроз
неколико сегмената:
-Увођење најновијих стандарда у пољопривредну производњу, са акцентом на производњу здраве
хране;
- Развој повртларства у затвореном простору (пластеничка производња);
- Повећање квалитета и квантитета производа у сточарству (производња млијека) и воћарству
(производња малине) кроз увођење савремених аготехничких мјера и механизације.
- Организован наступ пољопривредних произвођача на тржишту,
конкурентности (задругарство, удружења пољопривредних произвођача);

са

циљем

повећања

3. Уређена и привлачна локална заједница са квалитетном друштвеном инфраструктуром,
квалитетним јавним услугама, унапређеном социјално-здравственом заштитом развијеним
образовним системом и једнаким могућностима за све
Динамичнији развој локалне заједнице није могућ без одговарајућег напретка у свери јавне
инфраструктуре, образовања, здравства, културе и спорта.
Изграђена добра комуналне и друштвена инфраструктура чине основне претпоставке за развој
локалне заједнице, за подизање квлаитета живота у њој и јачање конкурентности на одређеном
подручју.
Да би се остварила компонента друштвеног развоја неопходно је водити рачуна о развоју система
друштвених вриједности, о квалитетном образовању, социјалној, здравственој заштити, те једнаким
правима за све, са посебним освртом на жене и младе.
Остварењем овог стратешког циља општина Милићи ће постати привлачна средина за живот,
средина са конкурентиним људским ресурсима као и најважнијом компонентом развоја друштва
заснованог на знању
и вјештинама.
4. Успостављен интегрисани приступ заштити животне средине у складу са ефективним
кориштењем природних ресурса, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије и
стратешки приступ изградњи инфраструктуре
Овај стратешки циљ поставља високе стандарде у области заштите животне средине, кориштењу
природних ресурса и обновљивих извора енергије, у области енергетске ефикасности и изградњи
недостајуће инфраструктуре, што све
скупа представља основу за бржи и ефикаснији развој локалне заједнице.
Заштита животне средине, изворишта питке воде и адекватно управљање чврстим отпадом су
неизбјежни предуслови за производњу здраве хране и развој туризма, за шта на подручју општине
Милићи постоје реални услови.
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Изградњом недостајуће инфраструктуре из области водоснабдијевања, модернизацијом путне
мреже, изградњом канализације и постројења за пречишћавање отпадних и фекалних вода,
заокружио би се инфраструктурни циклус и створили услови за реализацију осталих стратешких
циљева, тј. за бржи и ефикаснији развој привреде и друштвене надградње.
Просторно-планска документација није у потпуности урађена и у наредном стратешком периоду код
израде исте, мора се водити рачуна о позиционирању фактичког стања градње, дефинисању нових
локација за градњу са посебним акцентом на изградњу индустријске зоне.

SWOT АНАЛИЗА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
SWOT анализа чини везу између садашњег стања, које је утврђено претходном анализом и будућег
које је дефинисано Стратешким планом развоја.
SWOT анализа омогућава препознавање позитивних и негативних фактора који утичу на
остваривање стратешких опредјелења. Она такође пруже могућности да се на те факторе
благовремено утиче, односно да им се прилагоде начини достизања стратешких циљева.
SWOT анализа представља методу која даје могућности да се успостави равнотежа између
интерних слабости и екстерних могућнсоти.
Она је скуп аналитичких метода на основу којих се упоређују сопствене снаге и слабости са
могућностима и пријетњама у окружењу.
Снаге и слабости представљају интерне (унутрашње) факторе, односно интерну анализу која треба
да укаже на то шта су предности, а шта недостаци Општине, док могућности и пријетње
представљају екстерне (спољне) факторе, односно екстерну анализу која треба да идентификује
потенцијалне пријетње развоју, као и да укаже на то шта су шансе, односно могућности Општине.
Снаге и могућнсоти представљају позитивне, док слабости и пријетње представљају негативне
факторе економског развоја.
Користећи SWOT анализу у стратешком планирању, односно идентификујући интерне и екстерне
факторе који утичу на развој Општине настојаћемо што боље да:
- искористимо наше снаге
- реализујемо могућности
- смањимо утицај пријетњи
- елиминишемо слабости
SWOT анализа кроз три сектора: локалног развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине,
обезбјеђује информације корисне за усклађивање општинских капацитета и способности са
окружењем у којем се Општина налази.
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I ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
SWOT АНАЛИЗА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ,
показује да су фокуси претходног стратешког периода, главна снага, али и прилика Општине у
наредном
периоду.
У исто вријеме неки од фокуса из претходног стратешког периода представљају слабости у овом,
као што је
случај са покривеношћу простора услугама банака и МКО.

С Н А Г Е

СЛАБОСТИ
- Недостатак сопствених средстава за развој
предузетништва
- Недовољна увезаност МСП
- Доминација микро предузећа у МСП
- Релативно низак ниво стандардизације
квалитета
производње
- Уситњени посједи у пољопривреди
- Ниска улагања у пољопривреди
- Није заступљена органска производња
- Недовољно кориштење хидропотенцијала
- Недовољно изграђена туристичка
инфраструктура
- Квалификациона структура незапослених не
одговара
потребама привреде

-Повољан геостратешки положај општине
- Богатство природним ресурсима
- Повезаност са магистралним и регионалним
путевима
- Близина већих центара
- Релативно добра инфраструктура
- Повољна локација будуће индустријске зоне
- Повољни климатски услови за развој
пољопривреде
- Еколошки прилично здрава средина
- Повољни услови за развој туризма
- Богата ловишта
- Расположива радна снага
-Релативно висок степен финализације у
дрвопреради

МОГУЋНОСТ И

ПРИЈЕТЊЕ
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- Јачање прекограничне сарадње
- Партнерство јавног и приватног сектора у
изградњи
инфраструктуре
- Креирање пословног амбијента за домаће и
стране
инвеститоре – Инд. зона
- Повећање степена финализације у
дрвопреради
- Формирање кластера
- Кориштење обновљивих извора енергије
- Развој пољопривреде и запошљавање кроз
породичне бизнисе
- Кориштење подстицајних средстава за развој
пољопривреде са државног и локалног нивоа,
као и
из фондова ЕУ
- Развој туризма и изградња нових туристичких
садржаја
- Образовање кадрова према потребама
тржишта –
привреде
- Могућност преквалификације радне снаге

-Политичка и економска нестабилност региона
- Смањено интересовање страних инвеститора
за
улагања
- Неповољно пословно окружење
- Сива економија
- Неповољна средства банака и МКО за развој
привреде
- Запостављеност села као развојног простора
- Недовољан подстицај развоју пољопривреде и
туризма
- Дефицит појединих занимања
- Неадекватан рад контролних органа
- Минирана подручја

СЕКТОРСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ
-Фокусирање
Економски развој општине Милићи до 2022. године, безира се на резултатима социо-економске
анализе претходног периода, SWOT анализе, дефинисане визије развоја и стратешких циљева.
Унутар утврђене визије и стратешких циљева евидентно је да се економски развој општине базира
на конкурентној привреди, која оптимално користи све погодности из „swot“ анализе, те на
модерној пољопривредној производњи заснованој на најновијим стандардима и производњи
здраве хране.
Комисија за израду Стратегије развоја општине Милићи за период 2017-2022. година
идентификовала је следеће фокусе локалног економског развоја:
- Подршка развоју МСП и предузетништва;
- Финансијска подршка иновативном потенцијалу;
- Подршка пољопривредној производњи, посебно производњи здраве хране;
- Развој туризма и промоција туристичке понуде;
- Изградња предузетничке инфраструктуре и подршке изградњи индустријске зоне;
- Предузетничко оспособљавање кадрова, посебно младих.
Сви ови фокуси произилазе из Стратешких циљева 1. и 2. и примарно опредјељују локални
економски развој.
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ЦИЉЕВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Дефинисањем Стратешких циљева и идентификовањем фокуса локалног економског развоја,
намећу се циљеви
локалног економског развоја.
Циљеви локалног економског развоја

Веза са
стратешким
циљевима

Секторски циљ: 1. До краја 2022. године
повећан број МСП са повећањем броја
запослених.

Стратешки циљ
1. и 2.

Привредни развој општине Милићи
највећим дијелом заснива се на концепту
развоја
компаније „Боксит“ а.д. која спада у ред
валиких предузећа и једним дијелом на
концепту развоја МСП.
До краја 2022. године обезбиједити
подршку постојећим МСП, а акценат дати
на повећање броја МСП за најмање 2 са
порастом броја укупног запослених
(укључујући и компанију Боксит ад
Милићи као велико предузеће) за 700
радника
Подршку дати увођењу нових
иновационих и информационокомуникационих технологија у развој
МСП, као и увођење нових стандарда
квалитета.
Дати подршку изградњи миниелектрана.
Стратешки циљ 2.

Секторски циљ 2. До краја 2022. године
унапређена пољопривредна производња
и повећани приходи од пољопривредних
производа за 25%.
До 2022. године развој пољопривреде у
општини Милићи треба усмјерити ка
стварању економски исплативе и
еколошки прихватљиве пољопривредне
произвдње која би била основа руралног
развоја.
Предност у развоју дати комерцијалним
подродичним газдинствима, различитим
облицима удруживања по принципима
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Веза са развојним циљевима
других сектора

тржишне привреде.
Реализацијом овог циља унапредиће се
пољопривредна производња, повећати
приходи и број запослених.
Секторски циљ 3. До краја 2022. године
унапређена туристичка понуда и квалитет
туристичких услуга.
Општина Милићи располаже са
значајним туристичким потенцијалом
(природне љепоте, културно-историјски,
вјерски, спортски и други објекти,
богатство биљног и животињског свијета
итд), који уз вриједности угоститељскотуристичких капацитета компаније
„Боксит“ а.д. Милићи представља добру
основу за развој свих
облика туризма и предузетништва у
туризму.

Стратешки
циљеви
1., 2. и 3.
Стратешки циљ 1.

До 2022. године до када важи и
Стратегија развоја туризма општине,
изградити неопходну туристичку
инфраструктуру, повећати смјештајне
капацитете, приходе од туризма и
повећати број запослених.
Кадровски ојачати овај сектор и уз
перманентну едукацију постојећих и
нових кадрова достићи ниво туристичких
услуга које диктира тржиште.
Секторски циљ 4. До краја 2022. године
израђена пројектно-техничка
документација за изградњу
предузетничке инфраструктуре и
подршка изградњи индустријске зоне.

Стратешки циљ 1.

Израдом пројектно-техничке
документације за изградњу
предузетничке инфраструктуре на
подручју општине Милићи из области
водоснабдијевања, електрификације,
одржавања и модернизације локалних
путева, те израдом недостајуће
просторно-планске документације
(Урбанистички план, Регулциони и други
планови ), створиће се оптимални услови
за бржи економски развој локалне
заједнице, бољи услови живљења и већи
број запослених. Улазне параметре за
израду ове документације треба да да
студија изводљивости о изградњи
индустријске зоне.
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Секторски циљ 5. До краја 2022. године
ојачани људски ресурси и оспособљени
привредни кадрови.

Стратешки циљ 1.

Економски развој локалне заједнице
базирати на конкурентној привреди, која
оптимално користи природне ресурсе,
привредне капацитете и људске ресурсе.
Значајну пажњу у економском развоју
општине треба посветити образовању
кадрова сходно потребама тржишта
рада, а посебно
запосленим и менаџменту у привредним
субјектима. Кроз одређенне видове
едукација и преквалификацијама,
омогућити им стицање потребних знања
и вјештина из области предузетништва, а
све у циљу стварања конкурентних и
предузетничких способности кадрова за
све изазове на домаћем и страном
тржишту.
Циљеви локалног економског развоја (секторски циљеви) садржајно представљају даљу разраду
визије развоја општине, као и стратешких циљева са препознатљивим економским тежиштем
(стратешки циљеви 1. и 2.), а истовремено су усклађени са циљевима друштвеног развоја и
заштите животне средине. Усклађеност наведених циљева треба бити остварена и са циљевима
економског развоја дефинисаним на нивоу РС и БиХ.
- УСКЛАЂЕНОСТ СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ВИШИХ НИВОА
Секторски циљ бр. 1. локалног економског развоја који се односи на МСП и на директну везу са
стратешким циљем 1. – јачање конкурентности МСП из Нацрта Стратегије развоја МСП РС за
период 2016-2020. година, са стратешким циљем 2. Подршка стварању повољног пословног
окружења за МСП и са стратешким циљем 3. Стимулисање развоја и промоције предузетништва и
предузетничких вјештина.
Овај секторски циљ је у вези са Нацртом Стратегије и политике развоја индустрије РС 2016-2020.
године, Стратешким циљем – Побољшање пословног окружења и конкурентности и Стратешким
циљем – Повећање запослености.
Секторски циљ бр. 2. локалног економског развоја који се односи на унапређење пољопривредне
производње, у директној је вези са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја РС за
период 2016-2020. година и са Стратешким циљем 1. Повећање обима продуктивности
пољопривредне производње и обезбјеђење стабилности дохотка пољопривредних произвођача,
Стратешким циљем 3. Повећање степена тржишности и финализације пољопривредне производње
и Стратешким циљем 5. Уравнотежен интегрални рурални развој.
Секторски циљ бр. 3. локалног економског развоја који се односи на унапређење туристичке
понуде и квалитет туристичких услуга, у директној је вези са Стратегијом развоја туризма на
подручју општине Милићи за период 2012-2021. године и њеном реализацијом, као и са
Стратегијом развоја туризма РС 2010-2020. године, Стратешким циљем 1. Побољшање квалитета
туристичких услуга, Стратешким циљем 2. Побољшање услов аразвоја туризма, Стратешким
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циљем 3. Повећање обима туристичког промета и Стратешким циљем 4. Унапређење туристичког
производа базираног на одрживом развоју.
Секторски циљ 4. локалног економског развоја који се односи на израду програма предузетничке
инфраструктуре и подршку изградњи индустријске зоне, у директној је вези са Нацртом Стратегије
и политике развоја индустрије РС за период 2016-2020. године и Стратешким циљевима који
промовишу изградњу предузетничке инфраструктуре, развој конкурентности привреде, као и
повећање запослености.
Овај секторски циљ у непосредној вехи је са Стратешким циљем 2. Подршка стварању повољног
пословног окружења МСП из нацрта Стратегије развоја МСП РС за период 2016-2020. године као и
са Програмом развоја пословних зона у РС.
Секторски циљ 5. локалног економског развоја који се односи на јачање људских ресурса и
оспособљавање кадрова у тијесној је вези са Стратегијом развоја образовања у РС за период
2016-2021. година и Стратешким циљем 5. – Повезивање стручног обазовања и тржишта рада са
Стратегијом запошљавања у РС 2016- 2021. година и оперативним циљем 1. – Веза повезаност
система образовања са тржиштем рада, те са Законом о образовању у РС и чланом 6. став 3.
Стварање услова који ће омогућити даље образовање и обуку, могућност доквалификације,
преквалификације и континуираног стручног усавршавања током цијелог радног вијека.
ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ
За реализацију плана локалног економског развоја општине Милићи дефинисани су пројекти који су
груписани у 5 програма и то:
1. Програм развоја привреде;
2. Програм развоја пољопривреде;
3. Програм развоја туризма....;
4. Програм израде документације за изградњу предузетничке инфраструктуре;
5. Програм едукације кадрова.

П Р О Г Р А М
1. Програм развоја привреде

П Р О Ј Е К А Т/ М Ј Е Р Е
1.1. Формирање базе података о привредним
субјектима општине;
1.2. Подршка покретању почетног бизниса
(Старт – УП);
1.3. Подршка развоју нових МСПиП;
1.4. Јачање кластера у дрвопреради;
1.5. Подршка увођењу нових технолобија и
нових стандарда квалитета у МСПиП;
1.6. Јачање прекограничне сарадње и
повезивање МСПиП;
1.7. Мјере подстицаја за развој постојећих
МСПиП;
1.8. Подршка развоју МСП из области
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енергетике (минихидроелектране);
1.9. Израда програма за учешће привредника на
сајмовима;
1.10 Привредни раст, односно повећање
друштвеног бруто производа. Реално је
очекивати да расте по стопи 5-7%, и до 2022.
године буде већи од 200 милиона КМ. Да би се
претходно постигло потребно је да се у реалан
сектор и друштвене дјелатности улаже, на
годишљем нивоу, 10 милиона КМ.
1.11. Да се стопа незапослености, до 2022.
године, сведе на максимално 20 %. Реално је
очекивати да се у том периоду, по основу
привредног и свеукупног развоја и раста,
пензионисања и по другим основама, обезбједи,
цца 700 радних мјеста.
2. Програм развоја пољопривреде

2.1. Формирање базе података о
пољопривредним газдинствима и врсти
производње;
2.2. Израда програма за субвенције у
пољопривредној производњи (сточарство,
воћарство, ратарство, производња поврћа у
затвореном простору);
2.3. Израда студије о могућностима производње
здраве хране;
2.4. Подршка увођењу система наводњавања;
2.5. Подршка инвеститорима за изградњу
хладњача за воће;
2.6. Подршка пољопривредним произвођачима
за изградњу малих погона за прераду воћа и
поврћа (кућна радиност);
2.7. Отварање зелене и сточне пијаце;
2.8. Подршка увођењу стандарда квалитета у
пољопривредну производњу и
цертификација производа.

3. Програм развоја туризма

3.1. Програм реализације циљева из Стратегије
развоја туризма општине до 2021. године;
3.2. Подршка развоју предузетништва у области
туризма.
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4. Програм израде документације за
изградњу
предузетничке инфраструктуре

4.1. Израда Студије изводљивости о изградњи
инудстријске зоне;
4.2. Израда програма за изградњу саобраћајне
инфраструктуре у индустријској зони;
4.3. Израда програма за изградњу
инфраструктуре за водоснабдијевање и
одводњу отпадних вода унутар индустријске
зоне;
4.4. Израда програма за изградњу
електроенергетске инфраструктуре унутар
индустријске зоне;
4.5. Израда недостајуће просторно-планске
документације.

5. Програм едукације кадрова

5.1. Израд апрограма едукације кадрова у
сектору МСПиП;
5.2. Израда програма едукација кадрова у
области пољопривреде и туризма;
5.3. Израда програма преквалификације и
доквалификације кадрова за потребе
предузетништва.
5.4. Успостава центра за доквалификацију и
преквалификацију при средњој школи за секторе
: дрвопрераде, машинства и саобаћаја
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План економског развоја 2017-2022
Пројекат/мјера

Програм

Веза са
стратешким и
оперативним
циљем

Оријентациони период реализације
2017
2018
2019
2020
2021

Носилац
активности

Циљне
групе
(Корисници
)

Одсјек
за
привреду и
друштвене
дјелатности

Привредниц
и

Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за

Привредниц
и

Формирање базе података о
привредним субјектима општине;

П1.

СЦ1; ОЦ1.

x

Подршка развоју нових МСПиП

П1.

СЦ1; ОЦ1.

x

x

x

x

x

Подршка
покретању
бизниса
(Старт – УП);

П1.

СЦ1; ОЦ1.

x

x

x

x

x

Јачање кластера у дрвопреради

П1.

СЦ1; ОЦ1.

x

x

x

x

x

Подршка
увођењу
нових
технологија и нових стандарда
квалитета у МСПиП

П1.

СЦ1; ОЦ1.

x

x

x

x

Јачање прекограничне сарадње и
повезивање МСПиП

П1.

СЦ1; ОЦ4.

x

x

x

Мјере
подстицаја
постојећих МСПиП

развој

П1.

СЦ1; ОЦ1.

x

x

x

Подршка развоју МСП из области
енергетике (минихидроелектране);

П1.

СЦ1; ОЦ1.

почетног

за

x
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x

x

Привредниц
и/незапосле
ни
Привредниц
и у сектору
дрво
преради
Привредниц
и/пољоприв
редници
Привредниц
и

Привредниц
и

Привредниц

Израда
програма
за
учешће
привредника на сајмовима;

П1.

СЦ1; ОЦ1.

x

Формирање
базе
података
пољопривредним газдинствима
врсти производње;

о
и

П2.

СЦ2; ОЦ2.

x

Израда програма за субвенције у
пољопривредној
производњи
(сточарство, воћарство, ратарство,
производња поврћа у затвореном
простору);
Израда студије о могућностима
производње здраве хране;

П2.

СЦ2; ОЦ2.

x

П2.

СЦ2; ОЦ2.

Подршка увођењу система
наводњавања

П2.

СЦ2; ОЦ2.

П2.

СЦ2; ОЦ2.

x

x

Подршка пољопривредним
произвођачима за изградњу малих
погона за прераду воћа и поврћа
(кућна радиност);

П2.

СЦ2; ОЦ2.

x

x

Отварање зелене и сточне пијаце

П2.

СЦ2; ОЦ2.

x

x

Подршка
инвеститорима
изградњу хладњача за воће;

за

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности

и/инвестито
ри

Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности

Пољопривр
едни
произвођач
и
Пољопривр
едни
произвођач
и
Пољопривр
едни
произвођач
и/Инвестито
ри
Пољопривр
едни
произвођач
и
Пољопривр
едни

Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и

Привредниц
и

Пољопривр
едни
произвођач
и
Пољопривр
едни
произвођач
и

Подршка увођењу стандарда
квалитета упољопривредну
производњу и цертификација
производа

П2.

СЦ2; ОЦ2.

Програм реализације циљева из
Стратегије развоја туризма општине
до 2021. године

П3.

СЦ1; ОЦ3.

Подршка развоју предузетништва у
области туризма

П3.

СЦ1; ОЦ3.

Израда Студије изводљивости о
изградњи
инудстријске зоне

П4.

СЦ1; ОЦ4.

Израда програма за изградњу
саобраћајне
инфраструктуре
у
индустријској зони

П4.

СЦ1; ОЦ4.

x

x

Израда програма за изградњу
инфраструктуре
за
водоснабдијевање
и
одводњу
отпадних вода унутар индустријске
зоне
Израда програма за изградњу
електроенергетске инфраструктуре
унутар индустријске зоне

П4.

СЦ1; ОЦ4.

x

x

П4.

СЦ1; ОЦ4.

x

x

Израда недостајуће
просторнопланске документације

П4.

СЦ1; ОЦ4.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности

произвођач
и
Пољопривр
едни
произвођач
и
Привредниц
и из области
туризма

Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности

Привредниц
и/Инвестито
ри

Привредниц
и из области
туризма
Привредниц
и/Инвестито
ри
Привредниц
и/Инвестито
ри
Привредниц
и/Инвестито
ри

Привредниц
и/Инвестито
ри

Израдапрограма едукације кадрова
у сектору МСПиП;

П5.

СЦ1; ОЦ5.

Израда програма едукација кадрова
у области пољопривреде и туризма

П5.

СЦ1; ОЦ5.

Израда програма преквалификације
и
доквалификацијемкадрова
за
потребе предузетништва

П5.

СЦ1; ОЦ5.

Успостава
центра
за
дквалификацију и преквалификацију
при средњој школи за секторе :
дрвопрераде,
машинства
и
саобаћаја

П5.

СЦ1;ОЦ5.

х
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности

Привредниц
и

Привредниц
и

Привредниц
и

Привредниц
и

- ПРОЦЈЕНА ОЧЕКИВАНИХ ИСХОДА СА ИНДИКАТОРИМА

Секторски циљ

Процјена очекиваних исхода са индикаторима

Секторски циљ 1. До краја 2022. године
повећан број МСП са повећањем броја
запослених

- Повећан брутодруштвени производ на 200 милиона КМ
- Смањена стопа незапослености на 20%
- Повећан број привредних субјеката за најмање 2
- Повећан број запослених за најмање 700
- Изграђене најмање 3 миниелектране

Секторски циљ 2. Докраја 2022. године
унапређена пољопривредна
производња и
повећани приходи од пољопривредних
производа за 25%

- Повећан број пољопривредних газдинстава за најмање
50
- Повећан број удружења пољопривредника за најмање
2
- Повећан засад малине за 10 ha
- Повећана производња млијека за 1000 l дневно
- Повећани приходи од пољопривредне производње за
најмање 25%

Секторски циљ 3. До краја 2022. године
унапређена туристичка понуда и
квалитет туристичких услуга

- Нови видови туризма
- Повећан број ноћења за 20%
- Већи приходи од туризма за 20%

Секторски циљ 4. До краја 2022. године
израђена пројектно-техничка
документација за изградњу
предузетничке инфраструктуре
и подршка изградњи индустријске зоне

- Урађена студија изводљивости о изградњи
индустријске зоне
- Израђена пројектно-техничка документација за
изградњу
предузетничке инфраструктуре
- Изграђена просторно-планска документација

Секторски циљ 5. До краја 2022. године
ојачани људски ресурси и оспособљени
привредни кадрови

- Већи број едукованих кадрова и запослених у свим
областима за 20%
- Израђен програм преквалификације и
доквалификације
кадрова.

Развој сваког од наведених секторских циљева детерминишу планирани пројекти, а њихови
индикатори формулишу индикаторе локалног економског развоја.
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II Друштвени развој – анализа стања
Становништво

Становништво са својим обиљежима представља основни плански параметар према коме се
усклађују сва остала планска рјешења. У општини Милићи као и другим дјеловима РС дуго су број
станоника базирали на основу мање више тачних процјена . Попис становништва у БиХ урађен је
2013.године. Према првим процјенама резултата овог пописа на подручју општине Милићи живи
12272 становника . Објава званичних резултата пописа још није званично саопштена те не постоје
други званични подаци када се тиче потврде броја становника, полној и старосној структури,
становању…
У тексту о кретању становништва и домаћинстава биће коришћени подаци из званичних пописа
становништва (1948 – 1991. година), пописа РС из 1993. године (тзв. "ратни попис"), као и први
подаци о броју становника по попису из 2013. године . Циљ ових анализа и кориштења наведених
података је да се добију трендови И кретања како броја становника тако других параметара
важних у планирању развоја (унутрашње миграције , старосна структура…). Подаци који ће се
обрађивати су за период до 2013. године, јер би се за период после поново морало радити са
процијенама .

КРЕТАЊЕ БРОЈА СТАНОВНИКА И ДОМАЋИНСТАВА
Кретање броја становника по насељеним мјестима на подручју општине Милићи показује сљедећа
табела.
Редни број

НАСЕЉЕНО МЈЕСТО

БРОЈ СТАНОВНИКА
1948

1953

1961

1971

1981

1991

1993

2013

1

Бачићи

106

142

139

186

267

502

122

680

2

Бакићи*

5

5

5

9

8

7

7

6

3

Бешићи

121

148

193

275

333

390

188

229

4

Бијело Поље

89

119

117

105

47

25

14

13

5

Бишина

115

149

140

135

76

54

58

18

6

Буковица Горња

82

98

106

112

185

178

0

50

7

Буковица Доња

173

206

193

171

119

139

0

16

8

Буљевићи

279

342

355

342

286

220

111

73

9

Витићи

78

81

88

96

71

41

40

31

10

Вишњица

198

235

185

242

163

79

30

30

11

Врли Крај*

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Врточе

279

276

503

588

542

579

396

713

29

13

Вуковићи

196

216

210

190

213

219

263

233

14

Вукшићи

191

248

246

241

228

218

212

189

15

Герови

109

139

188

247

243

262

0

110

16

Глушац

209

241

268

232

152

87

81

54

17

Голићи

143

134

133

129

94

84

71

47

18

Горње Врсиње

185

200

228

234

271

252

0

149

19

Гуњаци

95

119

158

154

21

1

0

0

20

Дервента

152

181

226

255

249

324

380

280

21

Доње Врсиње

178

193

214

267

273

327

35

270

22

Дубачко

132

146

179

138

102

81

85

34

23

Дубница

95

105

129

91

117

195

163

185

24

Дукићи

84

98

99

110

65

48

47

41

25

Ђиле

97

104

176

216

227

288

0

177

26

Ђурђевићи

33

51

66

100

137

161

162

286

27

Забрђе

102

129

166

186

136

83

71

24

28

Заграђе

190

192

239

214

164

89

59

17

29

Заклопача

226

278

321

331

373

437

242

293

30

Јеремићи

66

73

92

68

64

50

0

24

31

Кокановићи

80

94

115

104

75

108

146

131

32

Копривно

252

322

336

338

278

169

203

89

33

Кострача

99

116

98

127

96

82

117

26

34

Крајчиновићи

143

162

163

197

218

196

191

152

35

Лукавица

114

127

121

94

91

94

100

96

36

Лукићи

101

116

142

133

203

224

172

285

37

Маћеси

360

412

521

415

562

687

0

567

38

Милићи

169

258

315

506

1546

2414

3168

2368

39

Мишићи

115

120

187

102

192

247

243

354

40

Неђељишта*

5

6

16

24

27

26

0

10

41

Нова Касаба

398

467

540

652

875

1042

39

638

42

Нурићи

107

133

154

198

221

241

0

130

43

Павковићи

166

204

198

150

130

127

106

58

30

44

Подбирач**

188

209

198

203

151

111

89

23

45

Подгора

106

104

112

98

75

106

110

112

46

Помол

140

177

229

261

371

459

0

336

47

Рајићи

261

276

282

231

185

170

154

166

48

Рашево

267

324

368

444

431

464

0

302

49

Рашковићи

135

149

165

164

151

79

68

30

50

Ристијевићи

77

83

77

77

65

56

49

48

51

Роваши

451

535

670

797

116

1236

0

936

52

Рупово Брдо

98

122

327

134

132

125

0

20

53

Себиочина

147

180

232

251

332

332

0

133

54

Скугрићи

578

685

804

952

986

1144

0

766

55

Супач

112

150

170

140

137

132

112

142

56

Тољевићи

175

195

199

168

134

93

92

37

57

Штедра

55

68

89

118

146

168

0

106

8907

10442

12190

12742

14152

15752

7996

12272

УКУПНО

Из табеле је видљиво да је број становника општине Милићи континуирано растао од Другог
свјетског рата до 1991. год. (стално становништво - 15752, становништво у земљи - 15500).
Просјечна годишња стопа раста у том период је била 13.3 ‰. Попис из 1993.год.показује драстичан
пад броја становника за чак 48.41 % у периоду 1991 – 1993. година (ако се пореди становништво у
земљи), да би у сљедећих 20 година дошло до раста броја становника . Потребно је подсјетити
да је попис из 1993. год. Пописивао само становништво у земљи, док се око пописа 2013. године
још увјек воде дебате о томе да ли ће се пописати само становништво које живи овдје или ће за
дио Бошњачке популације бити обухваћено и становништво које живи у иностранству . Драстичан
пад броја становника у периоду 1991 – 1993. године је последица првенствено ратних миграција.
Крајем 2016 и почетком 2017. године скупштина општине Милићи донјела је одлуку о измјенама
граница насељених мјеста како би исправила стање у складу са реалношћу на терену. Наиме ако
се за примјер узме само насељено мјесто Милићи, које је по доскорашњим границама обухватало
само уски појас смјештен између два Јадра а стварно заузима много шири простор, довољно
говори о потреби промјена граница и усклађивања са фактичким стањем . Корекцијом граница у
насељено мјесто Милићи укључен је шири обухват који је укључио стварне урбане границе
насеља. На овај начин у насељено мјесто Милићи укључен је дио насељенг мјеста Ђурђевићи,
дијелови насељеног мјета Бачићи те дијелови насељених мјеста Мишићи и Врточе . На овај начин
посматрано према тренутној процијени у насељеном мјесту Милићи живи око 6000 становника .
Истом одлуком установљена су нова насељена мјеста : Дубнички Мост, Лукић Поље и Вукшић
Поље . На овај начин реалније је сагладан тренутни аспект гдије су статус насељеног мјеста
добила урбано насељена приградска подручја која до сада нису имала тај статус . Поменутом
одлуком дошло је до спајања низа насељених мјеста као спајање насељених мјеста Рупово Брдо и
дијела насељеног мјеста Ђиле, Припајање дијела насељеног мјеста Помол Насељеном мјесту
Дервента, Припајање дијелова насељених мјеста Кокановићи и Крајчиновићи насељеном мјесту
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Мишићи, Насељеном мјесту Подгора припојен је дио насељеног мјеста Вуковићи, Укинути су
називи следећих насељених мјеста : Вукшићи (припојени Вукшић Пољу), Лукићи (припојени Лукић
Пољу), Ђурђевићи (припојени Милићима и Дубничком Мосту), Дубница (Припојена Дубничком
мосту).

Дијаграм : Динамика становништва општине Милићи у периоду 1948 – 2013. године

Генерално гледајући, основни фактор који је утицао на кретање броја становника у прошлости,
односно динамику становништва било је механичко кретање. До тог закључка се може доћи
упоређујући годишње стопе кретања броја становника и годишње стопе природног прираштаја.
Стопе природног прираштаја су готово увијек биле веће од стопа кретања броја
становника.Негативни миграционисалдо у периоду 1948 – 1993.године условио је мању стопу
раста становништва, него што је могла бити у условима позитивног миграционог салда или
миграционог салда око нулте вриједности.
Кретање броја становника по насељеним мјестима показује стварне демографске процесе
(хетерогеност динамике становништва по насељеним мјестима). Континуирани раст у периоду
1948 – 1991. Године је имало 12 насељених мјеста (од 57 насељених мјеста). То су била
насељена мјеста Бешићи, Доње Врсиње, Ђиле, Ђурђевићи, Заклопача, Милићи, Нова Касаба,
Нурићи, Помол, Роваши, Скугрићи И Штедра. Готово континуиранирау стпопу раста популације у
овом периоду су имала још насељена мјеста Бачићи, Буковица Горња, Герови, Горње Врсиње,
Дервента, Дубница, Лукићи, Маћеси, Мишићи, Рашево и Себиочина. Примјетно је да је у оба
случаја ријеч првенствено о насељеним мјестима која су општински центар (Милићи), локални
центри (Дервента И Нова Касаба), приградска насеља (Бачићи, Ђурђевићи, Лукићи И Мишићи),
те насељена мјеста која се наслањају на локалне центре. У односу на 1948. годину, попопису из
1991. године 32 насељена мјеста је имало већи број становника.
Континуирани пад популације у периоду 1948 – 1991. година је забиљежило једино насељено
мјесто Голићи. Готово континуиран и значајнији пад популације у овом периоду је карактерисао и
насељена мјеста Бијело Поље, Бишина, Буковица Доња, Павковићи, Подбирач и Ристијевићи.
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Драстичан пад броја становника у периоду 1991 – 1993. Године на нивоу општине одразио се и на
насељском нивоу. Чак 46 насељених мјеста је у овом период забиљежило популациони пад.
Занимљиво је да су раст у овом периоду прије свега забиљежила сеоска насеља у унутрашњости
општине.
Пораст броја становника у периоду 1993 – 2013.године забиљежило је 28 насељених мјеста
(већином локални центри, приградска насеља и насељена мјеста са бошњачким становништвом), а
пораст броја становника у периоду 1991 – 2013. Година присутан је у насељеним мјестима Бачићи,
Дервента, Ђурђевићи, Кокановићи, Лукавица, Лукићи, Милићи, Мишићи, Подгора И Супач
(претежно приградска насеља Милића и насељена мјеста у близини општинског центра). Остала
насељена мјеста у општини су у истом периоду доживјела пад популације. Презентоване податке
такође треба узети са резервом имајући у виду новоутврђене границе јер је очигледно да је пораст
броја становника у насељеним мјестима Бачићи, Ђурђевићи, Мишићи и Супач у првом реду растао
на конто пораста становника у Милићима. До последњег разграничењу мјеста 2017. године границе
набројаних насељених мјеста су обухватали урбане дјелове Милића.
Код кретања броја домаћинстава је присутна сличност и корелација као код кретања становништва,
стим да је стопа раста броја домаћинстава била изнад стопа раста становништва у већем дијелу
периода 1948 – 1991. година. Једини значајнији пад је забиљежен у периоду 1991 - 1993. године
(стагнација у периоду 1961 - 1971. година).
Објашњење за готово континуирани раст броја домаћинстава у периоду 1948 – 1991. година је у
порасту броја становника и смањењу просјечне величине домаћинства од 1971.године. У овом
периоду је број становника стално растао, а на другој страин се просјечна величина домаћинства
константно смањивала од 1971. године. Примјера ради 1953. године просјечна величина
домаћинства је била 5.34 члана, док је 1991. године износила 3.93 члана. У попису 1993.
године биљежи се нагли пад броја домаћинстава (смањење за 1556 домаћинстава) и
падпросјечне величине на 3.25 чланова. Процјене за 2010. годину говоре о порасту броја
домаћинстава на 3024 домаћинства, уз даљи пад просјечне величине домаћинставана 3.08
чланова.Недавно одржани попис 2013.године још нема званичне резултате а воде се и озбиљна
политичка сукобљавања везана за саопштавање коначних резултата. Наиме бошњачки дио
популције пописо је значајан број грађана који не живе тренутно на подручју општине Милићи (иста
је ситуација на подручју цијеле БиХ) . Тренутни резултати пописа на тај начин не одражавају
стварно стање већ приказају значајно увећан број становника . Такође имајући у виду нове границе
насељених мјеста првенствено Милића јасно је да је већина села (Бачићи, Ђурђевићи, Врточе и
Мишићи) имала су привидно повећање броја становника на рачун стварно урбаних граница
насељеног мјеста Милићи .
Правећи паралеле се општинама из окружења по питању броја становника Милићи спадају у
просјечне општине, што се да видјети из следеће табеле .
Р/бр

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Општина
Милићи
Власеница
Зворник
Сребреница
Братунац
Шековићи

Број
становника
1991
16.030
17.912
81.295
36.666
33.619
9.629

Број
становника
2013
12.272
12.349
63.683
15.242
21.619
7.771
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Број
домаћинстава

Површина
(км2)

3.677
3.784
18.233
3986
6.057
2510

285
234
500
527
293
237,2

Густина
насељености
(стан/ км2)
43,06
52,77
127,37
28,92
73,78
32,76

Из горе презентованих података да се видјети да општина Милићи спада у ред руралних општина
са малом густином насељености (Изузев самог општинског центра и неких дјелова приградских
насеља) . Сагледавајући све изнјете податке који се односе на број становника јасно је да се
становништво групише у урбане центре а да велики простори остају ненасељени . Примјетан је
велики пад броја становника у сеоском подручју . Становништво у селима је претежно старачко .
Са аспекта развоја и кориштења земљишта као потенцијала за раст пољопривредне производње
ово су изузетно негативни трендови . Број и структура становника на сеоском подручју значајно
лимитира могућноти развоја али и самог кориштења земљишта уопште .

СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА
Структуре становништва су значајан сегмент сваке демографске анализе и указују на
квалитет одређене популације. Код структура становништва су присутне још веће тешкоће у
односу на основне демографске податке, пошто подаци о појединим структурама
становништва из пописа 1991. године нису публиковани, тако да ће се у тим случајевима
користити подаци из пописа 1981. године.

Полна структура
Полна структура на подручју општине Милићи је 1991. године значајније одступала од просјека
БиХ. Те године, у односу на просјек БиХ (више женског становништва), подручје општине је
карактерисало нешто веће учешће мушког становништва - 50.16 %.
У 2010. години оквирно се процјењује да је дошло до повећања удјела женског становништва
(ратни губици мушког становништва), тако да је однос мушког и женског становништва – 49.5 % :
50.5 %. Немомо још прецизне податке о полној структури по основу пописа из 2013.године, али је
2013. године за потребе израде социјалне карте урађено анкетирање на подручју општине Милићи
. Узорак је обухватио 2098 домаћинстава са цјелокупног подручја општине Милићи (свих тадашњих
мјесних заједница). Према резултатима ове анкете полна структура у општини Милићи је 49% су
жене док на мушку популацију отпада 51% . На основу горе изњетих података можемо закључити
да је полна структура 2013 слична оној из 1991. године . Овај податак је занимљив ако се сагледа
околност да је по завршетку грађанског рата фигурирала процјена да је однос полова несразмјеран
И да већи удио има женска популација .

Старосна структура
Старосна структура представља веома значајну структуру становништва и на њој сезаснивају
разне друге врсте планирања. Старосна структура 1991.године на подручју општине Милићи је
била повољнија од просјека БиХ. Просјечна старост становништва 1991. године на подручју
општине је износила 29.15 година. Према старосној доби становништво општине се 1991.
године налазило у фази демографске зрелости.
Процјена за 2010. год. говори о погоршању старосне структуре, израженом у порасту
становништва изнад 65 година (старо становништво) на око 13 % и смањењу учешћа младог
становништва (0 – 14 година) на свега 14 %, док је учешће зрелогстановништва (15 – 64 година)
повећано на 73 % укупне популације. Просјечна старост становништва општине Милићи у
2010.год.се процјењује на око 39 година и становништво општине се налази у фази демографске
старости. Алармантна чињеница је да се готово изједначио број младог и старог становништва.Још
увјек нема резултата по поису из 2013. године када је рјеч о старосној структури али слободним
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закључивањем пратећи негативне трендове природног прираштаја могуће је извести закључак да
је становништво у перманентном процесу старења .
ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ
Анализа природног прираштаја на општини Милићи могћа је само од 1996. године . Величину
природног прираштаја до 1991. године није могуће одредити јер су се подаци о природном
прираштају публиковали само за општине (Милићи се налазили у саставу општине Власеница па су
подаци кумулативно изражавани). Информације ради кумулативни податак за тадашњу општиу
Власеница је позитиван јер је природни прираштај у то вријеме био изнад просијека за БиХ и
износио је имеђу 11 И 12 ‰ . За период од 1992-1995 не постоје подаци али се са великом
вјероватноћом може закључити да је природни прираштај у овом времену био негативан због
ратних губитка .
Трендови природног прираштаја за општину Милићи од 1996-2013. године дати су у следећој
табели :
Година
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
УКУПНО

Број рођених

Број умрлих
62
61
88
111
108
80
66
74
73
69
70
79
96
69
71
70
47
59
1353

Природни прираштај
61
76
79
84
68
62
75
84
75
85
95
80
66
89
98
84
60
84
1405

1
-15
9
27
40
18
-9
-10
-2
-16
-25
-1
30
-20
-27
-15
-13
-25
-52

Тренд из предходне табеле за посматрани период од 18 гдоина је негативан са теденцијом даљег
смањења природног прираштаја . Како би могли на адекватан начин сагледати ситуацију у следећој
табели приказан је природни прираштај за период 2009-2013. година, за Републику Српску и за 5
општина регије Бирач.
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Општина

Република Српска

Братунац

Власеница

Зворник

Милићи

Сребреница

Рођени
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

10635
10188
9590
10016
9547
155
139
120
116
105
92
98
75
77
69
484
485
436
395
389
69
71
70
47
59
56
54
45
57
63

Природни
прираштај
-3172
-3370
-4097
-3818
-4468
5
-41
-39
-29
-56
-18
4
-19
-14
-36
73
32
37
-28
-106
-20
-27
-15
-13
-25
-27
-27
-25
-20
-26

Умрли
13775
13517
13658
13796
13978
150
180
159
145
161
110
94
93
91
105
411
452
399
423
495
89
98
84
60
84
83
81
70
77
89

Из табеле се види да су трендови природног прираштаја негативни како у Републици Српској тако
И у општинама у окружењу те да Милићи не представљају изузетак . Ипак ако посатрамо двије
задње године по броју новорођених оштина Милићи има најлошије показатеље јер је од
посматраних 5 општина имала најмање рођене дијеце . У циљу поправљања ситуације са
наталитетом и структуром становништа стратегијом кроз акциони план биће третиране
пронаталитене мјере које ће се огледати у подстицајима за новорођенчад, превенцији и
здравственој заштити жена, субвенције вантјелесној оплодњи, субвенције које олакшавају
школовање дјеце ...

МИГРАЦИЈЕ
Миграције становништва представљају још један битан сегмент у демографској анализи . Према
релевантним показатељима општина Милићи представља типично емиграционо подручје, са
негативним миграционим селдом израженим у мањој или већој мјериу последњих шесдесетак
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година . Позитиван миграциони салдо биљежи се за период од 1948-1953. године . Од 1953 – 1991
године он имао негативну вриједност . Налошија вриједност у овом раздобљу биљежи се за период
од 1961-1971. године (просјечна стопа -17‰) а најпозитвинији за период од 1981-1991 (просјечна
стопа -2‰) Период од 1991-1993 биљежи највећи негативан миграциони салдо условљен ратним
дешавањима . По завршетку рата долази до повећања броја становника али и даље великог
одлива становништва . На основу података завода за статистику РС, у табели су дате вриједности
миграционог салад за период од 2007-2013. године .
Година
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
УКУПНО

Досељено

Одсељено
104
86
83
83
78
172
74
644

Миграциони салдо
135
140
121
121
82
120
82
801

-31
-54
-38
-38
-4
52
-8
-157

Миграције у општини Милићи су изражене како кроз одсељавање становништва тако и кроз
унутрашње миграције у смислу да се преостало становништво групише како у градско тако и
приградска насеља . Одлив становништва са села посебно је изражен у селима са претежно
Српским живљем .
Свеукупно сагледавајући демографске показатеље за општину Милићи можемо ивући неколико
кључних параметара : Подручје општине Милићи карактерише мали број становника са малом
густином насељености (изузев урбаног центра и дјелова приградских насеља) што је сварства у
претежно руралне општине . Миграциона салда посматрано дугорочно имају негативне вриједности
. Природн прираштај је негативан а становништво изражено стари . Полна структура становништва
је задовољавајућа .Општина се уклапа у већину негативних трендова у регији и Р.С . Велики изазов
за будући период је којим мјерама подстаћи повећање броја новорођених и допринјети
поправљању старосне структуре и смањењу негативних стопа природног прираштаја . Други изазов
је свакао на који начин подстаћи становништво да равномјерно насељава простор општине тј. Да
се подстакну млади брачни парови и млади људи уопште да се опредјеле на живот на селу .
Општина је је већ предузела мјере којима даје надокнаде за свако новорођено дијете, по први пут
су у 2017. години издвојена средства у оквиру буџета за превентивне гинеколошке прегледе жена и
вантјелесну оплодњу ... Друштвено одговорна предузећа у првом реду компанија Боксит ад Милићи
такође даје подршку младим људима запосленим у компанији кроз финансирање или
суфинансирање свадби приликом закључења бракова, такође даје подстицај рађању дијеце,
предност у запошљавању младих... Наведене мјере су очигледно недовољне јер проблем малог
броја становника, негативних стопа прираштаја и негативних миграционих трендова је сложен
проблем и на њега утиче велији број фактора и то често дијаметрално супротних (економска
неизвјесност, велики број незапослених младих, недостатак иницијативе, тежња за већим бројем
садржаја и бољим условима живота, Потреба за каријерним напредовањем, друштвено политичке
околности...)

ОБРАЗОВАЊЕ
Образовни процес у општини Милићи покрива предшколско образовање, основну исредњу школу
. На подручју општине не егзистирају установе вишег и високог образовања .
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Предшколска установа „Полетарац“ почела је са радом 1983. године и радила је десетак година
врло успјешно, да би почетком рата у овој установи био обустављен процес рада све до почетка
2001. године, када се врши адаптација и опремање овог објекта и његова предаја најмлађима на
кориштење. Од тада па до данас у овој образовној установи одвија се процес предшколског
образовања и васпитања . Од 2010. године уз препоруку Министарства просвјете у овој устаниви
одвија се предшколски циклус, социјализација дијеце и припрема за полазак у школу . Ово није
обавезан сегмент али га сваке године користи неколико десетина дјеце предшколског узраста . Рад
са дјецом обавља се у двије васпитне групе – јасличку (од 1-3 године) и старију мјешовиту (од 3-6
година). Предшколци бораве у установи по три сата у трајању од три мјесеца . У процесу рада
установа се суочава и са многобројним проблемима . Наравно да је један од најизраженијих
непопуњеност капацитета и мали број дијеце који копликује процес економичности пословања .
поред малог искориштења капацитета проблем представља и недостатак адекватне ограде и
садржаја у дворишту па се рад са дијецом углавном обавља унутар зграде .Саме просторије
захтјевају реновирање како биборавак дијеце био пријатнији . Преглед броја дјеце дат је у следећој
табели :
Година

Цјелодневни програм

2012
2013
2014
2015
2016

25
31
32
35
37

Предшколски
програм
41
40
71
55
44

Укупно
66
71
103
90
81

Основно образовање у општини Милићи је организовано кроз рад матичне школе „Алекса
Јакшић“ и тренутно активне 4 подручне школе у којима се наставни процес одвија до петог разреда
(Рашево, Скугрићи, Дубнички Мост и Дервента). У исто вријеме са радом је потпуно престало 6
подручних школа (Нова Касаба, Копривно, Милића Брдо, Сикира, Бијело Поље и Заклопача ) уз
напомену да се ушколама у Дервентии Новој Касаби одвијао тадашњи осмогодишњи циклус
образовања .
Настава се изводи по плану и програму Републике Српске, осим у повратничким заједницама у
којима се настава из националне групе предмета изводи према плану Федерације БиХ.
У 2009. години ОШ „Алекса Јакшић“ обиљежила је стогодишњицу свог постојања и успјешног
пословања. Наставни процес проводи се успјешно а настава је покривена стручним кадром .
Преглед броја дјеце дат је у следећој табели :
Школска
година
Број дјеце

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

690

615

614

618

621

608

На следећем дијаграму приказано је кретање броја ученика у ОШ Алекса Јакшић од 2002-2015
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Због смањења броја дјеце јављају се проблеми у организацији наставе због непуног фонда часова
за дио наставног особља . Поређења ради 1991. године, дјеца са подручја данашње општине
Милићи похађала су четири осмогодишње школе у Милићима 840 ученика, Дервента 512 ученика,
Новој Касби 506 ученика и Церској 812 ученика, коју је похађао и дио дијеце са подручја данашње
општине Милићи . 2002 године централна основна школа у Милићима бројала је 1182 ученика.
Школско двориште централе школе је неограђено што угрожава безбедност ученика . Прилази
школи и степениште и приступни пут су у лошем стању и захтјевају хитну поправку . На самом
објекту извршена је замјена столарије и термо фасаде али нису изведени радови на санацији и
утопљавању крова . Тренутно најургентнији дио за санацију је фискултурна сала у којој су услови за
извођење наставе на граници регуларности . Школа има изражену потребу и за опремањем
кабинета наставним средствима и училима .
Средњошколски центар „Милутин Миланковић“ је основан школске 1996/1997. године и тада је
био смјештен у прилично неусловном објекту Основне школе у Дервенти. Нови објекат
Средњошколског центра је изграђен и стављен у функцију 2005/2006. школске године који,
располаже са 3.300 m2 корисне површине. У овом објекту изграђено је 14 кабинета, амфитеатар,
библиотека са читаоницом, радионицама за практичну наставу, ресторан, зборница и
канцеларијски простор за администрацију центра. Кабинети су опремљени са најсавременијом
опремом, а библиотека располаже са књижним фондом од цца 9000 књига.
У Средњошколском центру настава је организована у четири области – гимназија, економска
школа, дрвопрерађивачка и електро струка. Процес наставе стручно је заступљен . Тренутно
највећипроблем за СШЦ је санација крова који прокишњава као и пад броја дијеце. Уз велику
подршку привреде (компанија Боксит) и општине Милићи постизу се завидни резултати и
промовише СШЦ и општина . Потреба за унапређењем наставе намеће изазове опремања
кабинета наставним средствима и училима а разматрају се и могућности провођења програма
доквалификације и преквалификације .
Кретање броја ученика у последњих пет година дато је у табели :
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Школска
година
Број ученика

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

474

482

426

359

340

Дијаграм кретања броја ученика у СШЦ Милутин Миланковић у последњих пет година
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Сагледавањем стања у области образовања на подручју општине Милићи могу се извести следећи
закључци . Образовни процес у општини одвија се до IV степена стручне спреме (средњошколско
образовање). Од предшколског преко основног и средњег образовања заступљен је стручан кадар .
Основни проблем који је заједнички за све образовне установеје пад броја дјеце . Мали број дјеце
компликује наставни процес у садашњем формату а капацитети установа су непопуњени . Мали
број ученика има утицај и на квалитет образовног процеса као и проблем са задржавањем стручног
наставног кадра које нема потребну норму часова . Заједнички проблем за све образовне установе
је потреба за санацијом инфраструктуре као и опремање наставним средствима . Велики проблем
образовног система посебно када се говори о средњошколском образовању је неусклађеност
образовних профила и нивоа спремности свршених ученика са потребама и захтјевима привреде .
Неопходно је размотрити програме везане за унапређење степена оспособљености, посветити
посебну пажњу избору стручних профила образовања те омогућити програме доквалификације и
преквалификације за младе људе који су већ завршили средњу школу .
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
СОЦИЈАЛНА И ПОРОДИЧНА ЗАШТИТА
ЈУ Центар за социјални рад Милићи
Јавна установа Центар за социјални рад Милићи је установа социјалне заштите основана одлуком
Скупштине општине Милићи, број СО-И-5/93, од 17.08.1993.г. ради пружања права и услуга из
области социјалне и дјечије заштите грађанима на подручју општине Милићи.
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Дана 26.02.2015.г. у оквиру ЈУ Центра за социјални рад Милићи (у даљем тексту Центар) свечано је
отворен Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју, који од тада редовно
функционише.
Исте године Центар за добио рјешење Министарства здравља и социјалне заштите Републике
Српске, број: 11/05-533-49-2/15, о испуњавању услова у погледу простора, опреме, потребног броје
стручних и других радника да може обављати дјелатности социјалног рада без смештаја за старија
лица и лица са инвалидитетом (88.10), остале дјелатности социјалног рада без смјештаја, д.н.
(88.99) и дјелатност дневне бриге о дјеци.
Сједиште Центра је у улици Светог Николе 1-3. Канцеларијски простор, као и Дневни центар,
налазе се у центру Милића, у згради ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи, чија је укупна
површина 136,67 м². Простор је услован, потпуно прилагођен особама које имају смЕтње у
кретању, опремљен потребном канцеларијском опремом и дидактичким материјалом.
Структура запослених радника у Центру:
У ЈУ ЦСР Милици запослено је укупно 7 радника, од тога су два социјална радника, један
дипломирани правник, један дипломирани психолог приправник и радник на радно-окупационим
терапијама који ради у Дневном центру два дана седмично. Обзиром да у оквиру Центра дјелује и
дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју, потребно је у наредном периоду, а у
складу са Правилником о условима за основање установа социјалне заштите, у стални радни
однос примити дипломираног психолога и специјалног едукатора и рехабилитатора.
Пол
Стање са 15.02.2016.г.

Укупно:

Додатне
информације

М

Ж

1. Преглед и број стручних радника у
Центру
Директор/дипломирани правник
Социјални радник
Психолог
Радник на радно-окупационим терапијама

1

4

5

1
-

2
1
1

1
2
1
1

2. Административно и техничко особље

М

Ж

Укупно:

Стручни сарадник за опште и
књиговодствене послове
Возач

-

1

1

ССС

1
М

Ж

1
Укупно:

ВКВ

2

5

7

УКУПНО:

Приправник
Рад са
непуним
радним
временом
Додатне
информације

Табелерни приказ структуре запослених радника у ЈУ Центру за социјални рад Милићи
Кратак преглед социјалне и дјечије заштите
Социјална заштита је дјелатност од општег интереса за Републику Српску, којом се пружа помоћ
лицима када се нађу у стању социјалне потребе и предузимају потребне мјере ради спречавања
настајања и отклањања посљедица таквог стања.
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Дјелатност социјалне заштите обухвата мјере и активности за стварање услова за остваривање
заштитне функције породице, услова за самосталан живот и рад лица која се налазе у стању
социјалне потребе или за њихово активирање у складу са способностима, обезбјеђивање
средстава за живот материјално необезбијеђеним и за рад неспособним лицима и другим
грађанима који су у стању социјалне потребе, као и обезбјеђивање других облика социјалне
заштите.
Корисници права и услуга према Закону о социјалној заштити су (1) појединци, чланови породице
или породица у цјелини који имају пребивалиште у Републици, који се налазе у стању социјалне
потребе, а не могу је задовољити својим радом, приходима од имовине и кориштењем других
извора. (2) Страни држављани и чланови њихових породица, лица под међународном правном
заштитом која имају дозволу за боравак у Републици, могу остварити права у складу са овим
законом и међународним уговором. (3) Лице које није обухваћено ст. 1. и 2. овог члана, а нађе се на
територији Републике, може привремено остварити права из социјалне заштите под условима
прописаним овим законом, ако то захтијевају посебно тешке животне околности у којима се то лице
нашло.
У спровођењу дјелатности социјалне заштите и социјалног рада, Центар врши јавна овлаштења:
• пружа прву стручну помоћ грађанима,
• рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и
одлукама о проширеним правима у јединицама локалне сомоуправе,
• рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
• рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и
старатељства,
• ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,
• пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,
• у предметима породичног насиља поступа у складу са Законом о заштити од насиља у
породици,
• врши надзор над хранитељским породицама,
• води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у
оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције,
• врши исплату новчаних права утврђених Законом о социјалној заштити и другим прописима
и општим актима,
• открива и пратисоцијалне потребе грађана и проблема у области социјалне заштите,
• предлеже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово
извршавање,
• предлаже мјере за унапређивање система социјалне заштите и планирање развоја система
социјалне заштите у локалној заједници, организује и спроводи одговарајуће облике
социјалне и дјечије заштите и непосредно пружа социјалне услуге, итд.
Основна права према Закону о социјалној заштити су:
1. Новчана помоћ,
2. Додатак за помоћ и његу другог лица,
3. Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
4. Смјештај у установу,
5. Збрињавање у хранитељску породицу,
6. Помоћ и њега у кући,
7. Дневно збрињавање,
8. Једнократна новчана помоћ,
9. Савјетовање.
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р/б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Право

Укупан број
корисника
38
183

М

Новчана помоћ
18
Додатак за помоћ и његу другог лица
83
Подршка у изједначавању дјеце и
2
1
омладине са сметњама у развоју
Смјештај у установу
7
5
Збрињавање у хранитељску породицу
1
1
Помоћ и њега у кући
Дневно збрињавање
12
10
Јенократна новчана помоћ
85
39
Свјетовање
26
15
Табелерни приказ броја корисника социјалне заштите у 2016.г.

Ж
20
100
1
2
0
2
46
9

Основна права из области дјечије заштите према Закону о дјечијој заштити:
1.
Право на помоћ за опрему новорођенчета,
2.
Право на додатак за дјецу,
3.
Право на матерински додатак,
4.
Право на рефундацију накнаде плате за запослену породиљу,
5.
Право на рад са пола радног времена.
Проширена права према одлукама Скупштине Општине Милићи:
1. Право на помоћ за опрему новорођенчета,
2. Право на бесплатан превоз ученика са посебним потребама и социјално угрожених
ученика,
3. Право на субвенционирање трошкова боравка дјеце у Предшколској установи „Полетарац“
Милићи,
4. Права на накнаду трошкова сахране корисника права на новчану помоћ.
р/б
1.
2.
3.
4.

Проширено право

Укупан број
корисника

М

Сахрана корисника новчане
4
4
помоћи
Бесплатан правоз ученика и дјеце
41
20
Боравак дјецу у ПУ
Помоћ за опрему новорођенчета
55
0
Табелерни приказ броја корисника проширених права у 2016.г.

Ж
0
21
55

РЕФЕРАЛНИ МОДЕЛ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ
Реферални модел социјалне заштите и инклузије на подручју општине Милићи развијен је у
сарадњи са три УН агенције: УНИЦЕ, УНДП и УНХЦР путем регионалног пројекта „Развој и
сарадња у регији Бирач“. Пројекту је циљ социјално инклузиван и интегрисаном развоју регије
Бирач путем мобилизације партнерстава и ресурса, израде стратегија социјалне заштите и јачања
свих актера у заједници да заједнички предузму развојне активности.
Модел социјалне заштите и инклузије (у даљем тексту СЗИ Модел) примјењује холистички приступ
за унапријеђење система социјалне заштите и инклузије, са посебним фокусом на заштиту дјеце и
породица са дјецом. СЗИ Модел се базира на инвестицијама за унапријеђење методологије
планирања, развоја политика и услуга на нивоу локалне заједнице, а који су усмјерени ка најбољим
интересима корисника, са посебним фокусом на дјецу и породице са дјецом. Кроз примјену СЗИ
Модела, професионалци ће користити холистички, мултидисциплинарни и међусекторски приступ,
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помоћу којег ће моћи заједнички прикупљати податке, дефинисати кориснике, идентификовати
потребе, приоритете, ресурсе, улоге, и развијати политике потребне за реализацију квалитетних и
на корисника усмјерених услуга социјалне заштите и инклузије на нивоу локалне заједнице.
Приступ СЗИ Модела подржава анализу и унапријеђење социјалних политика, а истовремено утиче
на јачање социјалних услуга и рада на терену са појединцима и групама, уз сталну ревизију и
ажурирање локалних база података о стању и потребама корисника, укључујући и кризне ситуације
у којима се те потребе усложњавају (нпр. природне непогоде, миграције, конфликти, и сл.). Како би
се горе наведено постигло, СЗИ Модел захтијева изградњу и јачање сарадње између различитих
сектора, а посебно: сектора социјалне заштите, образовања, здравства, унутрашњих послова,
правосуђа, финансија, мјесних заједница, организација цивилног друштва, медија, и тамо гдје је
потребно и сектора запошљавања, сектора заштите и спашавања, привредног сектора, као и
религијских заједница. На овај начин, унапријеђују се везе између различитих социјалних услуга у
областима планирања социјалних политика и пружању услуга за кориснике, а посебно за дјецу и
породице са дјецом.
У оквиру пројекта актом Начелника Општине Милићи успостављена је Комисија за социјалну
заштиту и инклузију, као и Оперативни тим, као носиоци пројектних активности у заједници.
Општинску комисију чине представници општине, сектора социјалне заштите, образовања и
здравства, полиције, локалних организација цивилног друштва и других релевантних партнера.
Комисија има кључну улогу у примјени општинских модела социјалне заштите и инклузије и дјелује
као тијело с правом одлучивања по питањима социјалне заштите и инклузије, док Оперативни тим
третира та питања и пружа услуге на оперативном нивоу.
Радећи путем рефералног механизма, Комисија за социјалну заштиту и инклузију (у даљем тексту
СЗИ комисија) и Оперативни тим (у даљем тексту ОТ), извршили су процјену стања угрожених
група у општини Милићи, уз фокус усмјерен на образовање, здравство, социјалну и дјечију заштиту.
Анализа ситуације постојећих система социјалне заштите и инклузије, укључујући расположиве и
потребне социјалне услуге, служе као полазна основа за израду општинског плана активности о
социјалној заштити и инклузији. Први такав план усвојила је Скупштина Општине Милићи у
децембру 2014.г. под називом „План активности за јачање система социјалне заштите и инклузије
на подручју општине Милићи за период 2015-2016“ (у даљем тексту План активности 2016). Овај
документ, који је уствари краткорочна стратегија развоја социјалне заштите и инклузије на подручју
општине Милићи, по први пут дефинише 7 најугоженијих група грађана на подучју општине,и то:
дјеца са сметњама у развоју и њихови родитељи, дјеца са поремећајима у понашању и њихови
родитељи, жртве насиља у породици, стара и изнемогла лица без породичног старања, пунољетна
лица са инвалидитетом, као и лица са проблемима менталног здравља и њихове породице, и
талентована дјеца. Поред дефинисања најугрожанијих група „План активности 2016“ детаљно
прецизира и разрађује којим мјерама, у којим роковима ће се постићи њиме дефинисани циљеви.
Неки од постигнутих циљева дефинисаних овом документом су: чланови СЗИ Комисије и ОТ
учествовали су на бројним обукама и ојачали професионалних кадровске капацитете, основан је
Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју, потписан је Протокол о поступању и
сарадњи надлежних институција и организација с циљем унапређења мултисекторалног приступа
социјалне заштите и инклузије увођењем рефералног механизма, Центар је спровео пројекат
“Помоћ и њега у кући”, путем ког му је додјељено теренско возило и тиме им омогућен теренски
рад и присуство стручног особља на терену, основан је Центар за рани раст и развој дјеце при ПУ
„Полетарац“, реновиране су просторије и набављен нови намјештај и котао за гријање за ПУ
„Полетарац“, наставници, психолози и педагоци основне и средње школе учествовали су у обукама
о изради прилагођених наставних планова и програма за дјецу са сметњама у развоју, које су
организоване у сарадњи са Педагошким заводом Републике Српске, Омладински савјет Милићи је
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реализовао школу младих лидера и извршио небавку опреме, а пројектом удружења грађана „Ниси
сам“ изграђено је пет прилазних рампи за особе са инвалидитетом, итд.
Обзиром на одличне резулатате које је постигао први План активности, потребно је и у наредном
периоду на исти начин приступати изради докумената исте врсте са фокусом на актуелну тематику
и усмјерена на систематско дјеловање унутар сектора за социјалну заптиту и инклузију.
У дефинисаном периоду потребно је даље јачати успостављену сарадњу и заједно са локалном
заједницом и свим релевантним актерима радити на очувању постигнутих резултата и наставку
пружања услуга које су уведене претходним пројектом. Због тога је кључно наставити јачати СЗИ
комисју и ОТ, као носиоце ових активности и кључне актере у примјени Протокола о поступању и
сарадњи надлежних институција и организација с циљем унапређења мултисекторалног приступа
социјалне заштите и инклузије увођењем рефералног механизма.
СЗИ Модел није једнократна интервенција, већ приступ који се развија. Смисао СЗИ Модела је
развити снажне капацитете, базу знања, мотивацију и инклузивне структуре за побољшање
политике, права и услуга социјалне заштите и инклузије на подручју општине Милићи.

ЗДРАВСТВО
Примарна здравствена заштита за становнике општине Милићи је организована у Дом здравља
„Свети Никола“ и манифестује се кроз рад тимова породичне медицине.
У првој половини 2010. године у Дому здравља је извршена адаптација дијела простора за
потребе породичне медицине, извршено опремање, инсталирање софтвера и обуке запослених.
Објекат Дома здравља је покривен уз подршку Министарства здравља и општине Милићи и са те
стране створени су добри предуслови за у смислу инфраструктуре .
Услуге здравствене заштите по овом моделу тренутно обавља пет љекара и два стоматолога,
пратеће медицинско особље .
У Дому здравља грађанима се пружају основне услуге љекара породичне медицине (превенција,
дијагностика, лијечење и рехабилитација), лијечење у кући, палијативна њега, хитна медицинска
помоћ, консултативно-специјалистички прегледи из области педијатрије и гинекологије, заштита ,
стоматолошке услуге(превентивна, дјечија и општа стоматологија, услуге лабораторијске и рендген
дијагностике, друга функционалана и морфолошка дијагностика, имунизација против заразних
болести, хигијенско-епидемиолошка заштита, санитарни прегледи и хитан санитетски превоз и
основне лабораторијске анализе.
Секундарна здравствена заштита остварује се у општој болници у Зворнику и у сусједним
домовима здравља који имају могућност пружања неких здравствених услуга (физијатар у дому
здравља у Власеници...) .
Од 2016 године уз подршку компаније Боксит ад Милићи у приземљу објекта дома здравља
отворен је специјалистички центар чиме су значајно унапријеђене могућности пружања услуга .
Иако центар ради у оквиру Компаније „Боксит ад Милићи“, отворен је за потребе како запослених,
тако и грађанства, како из Милића, тако и ширег простора. У Специјалистичком центару
заступљене су : Интерно и Кардиологија, Општа и Васкуларна хирургија, Ендокринологија,
Гастроентерологија, Урологија, Гинекологија, Радиологија, Дерматологија, Пулмологија,
Оториноларингологија, Офтамологија, Неурологија и Ортопедија, Медицина рада, Реуматологија, у
оквиру чега постоји, и доопрема се, савремена лабораторија, која ће бити референтна, по питању
опреме и кадрова, за шири простор. У Специјалистичком центру данас је ангажовано, поред
неколико стално запослених, и тридесетак доктора, од којих је већи број еминентних доктора
специјалиста. Поменути центар промјенио је и у многоме ће утицати на побољшање квалитета
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здравствене заштите у Милићима . Компанија Боксит ад Милићи помаже и Дому здравља
преузимајући значајан дио режијских троштова што ће олакшати пословање Дома здрвља .

На подручју општине раде двије апотеке које задовољавају потребе становништва а обадвије се
налезе у Милићима .
Главни проблем са којим се Дом здравља суочава је недостатак средства за финансирањем рада у
овом обиму и са овим кадром . Средства која се добијају од стране фонда не покривају потребе
функционисања . Подршка од стране општине састоји се кроз буџетску позицију намјењену Дому
здравља и такође је недовољна за само функционисање установе са планирањем активности и
опремањем установе .
На подручју општине Милићи постоји успостављен систем примарне здравствене заштите која се
одвија кроз Дом здравља Свети Никола Милићи . Отварање специјалистичког центра од стране
компаније „Боксит “ ад Милићи унапријеђен је систем здравствене заштите а отвориле су се нове
могућности здравствене заштите становништва у општини Милићи . Основни проблем са којим се
Дом здрвља суочава су недостатак средстава од фонда за одрживо покривање овог обима
зравствених услуга и са овим кадром . Посебан изазов у наступајућем времену представљаће
најављивани прелазак домва здравља на трезорско пословање и прелазак на финансирање у
оквиру буџета локалних заједница .

ЦИВИЛНО ДРУШТВО
Цивилно друштво је битан фактор за развој демократије. НВО сектор у општини Милићи је мање
развијен и нема тако изграђене капацитете као што су НВО које дјелују на подручју Сребренице и
Братунца из разлога што је фокус донатора био већи на њиховом подручју . На подручју општине
Милићи дјелује укупно 21 удружење које покрива најшири спектар интереса грађана од привредних,
спортских, еколошких до социо економских свера живота и потреба становништва . У сврху
регулисања транспарентног рада и трошења средства из буџета општине намјењених НВО сектору
општина је израдила правилник о финансирању НВО . Према незванични сазнањима постоји један
дио НВО које егзистирају на подручју општине Милићи али се на било који начин нису званични
путем обратили општини нити послали званично обавјештење да су регистровани. Такође један
број организација не проводе активности већ су формално правно регистроване на папиру .
Најактивније организације су свакако : ОСМ, Удружење пензионера, Спортско друштво, Ниси сам,
Форум жена, ... На подручју општине функционише неколико општинских организација (Борачка
општинска организација, Општинска организација Црвеног крста, Општинска организација
породица погинулих бораца и Општинска организација ратних војних инвалида ) Општинска
борачка организација директно је са буџета подржана од стране општине . На подручју општине
дјелују и међуопштинске организације које обухватају и кориснике са општине Милићи . Од
регионалних организација кориснике из општине Милићи обухватају Савез слијепих и слабовидих и
Регионална организација обољелих од мултиплесклерозе .
Општина Милићи је у циљу што боље сарадње и координације са младима и НВО сектором
именовала координатора за ова питања.
Успоставом асоцијације „Будни посматрач“ НВО сектору је омогућено присуство сједницама СО-е и
на тај начин упознавање са радом исте као и са радом локалне заједнице.
Највише НВО дјелује у области хуманитарног и социјалног права . Проблем је што је већи број
организција неактиван и не проводи активности нити инацијативе .
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НВО на општини Милићи немају довољно изграђене капацитете за задовољење чланства и
конструктиван партнерски приступ рјешавању проблема од интереса . У циљу уређења ове области
општина је израдула правилника за сарадњу са НВО . Неопходан је партнерски развој организација

ТРЖИШТЕ РАДА
Тржиште рада је значајан аспект у смислу друштвеног и социјалног статуса и положаја сваког
појединца . Упркос чињеници да број становника перманетно опада број незапослених је висок .
Да би могли адекватно сагледати стање у области тржишта рада приказаћемо преглед бројева
запослених и незапослених у последњих неколико година како би могли видјети трендове .
Преглед броја незапослених од 2009-2016. године на основу података Завода за запошљавање
Година
Број
незапослених

2009
1195

2010
1142

2011
1192

2012
1258

2013
1258

2014
1244

2015
1188

2016
1103

Подаци у наведеној табели означавају број незапослених на евиденцији који активно траже посао .
Поред овог броја на евиденцији се налаи 511 особа који су на евиденцији бироа евидентирани ради
остваривања одређених права . Наравно да је стварни број незапослених нешто већи јер овом
броју треба додати и оне који се бришу са евиденције због нередовног јављање а то су прије свега
млади који одлазе да раде сезонске послове у иностранству (Србија, Црна Гора, Русија…) те људе
из руралних подручја који немају стално запослење нити извор прихода али због удаљености
мјеста становања и сезонских послова на њивама не јављају се редовно па бивају брисани са
евиденција . Број овакквих лица на годишње нивоу која буду перидично брисана са евиденције је
око 200 .

Број запослених у преиоду од 2009-2016. године према подацима Пореске управе
Година
Број
запослених

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1587

1575

1613

1587

1488

1651

1653

1712

За радост је податак да се у последње три године број запослених увећава И да је 2016. година
рекордна година у посматраном периоду . Разлог за ову ситуацију је отварање неколико нових
привредних капацитета и ширење производње код домаћих послодаваца у првом редо од стране
компаније Боксит ад Милићи .Такође треба напоменути да одређен број лица ради на црно .
Нажалост немамо могућност исказати тачан број ових лица . Упркос томе узимајући у обзир само
прошлу годину као најповољнију долазазимо да је стопа незапослености 39%
Број пензионера према подацима пореске управе у 2014 износио је 1429 а у 2015. години 1437
Сагледавајући презентоване податке И ситуацију уопште не може се отети утиску да су потребе за
запослењем изузетно велике . Ову потребу не умањује ни чињеница великог одлива становништва
ни повећања запослености у последње вријеме . Запослење представља једну од основних
социјалних потреба и има веома битну улогу у смислу задовољства сваке личности понаособ . У
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сврху превазилажења проблема потребно је радити на промоцији и експлоатацији природних
ресурса те стварању нових ресурса највише кроз пољопривредну производњу који би отворили
могућности њиховог кориштења од стране заинтересованих инвеститора . Такође потрено је
радити на прављењу амбијента за развој занаства и предузетништва како кроз стварање амбијента
тако и кроз подстицање оних који се одлуче за предузетништво али и оснаживање предузетничког
духа .
Немогуће је не примјетити аномалију да су људи радије спремни отићи радити сезонски посао
(напримјер берба малине) него засновати засад на сопственом имању и зарадити већи новац . Ово
указује да је потребно радити са људиа како на едукативном тако И на подстицајном плану .
Милићи иако имају одлике урбане средине немају развијено занатство које би требало не смо да
донесе отварање неког радног мјеста већ И да допринесу духу градске средине . Интересантно је
да у Милићима нико не покушава нити могу да опстану занати као што су обућар, шнајдер и сл. Док
у другим такође сличним срединама као рецимо Власеница И Братунац постоје сличне занатске
радње . Кључни изазов за општину Милићи је до краја планског периода свести стопу
незапослености на 20% . Реално је очекивати да се у том периоду, по основу привредног и
свеукупног развоја и раста, пензионисања и по другим основама, обезбједи, цца 700 радних мјеста

ДРУШТВЕНА ИНФРСТРУКТУРА
Путна и саобраћајна инфраструктура
У Милићима се укрштају два важна путна правца . На магистрални пут М19 у Милићима се
укључује регионални Пут Милићи – Зелени Јадар (раскрсница Сребреница - Скелани) .
Магистрални пут кроз општину Милићи пролази у дужини од 17,5 km а на њему се налазе
насељена мијеста : Заклопача, Подгора, Милићи, Дубнички Мост, Вукшић Поље, Нова Касаба и
Калдрмица . Набројана насељена мјеста припадају МЗ : Заклопача, Милићи, Дубнички Мост, Нова
Касаба и Скугрићи-Роваши . Регионални пут Милићи – Зелени Јадар пролази кроз општину у
дужини од 19 km кроз насељена мјеста Милићи, Мишићи, Лукић Поље, Дервента, Жутица и Ђиле .
Набројана насељена мјеста припадају следећим МЗ.: Милићи, Мишићи и Дервента . Само насеље
Милићи смијештено је у котлинској алувијалној равни на ушћу двије ријеке : Студени и Зелени
Јадар . Просијечна надморска висина на којој су смијештени Милићи је око 250 мнв. Магистарални
и регионални пут су увијек проходни а одржавање истих је у надлежности АД Зворник-Путеви
Зворник . Од укупног броја улица у насељу асфалтирано је преко 90 % док је мањи број повезан
макадамским путевима (Јована Цвијића, Јадарска, Семберска и мањи дио Романијске у укупној
дужино од око 3 км). Поред поменутих путева више важности постоје мрежа од 52,7 km
асфалтираних локалних путева са тенденцијом раста : Асфалтни локални путеви постоје у
следећим насељеним мјестима :
Р/бр

Путни правац

Насељена
повезује

мјеста

која

1.

Кушлат- Горње Рашево

Горње Рашево

2.

Кушлат – Доње Ршево

Доње
(дјелимично)

3.

Калдрмица – Церска

Калдрмица
,
Ржиште,
Церска (дио који припада

Рашево
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Укупна
асфалтирана
дужина (км)

МЗ које повезује

2,3

Скугрићи
Роваши

-

0,19

Скугрићи
Роваши

-

5,0

Скугрићи
Роваши

-

општини Милићи)

4.

Калдрмица - Скугрићи

Скугрићи

7,0

Скугрићи
Роваши

-

5.

Ражиште - Маћеси

Ражиштераскршће
Маћеси –Тумаче и крак до
Маћеха

3,2

Скугрићи
Роваши

-

6.

ОШ Церска - Хурићи

Церска дио који припада
Милићима, Хурићи....

3,5

Скугрићи
Роваши

-

7.

Нова Касаба - Мравињци

Мравињци

0,35

Нова Касаба

8.

Нова Касаба Себиочина

Себиочина (дјелимично)

2.5

Нова Касаба

9.

Нова Касаба – улице у
насељу

Нова Касаба

0,3

Нова Касаба

10.

Вукшић Поље - Црквине

Црквине

0,9

Дубнички Мост

11.

Дубнички Мост – Рајићи Буљевићи

Дубнички Мост,
Буљевићи

5,8

Дубнички Мост

12.

Милићи - Ђурђевићи

Ђурђевићи

1,1

Милићи

13.

Супач –Ваган - Подгора

Ваган , Подгора

1,6

Милићи
Заклопача

14.

Супач - Градина

Градина

0,5

Милићи

15.

Копњача - Вуковићи

Вуковићи-Брдо

2,0

Заклопача

16.

Лукић Поље- Врсиње

Врсиње

3

Милићи
Дервента

17.

Лукић Поље насеље

Лукић Поље

0,4

Дервента

18.

Мишићи насеље

Мишићи (дио)

0,7

Мишићи

19.

Дервента - Иванпоље

Иванпоље

1

Дервента

20.

Дервента- Копривно

Дио пута према Копривну
и Кострачи

1,0

Дервента

21.

Жутица - Штедрић

Штедрић

3,2

Дервента

22.

Дервента - Црква

Дервента

0,25

Дервента

23.

Подгора - Герови

Герови

3,5

Заклопача
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Рајићи,

И

и

24.

Сјенокос - Бабићи

Бабићи,

2,92

Скугрићи
Роваши

-

25.

Брегови - Гуштери

Гуштери

1,0

Скугрићи
Роваши

-

Из дате табеле може се видјети да је најразвијенија путна мрежа у сјеверозападном дјелу општине
тачније на ширем подручју Церске на коме се налази укупно 22,62 km од укупно 52,71 км укупне
асфалтне мреже рачунајући и новоизграђене улице у приградским насељима . Узимајући у обзир
само локалне путеве на овом подручју налази се око 50 % мреже асфалтних локланих путева .
Упркос чињеници да је заиста много урађено на унапређењу путне инфраструцтуре у општини
Милићи постоји перманентна потреба и захтјев за унапређењем и изградњом путне
инфраструктуре као једног од фундамненталних елемената за побољшањем квалитета живота и
локалног развоја . Могућности за одговор нарастајућој потреби су нажалост лимитиране имајући у
виду и чињеницу да све мањи број донатора одваја буџетске линије за изградњу ове врсте
инфраструктуре . У наредном период општина ће се суочити са великим изазовом значајнијег
одвајања средстава из сопствених извора уколико се буде желио испратити овај тренд изградње
локалних асфалтних путева . Општина би требала водити рачуна и о равномјерности у изградњи
путне инфраструктуре водећи рачуна да равнојерно гради путеве у свим дијеловима општине .
Такође приликом избора приоритета за градњу предност давати оним путним правцима у којима се
налази већи број становника посебно младих . Просторним планом Републике Српске кроз
подручје општине Милићи планирана је изградња брзе цесте а у последње вријеме чине се
значајни напори да траса аутопута која би повезивала Београд и Сарајево пролази управо кроз
Милиће .

Остатак инфраструктуре важне за друштво (водовод, канализација …) биће специфичније обрађен
у дијелу који се односи на заштиту животне средине .

КУЛТУРА
Општина Милићи посједује низ културних садржаја којима се може похвалити а прије свега се
мисли на : Музеј рударства, поставку рударских машина на отвореном, Дом рудара и Парк
великана . Набројане поставке егзистирају у оквиру компаније Боксит . Поред наведеног у
Милићима ради Народна библиотека која сваке године набавља нове наслове и труди се да
испрати актуелне захтјеве читалаца . Од културних радника и активности треба напоменути да у
оквиру компаније Боксит ад Милићи ради културно умјетничко друштво Боксит које у више секција и
фолклорних поставки али и хора укључује више стотина чланова . Културно умјетничко друштво
прати већи број манифестација и догађаја који се одржавају на општини Милићи .
У свим шклским установама такође с посвећује пажња култури кроз секције или друге облике
организовања, припремају се представе, обиљежавају манифестације ... У Милићима живи и ради
и један сликар и вајар у питању је Дарко Јурошевић у чијем атељеу поред њега ствара неколико
хоби умјетника . Гледано на шире подручје домови културе у Новој Касаби и Дервенти нису у
функцији . Недавно је извршено препокривање ових објеката али су они далеко од
функционалности потребне за одвијање друштвених и културних активности .
Најзначајнија манифестација су августовски дани културе и спорта . У оквиру ове манифестације
одигра се већи број културних приредби . У току прошле године прије свега Компанија „Боксит“ад
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Милићи, „Дрина осигурање“, „Милекс“, Општина, као и неки други спонзори или носиоци
активности, издвојили су више стотина хиљада марака за организацију већег броја културних и
спортских садржаја : Љетни фестивал културе и спорта (Међународна Ликовна колонија,
Међународни фестивал фолклора и народног стваралаштва а у погледу спорта кошаркашки и
турнир у малом фудбалу итд.). На овим манифестацијама, које трају више од мјесец дана, током
љета, присутно је више стотина учесника, из десетак земаља. Не постоји континуитет у
одигравању позоришних предства и приказивању филмских пројекција, дјелом и због
ненавикнутости публике да исте посјећује . Нкако нетреба занемарити ни значајан број народних
прослава које свакако припадају дјелу културног наслеђа и фолклора . Сигурно да је главни
недостатак незаступљеност културних манифестација и догађаја у континуитету у току цијеле
године .

- SWOT АНАЛИЗА ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
SWOT анализа за друштвени развој општине Милићи указује да је у претходном стратешком
периоду добро развијена друштвена инфраструктура, створен одговарајући друштвени амбијент и
остварен напредак у сфери друштвене надоградње (образовање, здравство и социјална заштита,
култура, спорт итд), што ће уз кадровски потенцијал представљати генераторе будућег друштвеног
развоја.
На постојеће снаге треба ослонити друштвени развој, могућности треба максимално искористити,
слабости побољшати
или их неутрализовати, а пријетње по могућности избјећи, или ублажити њихово негативно дејство.

С Н А Г Е

СЛАБОСТИ

- Негативан природни прираштај
- Неусклађеност потреба за кадровима
образовног система
- Неповољни услови за приступ садржајима
лица са потешкоћама у развоју
- Подручне амбуланте ван функције
- Објекти културе у Дервенти и Н.Касаби ван
функције
- Несређена евиденција о имовини локалне
заједнице
- Неажурна просторно планска документација
- Неадекватна финансијска подршка НВО
сектору

- Образовни систем добро организован
- Објекти, опрема и кадрови у образовном
систему
на задовољавајућем нивоу
- Подршка локалне заједнице образовању
- Примарна здравствена заштита организована
на
принципу породичне медицине
- Опрема и кадрови у здравству, на
задовољавајућем нивоу
- Савремено опремљен Центар за социјалну
заштиту
- Постојање инфраструктура за културни развој
- Формирано КУД и одређене секције
- Спортски објекти и инфраструктура у добром
стању
- Велика заинтересованост младих за спорт
- Спортско друштво на нивоу општине
- Општинска управа ефикасан сервис грађана
- Постијање НВО сектора
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М ОГУЋНОСТИ

ПРИЈЕТЊЕ

- Образовање кадрова према захтјевима
тржишта
- Реализација концепта преквалификације
кадрова
- Дефинисање концепта развоја културе
- Подршка талентованим спортистима
- Повећање броја осигураника здравствене
заштите
- Учешће у разним пројектима
- Улога локалне заједнице у финансирању
Центра за
социјални рад
- Међуопштинска сарадња и регионално
повезивање
- Боље кориштење домаћих и страних фондова
- јачање улоге МЗ
- Партнерство јавног и НВО сектора
- У Компанији „Боксит“ а.д. Милићи формиран
Сектор
за спорт

- Одлив младих стручних кадрова
- Дефицит појединих занимања
- Смањење броја дјеце уписаних у Основној
школу
- Непостојање адекватног концепта развоја
спорта
- Политичка нестабилност у БиХ
- Висок степен централизације власти
- Демографско пражњење руралних подручја
- Недовољна средства за финансирање НВО
сектора

Из предходне анализе видљиво је да општина Милићи посједује предуслове за надоградњу
друштвеног развоја. Специфично за општину Милићи је што расоложиви капацитети у сектору
друштвеног развоја не ограничавају исти (довољи капацитети у образовним установама,
здравственим установама, постојање спортске инфраструктуре …) . Детаљнијим сагледавањем
свих параметара обрађених у социо-економској анализи као и развијеној матрици SWОТ анализе,
изазови са којима се локална заједница суочава су надограња И повећање нивоа садржаја у
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постојећим друштвеним капацитетима, лоша демографска слика локалне заједнице, не постојање
конкретних програма друштвеног развоја (развој спорта, развој културе…), доступност садржаја
свим становницима општине.

План друштвеног развоја
Уређена и привлачна локална заједница са квалитетном друштвеном инфраструктуром,
квалитетним јавним услугама, унапређеном социјално-здравственом заштитом,
развијеним образовним системом и једнаким могућностима за све
Динамичнији развој локалне заједнице није могућ без одговарајућег напретка у сфери јавне
инфраструктуре, образовања, здравства, културе и спорта.
Изграђена добра комуналне и друштвена инфраструктура чине основне претпоставке за развој
локалне заједнице, за подизање квлаитета живота у њој и јачање конкурентности на одређеном
подручју.
Да би се остварила компонента друштвеног развоја неопходно је водити рачуна о развоју система
друштвених вриједности, о квалитетном образовању, социјалној, здравственој заштити, те једнаким
правима за све, са посебним освртом на жене и младе.
Остварењем овог стратешког циља општина Милићи ће постати привлачна средина за живот,
средина са конкурентиним људским ресурсима као и најважнијом компонентом развоја друштва
заснованог на знању и вјештинама.
План друштвеног развоја реализоваће се кроз стратешки циљ број 3.Уређена и привлачна локална
заједница са квалитетном друштвеном инфраструктуром, квалитетним јавним услугама,
унапређеном социјално-здравственом заштитом, развијеним образовним системом и једнаким
могућностима за све.
Кроз стратешка фокусирања дефинисане су двије основне тежње за друштвени развој :
➢

➢

Креиран амбијент за живот младих модерних породица
Ова тежња имаће развојну компоненту и представља ће основни развојни фокус. Кроз
креирање овог амбијента прожимаће се већи број циљева, програма и пројеката који ће
имати задатак да унаприједе друштвене садржаје, услуге и инфраструктуру за живот
младих породица у свим дијеловима општине Милићи.
Локални људи су битни
Овом тежњом обухватиће се потребе свих осталих категорија становништва, са посебним
акцентом на рањиве групе (стари и изнемогли, лица у социјалној потреби, лица са
потешкоћама у развоју и др.), кроз дефинисање циљева, програма и мјера који ће бити у
функцији опште инклузије сваког становника .

Стратешки циљ је свеобухватан а за његово остваривање дефинисани су следећи оперативни
циљеви :
ОЦ1. Унапређена друштвена инфраструктура до краја 2022. год. Кроз изградњу најмање шест
објекта .
ОЦ2. Унапређен ниво социјалних услуга до краја 2020. године кроз опремање дневног центра и
кадровско јачање центра за социјални рад.
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ОЦ3. Унапређен ниво здравствених услуга до 2021. године кроз набавку најмање једног апарата за
пружање здравствених услуга и једног намјенског возила .
ОЦ4. Повећан степен инклузије рањивих група до краја 2021. године кроз јачање утицаја цивилног
друштва и отклоњеним архитектонским баријерама на већини важнијих јавних објеката
организацији најмање 10 активности за побољшање положаја рањивих група .
ОЦ5. Побољшани културни и спортско рекреативни садржаји до краја 2022. године на подручју
општине Милићи реализацијм најмање 4 активности од значаја за ову област .
ОЦ6. Унапређен образовни процес у општини Милићи до краја 2022. године кроз ставрање бољих
услова за извођење наставе и боравак ученика и дијеце у образовним установама уз реализацију
најмање 3 пројекта из ове области .
ОЦ6. Пронаталитетне мјере проведене континуирано до краја 2022. године .
Програми пројекти и мјере :
Остваривање напред наведених циљева реализоваће се кроз следеће порграме, пројекте и мјере :

Програм 1. Подршка развоју образовања :
Пројекти и мјере :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Буџетска подршка раду образовних установа
Препокривање СШЦ
Препокривање објекта централне основне школе
Санација фискултуре сале у централној основној школи
Побољшање енергетске ефиксности објекта обданишта
Опремање кабинета наставним средствима
Санација активних подручних школа
Ограђивање и уређење школског дворишта централне основне школе
Санација приступа централној основној школи
Ограђивање и израда садржаја за активности дијеце у дворишту обданишта
Набавка дидактичког материјала за потребе обданишта .

Програм 2. Подршка развоју спорта
Пројекти и мјере :
➢ Финансијска подршка раду клубова и секција преко спортског друштава
➢ Санација крова спортске дворане
➢ Санација и опремење постојећих спортских терена
➢ Израда програма развоја сорта
➢ Изградња спортских терена у МЗ.
➢ Изрградња трим стазе око СШЦ
➢ Постављање справа за моторички и физички развој у спортском центру
Програм 3. Подршка унапређењу социјалне заштите
Пројекти и мјере :
➢
➢

Буџетска подршка раду центра за соцјални рад
Опремање дневног центра са боравак дјеце са посебним потребама
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➢
➢
➢

Кадровско јачање центра за социјални рад (психолог и дефектолог)
Увођење софтвера са умрежавањем релевантних субјеката који се баве социјалном
заштитом
Подршка и развој капацитета НВО које помажу рањивим групама .

Програм 4. Подршка активностима у области културе
Пројекти и мјере :
Финансиска подршка активностима из области културе (позоришне преставе, културене
манифестације, развој вјештина из области културе код дијеце и младих...)
➢ Активирање рада савјета за културу
➢ Санација домова културе у Дервенти и Новој Касаби

➢

Програм 5 Подршка дијеци и младим
Пројекти и мјере :
➢
➢
➢
➢
➢

Успостава буџета за младе
Санација објекта омладинског центра (испуњавање услова прописаних за ОЦ)
Изградња санкалишта
Набавка клизалишта
Санација и изградња игралишта за најмлађе на отвореном

Програм 6. Уређење насеља
Пројекти и мјере :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Израда и доношење урбанистичког плана
Асфалтирање улица и локалних путева
Завршетак изградње тротоара Милићи – Транспорт
Изградња тротоара Милићи – Подгора
Изградња уличне лед расвијете
Изградња аутобуских стајалишта у пригрдским насељима
Уклањање архиктектонских баријера за приступ важним јавним објектима
Реконструкција зграде општине
Изградња тротоара Дубнички Мост-Вукшић Поље
Изградња јавне гараже у оквиру стамбеног блока на локацији пијаце

Програм 7. Пронаталитене и мјере за повећање броја становника
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Једнократна помоћза новорођенчад
Програм здравствене заштите жена
Субвенција вантјелесне оплодње
Подстицај вишечланим породицама
Стипендије ученицима који се одлуче за избор дефицитарних занимања
Субвенције за превоз ученика
Субвенције за школску ужину
Субвенције за боравак дјеце у јаслицама

Пројекат : Набавка опреме за побољшање пружања здравствених услуга
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Пројекат : Набавка новог санитетског возила

План активност
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План друштвеног развоја 2017-2022
Пројекат/мјера

Буџетска
установа

подршка

Програм

Оријентациони период реализације
2017
2018
2019
2020
2021

Носилац
активности

Циљне
групе
(Корисници
)

x

Одјељење
за
финансије
Одјељење
за
просрорно
уређење,С
ШЦ
Одјељење
за
просрорно
уређење,О
Ш
Одјељење
за
просрорно
уређење,О
Ш
Одјељење
за
просрорно
уређење,Об
даниште
Одјељење
за привреду
и друштвене
дј; шоле
Одјељење
за
просрорно
уређење,О
Ш
Одјељење
за

Просветни
радници/уче
ници
Ученици

П1.

СЦ3; ОЦ4.

Препокривање СШЦ

П1.

СЦ3; ОЦ1.

Препокривање објекта централне
основне школе

П1.

СЦ3; ОЦ1.

Санација
фискултуре
сале
централној основној школи

у

П1.

СЦ3; ОЦ1.

Побољшање
енергетске
ефиксности објекта обданишта

П1.

СЦ3; ОЦ1.

x

Опремање
средствима

наставним

П1.

СЦ3; ОЦ4.

x

Санација активних подручних школа

П1.

СЦ3; ОЦ1.

x

Ограђивање школског дворишта
централне основне школе

П1.

СЦ3; ОЦ1.

x

кабинета

образовних

Веза са
стратешким и
оперативним
циљем

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

Ученици

Ученици

Дјеца

Ученици

Ученици

Ученици

Санација
приступа
основној школи

просрорно
уређење,О
Ш
Одјељење
за
просрорно
уређење,О
Ш

централној

П1.

СЦ3; ОЦ1.

x

x

Ограђивање и израда садржаја за
активности дијеце у дворишту
обданишта

П1.

СЦ3; ОЦ1.

x

x

Набавка дидактичког материјала за
потребе обданишта .

П1.

СЦ3; ОЦ4.

x

x

x

x

x

Финансијска подршка раду клубова
и секција преко спортског друштава

П2.

СЦ3; ОЦ4.

x

x

x

x

x

Санација крова спортске двора

П2.

СЦ3; ОЦ1.

Санација и опремење постојећих
спортских терена

П2.

СЦ3; ОЦ1.

x

Израда програма развоја сорта

П2.

СЦ3; ОЦ4.

x

x
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x

x

x

x

Ученици

Одјељење
за
просрорно
уређење,Об
даниште

Дјеца

Одјељење
за привреду
и друштвене
дј;
Обданиште
Одјељење
за привреду
и друштвене
дј; Спортско
друштво
Одјељење
за
просрорно
уређење,Сп
ортски
центар

Дјеца

Одјељење
за
просрорно
уређење,Сп
ортски
центар,МЗ
Одјељење
за привреду
и друштвене

Дјеца/млад
и

Дјеца/млади

Дјеца/млади

Дјеца/млад
и

дј; Спортско
друштво
Изградња спортских терена у МЗ.

П2.

СЦ3; ОЦ1.

Изрградња трим стазе око СШЦ

П2.

СЦ3; ОЦ1.

Постављање справа за моторички и
физички развој у спортском центру

П2.

СЦ3; ОЦ1.

Буџетска подршка раду центра за
соцјални рад

П3.

СЦ3; ОЦ2.

Опремање дневног центра са
боравак
дјеце
са
посебним
потребама

П3.

СЦ3; ОЦ2.

Кадровско
јачање
центра
социјални
рад
(психолог
дефектолог)

за
и

П3.

СЦ3; ОЦ2.

x

Увођење
софтвера
са
умрежавањем
релевантних
субјеката који се баве социјалном
заштитом

П3.

СЦ3; ОЦ2.

x

Подршка и развој капацитета НВО
које помажу рањивим групама

П3.

СЦ3; ОЦ4.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

Одјељење
за
просрорно
уређење,МЗ
Одјељење
за
просрорно
уређење,С
ШЦ
Одјељење
за
просрорно
уређење,Сп
ортски
центар
Одјељење
за
финансије;
Центар
Одјељење
за привреду
и друштвене
дј; Центар
Одјељење
за привреду
и друштвене
дј; Центар
Одјељење
за привреду
и друштвене
дј; Центар,
школе,
полицијска
станица,
Дом
здравља
Одсјек
заједничких

Дјеца/млади

Грађани

Грађани

Грађани
у
социјалној
потреби
Дјеца
са
потешкоћам
а у развоју
Дјеца
са
потешкоћам
а у развоју,
грађани
Грађани

Грађани
у
социјалној

Финансиска подршка активностима
из области културе

П4.

СЦ3; ОЦ.

x

Активирање рада савјета за културу

П4.

СЦ3; ОЦ.

x

Санација
домова
културе
Дервенти и Новој Касаби

П4.

СЦ3; ОЦ.

x

Успостава буџета за младе

П5.

СЦ3; ОЦ4.

x

Санација
објекта
омладинског
центра
(испуњавање
услова
прописаних за ОЦ)

П5.

СЦ3; ОЦ1.

Изградња санкалишта

П5.

СЦ3; ОЦ1.

Набавка клизалишта

П5.

СЦ3; ОЦ1.

Санација и изградња игралишта за
најмлађе на отвореном

П5.

СЦ3; ОЦ1.

x

Израда и усвајање урбанистичког
плана

П6.

СЦ3;ОЦ1.

х

Асфалтирање улица и локалних
путева

П6.

СЦ3; ОЦ1.

x

у

x

x

x

x

x

x

x

x

послова,
НВО
Одијељење
за
финансије
Начелник

потреби

Одјељење
за
просрорно
уређење,
МЗ
Одијељење
за
финансије
Одјељење
за
просрорно
уређење,
ОСМ
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Спортски
центар

Грађани

Одјељење
за
просрорно
уређење,
Спортски
центар
Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за

Дјеца/Грађа
ни

Грађани
Грађани

Млади
Млади

Дјеца/Грађа
ни

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

Грађани

Грађани

Завршетак
изградње
Милићи – Транспорт

П6.

СЦ3; ОЦ1.

П6.

СЦ3; ОЦ1.

Изградња уличне расвијете

П6.

СЦ3; ОЦ1.

Изградња аутобуских стајалишта у
пригрдским насељима

П6.

СЦ3; ОЦ1.

Уклањање
архиктектонских
баријера за приступ важним јавним
објектима

П6.

СЦ3; ОЦ1.

Реконструкција зграде општине

П6.

СЦ3; ОЦ1.

x

x

Изградња тротоара Дубнички МостВукшић Поље

П6.

СЦ3; ОЦ1.

x

x

Изградња јавне гараже у оквиру
стамбеног блока на локацији код

П6.

СЦ3;ОЦ1.

Изградња
Подгора

тротоара

тротоара

Милићи

–

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х
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х

просрорно
уређење,
МЗ
Одјељење
за
просрорно
уређење,
МЗ
Одјељење
за
просрорно
уређење,
МЗ
Одјељење
за
просрорно
уређење,
МЗ
Одјељење
за
просрорно
уређење,
МЗ
Одјељење
за
просрорно
уређење,
МЗ
Одјељење
за
просрорно
уређење,
МЗ
Одјељење
за
просрорно
уређење,
МЗ
Одјељење
за

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

пијаце

Набавка опреме за побољшање
пружања здравствених услуга

-

СЦ3; ОЦ3

Једнократна помоћза новорођенчад

П7.

СЦ3; ОЦ6

Здравствена заштита жена

П7.

Субвенције за вантјелесну оплодњу

x

x

x

x

x

x

x

x

x

СЦ3; ОЦ6

x

x

x

x

x

П7.

СЦ3; ОЦ6

x

x

x

x

x

Подстицај вишечланим породицама

П7.

СЦ3; ОЦ6

x

x

x

x

x

Стипендије
одлуче за
занимања

П7.

СЦ3; ОЦ6

x

x

x

x

x

Субвенције за превоз ученика

П7.

СЦ3; ОЦ6

x

x

x

x

x

Субвенције за школску ужину

П7.

СЦ3; ОЦ6

x

x

x

x

x

П7.

СЦ3; ОЦ6

x

x

x

x

x

Субвенције
јаслицама

ученицима који се
избор дефицитарних

за

боравак

дјеце

у
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просрорно
уређење,
компанија
Боксит
Одјељење
за привреду
и друштвене
дј; Центар,
школе,
полицијска
станица,
Дом
здравља

Грађани

Одијељење
за
финансије
Одијељење
за
финансије
Одијељење
за
финансије
Одијељење
за
финансије
Одијељење
за
финансије

Грађани

Одијељење
за
финансије
Одијељење
за
финансије
Одијељење
за

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

финансије
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Процјена очекиваних исхода са индикаторима

Секторски/оперативни
циљеви

Индикатори на
нивоу циља

Индикатори на
програмско/пројектном
нивоу

Унапређена друштвена
инфраструктура до краја 2022.
год. Кроз изградњу најмање шест
објекта .

Изграђено најмање шест
објеката душтвене
инфраструктуре до 2022
гдоине

Унапређен
ниво
социјалних
услуга до краја 2019. године кроз
опремање дневног центра и
кадровско
јачање центра за
социјални рад.

До краја 2020. године
унапрђен систем
социјалне заштите
опремљен дневни центар
и запослен психолог и
дефектолог

Унапређен ниво здравствених
услуга до 2020. године
кроз
набавку најмање једног апарата
за пружање здравствених услуга
и једног намјенског возила .

До краја 2021. године
уапређен ниво
здравствене заштите те
опремљена установа
дома здравља најмање
једним апаратом и
савременим
амбулантним возлом .

Повећан
степен
инклузије
рањивих група до краја 2020.
године кроз јачање утицаја
цивилног друштва и отклоњеним
архитектонским баријерама на
већини важнијих јавних објеката
организацији
најмање
10
активности
за
побољшање
положаја рањивих група .

Реализовано најмање 10
пројеката за подршку
инклузије рањивих група
и отклањању
архитетонских баријера
до краја 2022. гдоине

Асфлтирано 12 км путева и улица
Изграђено
Изграђено 2600 м тротоата у
насељима
Изграђена аутобуска стајалишта у
приградским насељима
Реконструисана улична расвијета
(лед расвијета)
Реконструисана зграда општине
Ажурирана социјална карта
Уведен софтвер којим су увезани
сви релевантни субјекти у сврху
оптимализације података везаних
за социјалну заштиту
Запослен дефектолог и психолог
Опремљен и одржаван дневни
центар
Адекватана кадровска попуњеност
у складу са потребама и
становништва и препоруци
Министарства
Набавка најмање једног апарата
(ултразвук, лабораторјска опрема
и сл)
Набавка модерног амбулантног
возила
Омогућен приступ свим јавним
установама особама са
инвалидитетом
Подршка развоју капацитета
организација цивилног друштва
које поажу рањивим групама

Побољшани културни и спортско
рекреативни садржаји до краја
2022. године на подручју општине
Милићи реализацијм најмање 4
активности од значаја за ову
област .

Унапређен културни
живот и спортски
садржаји до краја 2022.
године реализовано
најмање четири пројекта
из оласти културе и
спорта
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Саниран кров спортске дворане
Санирани или изграђени спортски
терени на подручју општине
Израђена стратегија развоја
спорта
Израђено 600 м трим стазе код
сшц
Постављене справа за вјежбање у
склопу спортског центра
Ктивирање рада савјета за
културу

Санација домова културе у
Дервенти и Новој Касаби
Континует у одржавању културних
садржаја (манифестација,
представа, академија...)
Унапређен образовни процес у
општини Милићи до краја 2022.
године кроз ставрање бољих
услова за извођење наставе и
боравак ученика и дјеце у
образовним
установама
уз
реализацију најмање 3 пројекта
из ове области .

Унапређен образовни
систем кроз реализацију
најмање 3 пројекта до
краја 2022. године

Санација и препокривање
школских, предшколских објеката
и ојеката за младе .
Опремање кабинета наставним
средствима
Уређење школских дворишта и
дворишта предшколских установа
.

Пронаталитетне мјере проведене
континуирано до краја 2022.
године

Повећање броја
становника уз
поправљање старосне
структуре за 15% до краја
2022. године

Повећан број новорођене дјеце на
90 у току године до краја 2022
године.
Повећан број ученика у основној и
средњој школи за 20 % од краја
2022 године

III Заштита животне средине – Анализа стања
Водоснабдјевање
Становницима урбаног дијела општине, као и у већини села и засеока обезбјеђено је уредно
снабдијевање водом за пиће.
Нису обезбијеђени сви потребни услови за филтрирање и добијање хемијски и бактериолошки
потпуно исправне воде за пиће, као ни услови за рационализацију у потрошњу исте што ће бити
основни задатак локалне заједнице у наредном периоду. Поред градског водовода на подручју
општине изграђена су још три већа водовода (Вуковићи, Рајићи и Дервента) која снадбијевају
водом за пиће више насеља, као и више мањих водовода који подмирују скоро комплетно
становништво питком водом. Подручје општине Милићи је покривено преко 90 % водоводном
мрежом. Проблеми у водоснабдјевању присутни су у мањој или већој мјери на већини водовода а
најизраженији су на подручју Вукшић Поља и Нове Касабе. Основни проблем за стављање
водовода на газдовање комуналном предузећу је недостатак грађевинских и употребних дозвола
што је услов за уступање водовода на газдовање комуналном предузећу .

НАЈЗНАЧАЈНИЈА ИЗВОРИШТА
Општина Милићи има веома много изворишта . Нажалост не постоји катастар свих изворишта са
прегледом карактеристика и географским распоредом . Значајан број изворишта каптиран је и
користи се за водоснабдјевање . Најзначајнији извори су свакако : Николине воде, Оџак, Јама,
Штедрић...
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НИКОЛИНЕ ВОДЕ
Досада истражене физичко-хемијске анализе указују на повољна својства воде „Николино врело“.
Воде су без боје, мириса и укуса, са повременим замућењима у периоду највиших вода. Ова
замућења су углавном краткотрајна. pH вриједност указује на неутралне до слабо алкалне воде
које са овог аспекта одговарају постојећим нормативима. Величина минерализације воде са врела,
као и осталих узорака у широј зони редовно је испод 1 g/l. Јони гвожђа и нитрати констатовани су у
малим концентрацијама, увијек испод дозвољених концентрација, док је амонијум јон констатован
испод дозвољене концентрације. Садржај органске материје, на основу утрошка KMnO4, је редовно
у границама дозвољеног (испод 12 mg/l). Од свих параметара једино је мутноћа изнад МДК, док су
нитрити на граници. У микрокомпонентном хидрохемијском саставу важи иста констатација – сви
елементи су испод МДК. Воде врела „Николина вода“ спадају у воде I-е класе или веома добре
воде са нешто повећаним садржајем Ca2+ i Mg2+јона, који су на граници између I и II класе и
повећаним садржајем карбоната (CO32-), који је на прелазу између II-е и III-е класе, а мјестимично и
III-е класе воде за пиће. Квалитет воде у широј зони врела такође је у I-ој класи воде за пиће са
нешто увећаним садржајем Mg2+ (прелаз ка другој класи) и повећаним садржајем јона CO32- (II-a
класа). Микро компоненте имају садржај у опсегу приказаном у табели .
Табела. Концентрација микрокомпонената у водама "Николине воде"
Елемент
Концентрација(mg/l)
Al

0.0379-0.2349

Fe

0.0067-0.0130

Ti

do0.0026

Cu

0.0004-0.0010

Ni

0.0003-0.0004

Ag

0.0022-0.0024

V

0.0002-0.0010

С обзиром на физичко-хемијске анализе изданских вода на испитиваном терену, може се
закључити да су исте веома добре за пиће у погледу поменутих својстава.
Квалитет изданских вода у погледу бактериолошких својстава
У циљу сагледавања бактериолошког састава вода испитиване области, на основу досадашњих
хидрохемијских испитивања, анализирано је присуство појединих врста бактерија и њихово
присуство у односу на норме дозвољене Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
Током истраживања проведених почетком 80-их година прошлога вијека, на бројним узорцима из
каптаже (коморе, петкоморе и шахта), главног резервоара, извора у широј околини, ријеке Студени
Јадар урађене су бактериолошке анализе. Од укупно 25 бактериолошки анализа из каптаже 6 је
било бактериолошки исправно, а чак 19 бактериолошки неисправно. Прије саме израде каптаже,
далеке 1973.год, од стране „Енергоинвеста“ Сарајево, за потребе Инвестиционог програма
„Водовод Заклопача“ урађене су бектериолошке анализе које су указивале на потпуну исправност
воде врела у овом смислу. У периоду 18.8.-21.9.1981.год. од стране лабораторија у Лозници и
Београду (РГФ, Лабораторија Института за хидрогеологију) урађено је укупно 12 анализа од који је
чак 10 бактериолошки било неисправно. Од бактерија идентификоване су Escherichia coli,
Klebsiella, Aerobacter, Pseudomonas aerugznosa, Bacillus cereus. У два узорка нађен је и
Streptococcus faecalis. Слична ситуација је била и са извора у околини. Посебно индикативни били
су резултати бактериолошких налаза воде Студеног Јадра, јер су указивали на велику загађеност
свих узорака. Током израде Програма санитарне заштите изворишта, 22. августа, узето је пет
узорака за бактериолошке анализе од стране аутора Програма из предузећа "Криптос", те два од
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стране људи из АД "Комунално" Милићи-један из резервоара "Голочевина Милићи", а други са
јавне чесме у новом занатском центру. Аутори програма узели су узорке нетреретиране воде са
"Николине воде" и воде која долази са постројења МХЕ у Горњем Залуковику, узорке воде након
хлорисања са новог и старог цјевовода и узорак воде Студеног Јадра са хидрометријског профила
I, који се налази на око 1 km узводно од каптаже "Николина вода", код каменолома. Вода Студеног
Јадра бактериолошки је јако контаминирана. Припада II класи квалитета површинских водотока, а у
складу са чланом 14 Уредбе о класификацији вода и категоризацији водотока (Сл. гласник РС
42/01). Микроорганизми су идентификовани као: Escherichia coli, Enterococus, Klabsiella
Enterobacter, Proteus spp, Bacillus cereus. Ниједан анализирани узорак сирове и хлорисане воде која
се користи за водоснабдијевање није био исправан. У хлорисаним узорцима идентификовани су
микроорганизми: Escherichia coli, Enterococus, Bacillus cereus, а у узорцима сирове воде поред
наведених и Klebsiella enterobacter.
Током састанка аутора Програма израде зона санитарне заштите са надзором именованим испред
општине Милићи и АД "Водовод и канализација" Милићи 29.8.2008.год. договорено је да се поново
узму узорци за бактериолошке анализе и то: са врела Оџак - прије и након турбине (укупно 2
узорка), посебно узорак "Николине воде", те по један из раније поменутог резервоара и јавне
чесме. Узорци са наведених локација узети су 3.9.2008.год. Резултати бактериолошких анализа као
и у претходном случају нису били задовољавајући, односно сви узети узорци били су
бактериолошки неисправни.
Проблем замућења и бактериолошког загађења изданских вода
Најзначајнијих проблеми квалитета воде врела "Николина Вода", као и воде који долази са
постројења МХЕ „Горњи Залуковик“, а користи се за водоснабдијевање Милића, везани су за
бактериолошко загађење и повремено повећано замућење. Наведени проблеми доводе до краће
неупотребљивости воде за пиће за становништво Милића и околних насеља. Ови проблеми су
готово редовно присутни код каптираних карстних врела, нарочито оних са већим сливним
површинама (преко 10 km2) на територији РС. Евиденција о замућењу воде на врелу "Николина
вода" не постоји. Из анализе рађене 07.08.2008.год. видљиво је да мутноћа износи 1.67 NTU што је
0.67 изнад дозвољене. О бактериолошкој неисправности воде нешто је већ речено у ранијем
поглављу. Нарочит проблем у том смислу представља неисправност узорака и након проведеног
третмана - хлорисања, те узорака узетих на резервоару и јавној чеми у самим Милићима. Наиме
након дезинфекције воде хлором узорци су поново били бактериолошки неисправни.
Идентификовани су идентични микроорганизми као и у ријеци Студени Јадар (уз изузетак врсте
Proteus spp). С обзиром на губитке воде у кориту Студеног Јадра, на дијелу корита између
водомјерних профила 3 и 4 (мјерења из 1982.год.), односно профила I и II (мјерења из августа
2008.год.) за претпоставити је одакле ово подударање у смислу присутних микроорганизама. Стога
је проблематика квалитета воде у погледу обезбјеђења бактериолошке исправности везана
практично за читав слив ријеке Студени Јадар до каптаже "Николина вода". С обзиром на карактер
и врсте бактерија и и колиформних клица, које се примарно везују за цријевни канал човјека и
директни су продукт фекалних материја јасно је да је људски фактор доминантан извор загађења у
сливу Студеног Јадра што вјероватно имадиректан импакт на квалитет воде изворишта "Николина
вода". Интересантно је да су скоро идентични резултати добијени и током истраживања квалитета
воде врела "Николина вода" почетком осамдесетих година прошлог вијека. Уз Esherishia coli,
идентификоване су Klebsiella, Aerobacter те свим узорцима (укупно 21 узорак) Streptococcus fecalis.
Ово говори о перманентно истом извору загађења (фекалног поријекла) током времена. Везано за
сложеност ситуације неопходно је посветити већу пажњу анализи квалитета воде. Ово се поред
проблема бактериолошке исправности односи и на проблем замућења воде, а о свему би
мишљење требало тражити од неке релевантне институције из области квалитативног третмана
изданских вода. Овдје се констатује да је неопходно обезбиједити филтрацију воде (нпр. брзи
филтри) или пак неки други третман, нпр. хемијски (као нпр. алуминијум-сулфатом) за елиминацију
мутноће са редовном дезинфекцијом након тога.
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Режим физичких и хемијских својстава вода изворишта "Јама"
У циљу сагледавања физичо-хемијског састава питке воде на врелу "Јама", узети су узорци воде и
урађене проширене физичко-хемијске анализе и микробиолошке анализе предменте воде.
Узорковање и израду проширених и бактериолошких хемијских анализа урађене су од стране
Института за јавно здравство Републике Српске - Бања Лука, Регионални центар Зворник
(резултати физичко-хемијских и микробиолошких испитивања). На основу резултата ове анализе,
односно проширене анализе урађене 13.07.2012.год. (узорак В-692/12), воде на врелу “Јама“ су без
боје, мириса и укуса. Концентрација водоникових јона (pH) је 7.84 што указује на неутралне воде.
Испарни остатак (105 oC) износи 242 mg/l. Предметна вода по анализи је хидрокарбонатно
калцијског типа. Концентрација HCO3- јона износи 258.68 mg/l, док је садржај Cl- јона 2.8 mg/l. Уз
хидрокарбонате најведу концентрацију имају Ca2+јона и она износи 80.16 mg/l. Јони Mg2+ се
појављују у концентрацији 3.04 mg/l. На испитиваном узорку садржај микрокомпоненти је у
дозвољеним границама. Поред анализирања овог узорка воде узетог за потребе израде Програма
зона санитарне заштите, урађена је проширена хемијска анализа питке воде изворишта “Јама”
приликом отварања изворишта 27.12.2006.год. а у наредној табели су приказане виједности
физичко-хемијских параметара обје анализе воде.
На основу бактериолошких испитивања (анализа број 80 од 12.02.2007 и V-738/12 од
10.07.2012.год., анализе број V-856/12 и V-857/12 oд 17.8.2012), која су урађена у периоду израде
Програма зона санитарне заштите (осим прве наведене која је рађена након пуштања водовода у
рад) анализа број 80 и анлализа број V-857/12 одговарају Правилнику, док анлиза број V-857/12 i V738/12 не одговарају Правилнику. У првом случају ради се о нетретираној (сировој) води у којој је
регистровано слабо бактериолошко онечишдење. Међутим, након третмана вода у потпуности
одговара захтјевима кваитета воде за пиде према Правилнику о хигијенској исправности воде за
пиће. У другом случају је изолована бактерија Bacillus spp. У том узорку су утврђене сљедеде
вриједности:
- Укупне колиформне бактерије у 100 ml 0,
- Колиформне бактерије фекалног поријекла 0
- Стрептококе фекалног поријекла 0
- Протеус врсте 0
- Присуство Pseudomonas aeruginosa у 100 ml - нема
- Број аеробних мезофилних бактерија у 1 ml je 20,
На основу свих лабараторијских истраживања квалитета природне изворске воде са изворишта
„Јама“ закључује се сљедеде:
Вода из предметне карстне издани која се појављује на врелу „Јама“, у хемијском погледу је веома
доброг квалитета и може се користити за пиде. Воде спадају у хидрокарбонатно-калцијске воде.
Све анализиране компоненте физико-хемизма су знатно испод максимално дозвољених
концентрација (МДК), тако да није потребан никакав технолошки третман воде у циљу дораде или
поправљања њеног квалитета у том смислу.
Што се тиче микробиолошког, односно бактериолошког састава воде, долази до мањих одступања
анализама добијених вриједности у односу на Правилник хигијенској исправности воде за пиће.
Како је видљиво из бактериолошких налаза повећан је број аеробних мезофилних бактерија у
односу на референтну вриједност (>10, тачније износи 20). Идентификована је врста Bacillus spp.
Из остатка анлализе је видљиво да нема идентификованих других врста. Пошто тада у налазу воде
нису идентификоване врсте као што су E. coli, Enterobacter spp. ,Klebsiella spp., Enerococcus spp.,
Salmonella spp., Shigella spp., Clostridium perfringens, то указује да у води није било присутно
фекално загађење, односно да идентификована врста (Bacillus spp.) долазе из неког другог извора.
Познато је да је врста Bacillus присутна у и у самом ваздуху, прашини и сл. Појава у води у
поведаном садржају може бити узрокована и неоговарајудим хлорисањем водом путем аутоматског
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хлоринатора. На основу касније анализе, од 17.8.2012. видљиво је да је вода у мрежи
бактериолошки исправна, а да је садржај резидуалног хлора веома низак <0.1 mg/l .

Извориште ''Бањица''
Извориште ''Бањица'' се налази на сјеверном дијелу општине у подножју планине Удрч. Ова
планина представља кречњачки комплекс који се дренира преко више извора од којих је за
извор Бањица урађен "Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви питке
воде на изворишту Бањица у Рашеву са стањем 31.12.2007. године" (И. Ивановић, 2007).
Категоризација резерви подземних вода на изворишту "Бањица" проведена је на основу
упознатих геолошко-хидрогеолошких карактеристика врела и у складу са Правилником о
класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима. На
основу овог правилника одређене су резерве подземних вода, као и границе експлоатационог
поља, што је приказано у наредне двије табеле.
Табела: Приказ резерви подземних вода на изворишту Бањица У циљу сагледавања физичког и
хемијског састава питке воде на врелу "Бањица",
Резерве

Подземна вода
(l/s)
15
21
32
50

A
B
C1
C2

узети су узорци воде и урађене
комплетне, проширене хемијске анализе, анализе
радиоактивности вода и микробиолошке анализе исправности вода.На основу резултата ових
анализа, односно комплетне анализе урађене 20.07.2007.године, воде на врелу су без боје, мириса
и укуса. Концентрација водоникових јона (pH) je 7.4 што указује на неутралне воде. Испитивана
вода припада умјерено меким водама са тврдоћом од 13.20 dH. Испарни остатак (105 0C)
износи 225 mg/l.Предметна вода по анализи је хидрокарбонатно калцијског типа. Концентрација
HCO3-jона износи 255 mg/l, док је садржај Cl-jona 0.8 mg/l. После хидрокарбоната највећу
концентрацију имају Ca2+ јони и она износи 83.0 mg/l. Јони Mg2+ се појављују у
концентрацији 6.6 mg/l. Температура воде износи 16.50C.На испитиваном узорку садржај
микрокомпоненти (Fe i Mn) je мањи од 0.01 mg/l. Из резултата комплетне хемијске анализе
испитиване воде по својим физичким и хемијским карактеристикама, односно по Правилнику
о хигијенској исправности воде за пиће одговарају водама за пиће и спадају у природно
слабоминералне воде. На основу бактериолошких испитивања испитивана вода одговара
Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће. Квалитет карстних изданских вода на врелу
Бањица у току режимских испитивања био је постојан према подацима из Програма санитарне
заштите изворишта Бањица.
Односно, физичка својства и хемијско-бактериолошки састав био је уједначен без промјена.
По хемијском саставу то су хидрокарбонатне воде калцијумског типа (HCO3-Ca) са
минерализацијом 250 mg/l. Teмпература воде креће од 13,5 - 17,00C што је изнад средње
годишње температуре ваздуха. Односно, повишена температура карстних изданских вода на
врелу Бањица у Рашеву недвосмислено указује на њихову сифоналну активност. За врело
Бањице израђене су и усвојене зоне санитарне заштите (И. Ивановић, З. Филипић: Програм
санитарне заштите изворишта ''Бањица'' у Рашеву, 2008). Одлуку о успостави зона санитарне
заштите Скупштина општине Милићи је усвојила на десетој сједници одржаној 05.11. 2013. године .
Ово извориште искориштено је производњу флаширане воде у фабрици „Вивиа“ .

Остала изворишта
Поред ова три изворишта важно је напоменити и значајне количине подземних вода које се
дренирају преко Штедровог врела. Међутим ово извориште, као и читав јужни дио општине Милићи
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није детаљније истраживан са хидрогеолошког аспекта. Треба напоменути да општина Милићи с
обзиром на положај и географско геолошке карактеристике има велики број извора различитог
капацитета .Не постоји регистар ових изворишта на простору општине као и одређене
карактеристике у смислу издашности и хемијско бактериолошким карактеристикама . У смислу
бољег потенцијалног кориштења овог ресурса неопходно је направити катастар изворишта
одредити координате и дати неке од основних карактеристика . Влада Републике Српске уз
сагласност општине додјелила је концесију за изградњу мини хидоелектране на ријеци Штедри
чиме је готово ускраћена могућност кориштења овог изворишта за изградњу водовода . Такође
додјељене су и концесије за изградњу двије мини хидроелектране на Студеном Јадру што ће
ограничити могућности кориштења изворишта .
Покривеност општине водоводним системима је задовољавајућа . Тренд изградње водовода био је
интезиванпоследњих неколико деценија тако да данас уредно водоснабдјевање има око 90 %
становништва општине. Како се може видјети из горе наведеногдруг проблем представља квалитет
водеза пиће темали број водоводакоји суиспунили услове и који супредани на управљање
комуналном предузећу . На већинисеоскихводовода неврше се ни анализе квалитета воде за пиће .
Управо активности на побољшањеу квалитета воде за пиће биће приоритет у наредном периоду .

Водотокови
Сливна подручја и површинске воде
Општина Милићи посједује значајан хидропотенцијал и има доста повољан географски и
хипсометријски положај у односу на шири регион. Значајнији водотоци који се налазе или
протичу једним дијелом подручјем општине Милићи су: Студени Јадар (8.2 km), Зелени Јадар
(18.7 km), Јадар (15.1 km) и Дрињача (11.5 km). Сагледавајући хидролошке прилике, главни
водоток је ријека Јадар која настаје спајањем Студеног и Зеленог Јадра. Студени и Зелени
Јадар имају врло развијену хидрографску мрежу извора и потока од којих се формирају.
Поред поменутих већих водотока, подручје општине располаже са пуно осталих (мањих)
водотока (рјечица, потока, поточића), извора (врела), који омогућавају квалитетно
снабдијевање питком водом, снабдијевање водом за потребе пољопривредне производње,
подизање рибњака за узгој пастрмке, а значајан су потенцијал за изградњу мини
хидроелектрана иизворишта за флаширање воде и сл. Међу остале (мање) водотоке могу се
убројити: Церски поток, Скугрића поток, Суходај, Дубница, Црнобрњски поток, Јахин поток,
Митров поток, Суторина, Дубоки поток, Подметала, Будинац, Дубница, Вагањски поток, Ријека
(Лукавичка ријека), Табахана, Дубоки поток, Копривски поток, Драгошница, Калуђеровац,
Бешин поток, Палучак, Јахин поток, Махнати поток, Радиња, Кострачка ријека, Буковичка ријека,
Врелски поток, Ђевички поток, Студенаци Штедрић. Сви ови водотоци одводе своје воде према
водотоку Дрињаче, која једним дијелом тече границом општине Милићи и Зворник (сјеверна
граница општине) и територијално припада обласном ријечном сливу ријеке Саве, подсливу ријеке
Дрине.
Ријека Дрињача одводи воде са готово читавог подручја општине и има површину слива од
922 km2. Треба напоменути да један дио водотока у најјужнијем дијелу општине своје воде
директно одводе ка ријеци Дрини односно Перућачком језеру.
Ријеч је о повременим водотоцима - Батурски поток, Брлошки поток и Суви поток.

Подземне воде
Најзначајнији извори су врело Николина вода - Заклопача (Qmin=18.5 l/sec, Qsr=60 l/sec), врело
Бањицау Рашеву (Qsr=32 l/sec) и источно врело Бијелих врела (Qsr=10 l/sec). Поред ових
извора истичу се врело Штедрић и западно врело Бијелих врела(просјечна издашност оба
извора 3.5 l/sec). Извора мале издашности (просјечна издашност до 1.0 l/sec) има јако много,
нису регистровани, ни заштићени. Неки од њих су каптирани и служе за снабдијевање водом
околних насеља.
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Ерозије и бујице
У сливу ријеке Јадар регистрован је велики број бујичних токова од којих је најзначајнији
Студени Јадар, укупне површине слива око 91 km2, укупне дужине 9.5 km, просјечног пада 8
% са средњом годишњом количином падавина од 900 mm. Максимални протицај у Студеном
Јадру је 99.75 m3/sec. Слив у погледу пољопривредних површина чини 90 % пашњачке
површине слабе вегетативне масе, а 10 % једногодишње културе. Шумска вегетација чини 75
% укупне површине слива.
По карактеристикама спада у подриваче, а сврстана је у III категорију према . Годишња
продукција наноса је 1552 m3/km2
Процес се одвија појавом браздица и јаруга на обрадивим површинама, а у кориту се јавља
линијска ерозија
праћена подизањем обала, тако да је нанос различитих димензија. Штете се одражавају на
плодност земљишта услед испирања плодних честица и у језеру хидроелектране Зворник
услед доношења наноса. Све остале мање бујице имају идентичан карактер као Студени
Јадар.

Одбрана од поплава и уређење водотока
При појави великих вода водотоци на подручју општине Милићи угрожавају дио приобалних
насеља. На подручју ужег урбаног дијела Милића извршено је уређење корита Студеног
Јадра. Узрок поплавама су изливање ријека и потока у доба јачих падавина или топљења
снијега, јер су корита недовољног профила, неуређена и зарасла, па не могу да проведу
повећане количине воде. Брдски потоци који се сливају ка Јадру носе са собом знатне количине
наноса који се таложи у доњим дијеловима водотока, те тиме додатно умањује протицајну моћ
корита водотока.
У мају 2014. Године општину Милићи задесиле су велике поплаве у смислу појаве стогодишњих
вода које су начиниле велике штете .
Највише штета претрпјели су дјелови општине на локлаитету Церске, уз Дубничку ријеку и на
подручју Мишића .
Поред ове екстремне ситуације у општини Милићи постоји неколико критичних локација које су
подлежне поплавама и наношењем материјала и то на локацијама у :
Вукшић Пољу (суви поток изнад бензинске станице) Нова Касаба (локални потоци врше плављење
и нанос материјала Карића поток, поток са Кика...) ,Мишићи Дервента (поток који наноси материјал
на улазу у Дервенту са Црвених стијена)
Регулација водотока
Регулација водотока Студеног Јадра извршена је у централном урбаном подручју општинског
центра Милићи. У плановима општине Милићи је уређење обала и Зеленог и Студеног Јадра кроз
насељено мјесто Милићи. Уређење обала допринјеће како бољој уређености насеља тако и
омогућити безбедну градња у близини приобалног појаса .

Водомјерне станице
На ријекама Јадар и Студени Јадар у Милићима су 1966. године формиране водомјерне станице
на којима се вршило повремено мјерење протицаја. Од 2009. године у функцији је
аутоматска мјерна станица на ријеци Дрињачи, на подручју општине Зворник, у зони пилане
непосредно након ушћа Јадра.
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Квалитет вода
Уредбом о класификацији вода и категоризацији водотока (Сл. гласник РС бр. 42/2001)
успостављају се критеријуми за класификацију и врши класификација квалитета површинских
и подземних вода, као и категоризација водотока.
По овој Уредби водотоци Дрињача и Јадар на подручју општине Милићи су сврстани у другу
категорију. Стварно стање квалитета вода је у складу са наведеном Уредбом. Фекалне воде
насеља се у већини случајева директно испуштају у водотокове без претходног
пречишћавања. Водотоци се по Уредби сврставају у класе од 1 до 5 и према условима
коришћења за различите намјене, одговарају следеће класе:
• Класа 1: површинске и подземне воде се у свом природном стању или послије
дезинфекције могу користити за пиће или у прехрамбеној индустрији, као и површинске и
подземне воде за раст и развој племенитих врста риба (пастрмки);
• Класа 2: воде које се послије одређеног третмана (коагулација, флокулација, таложење,
филтрација и дезинфекција) могу користити за пиће; воде се у природном стању могу
користити за купање, за спортове на води, за раст и развој ципринидних врста риба;
• Класа 3: воде које се могу користити за пиће након обимног третмана (коагулација,
флокулација, таложење, филтрација, озонизација, адсорбција наактивном угљу и дезинфекција),
воде које се могу користити у пољопривреди и у индустрији која нема посебне захтјеве у
погледу квалитета вода и за раст мање племенитих врста риба;
• Класа 4: загађене воде које се у предјелима са недостатком воде могу
користити у неким индустријама послије одговарајућег третмана;
• Класа 5: јако загађене воде које се готово не могу користити ни за какве
намјене.

Коришћење вода за остале потребе
Од коришћења вода за остале потребе, актуелна је хидроенергетика, изградња мањих
хладноводних рибњака за узгој пастрмке, флаширање воде планинских врела, те коришћење
вода у сврху рекреације (купања у љетњем периоду). Од постојећих малих хидроелектрана, треба
споменути хидроелектрану "Власеница" на Студеном Јадру (налази се у општини Милићи на
самој граници са општином Власеница). За ову хидроелектрану се чешће користи назив хидроелектрана "Залуковик". Карактеристике хидроелектране су: инсталисана снага 2x0.65
MW, средња годишња производња 3.6 GWh, година изградње 1949. Недавно је изграђена
хидроелектрана на ријеци Штедри . Од рибњака углавном егзистирају рибњаци за узгој
пастрмке: рибњак у општинском центру Милића (површина 560 m2), те рибњаци на водотоцима
Штедрић и Лукавица. Рибњак у Штедрићу иако има неопходну инфраструктуру тренутно није у
функцији . Као најзначајније коришћење воде за потребе рекреације (купања у љетњем периоду)
треба споменути градски отворени базен у општинском центру Милићи. Актуелно је такође
купање на појединим локалитетима водотока на подручју општине. Углавном се ради
о
неуређеним локалитетима (не постоји одговарајућа општинска планска документација за
коришћење ових локалитета). На локалитету Рашево егзистира погон за флаширање воде
"Вивиа" у саставу "Витинке" из Козлука (Зворник). Просјечни капацитет изворишта Бањица је
32 l/sec. Садашњи инсталисани капацитет постројења за флаширање воде је око 6.5 l/sec. Од
водозахвата (каптаже) до локалитета фабрике за пуњење воде, изведена су два доводна
цјевовода пречника Ø125 mm. За предметни локалитет су урађени одговарајући елаборати и
донесена одлука о зонама санитарне заштите. Зоне санитарне заштите су дефинисане
координатама.
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Канализациона мрежа
Канализациона мрежа је урађена у већем дјелу градског насеља и неким дјеловима урбаних
приградских насеља.Пречишћавање отападних и фекалних вода није ријешено,па се отпадне воде
испуштају у реципијенте или увале без икакве обраде . Да проблем буде још већи и постјећој
канализационој мрежи је потребна реконструкција јер је давно изграђена . Лоше по општину
Милићи је што од републичког нивоа одговорност и обавеза за рјешавање ових проблема од
стране Министарства за управу и локалну самоуправу ставља се у надлежност општина . На овај
начин се од општина очекује рјешење овог и сличних проблема за шта су неопходна велика
средства без директне обавезе Владе РС или БиХ да учествује у финансирању активности .
Прикупљање и одвођење отпадних вода на подручју општине Милићи је слабо развијено.
Јавни канализациони систем постоји у ужем урбаном подручју општинског центра Милићи,
насељу Супач Поље и Дервенти (насеље Иван Поље и двије зграде у центру насељеног
мјеста). Канализација се упушта у оближње водотоке без претходног пречишћавања
(третмана). Током 1980 - их година је почела изградња уређаја за пречишћавање отпадних на
сутоку Студеног и Зеленог Јадра, али овај објекат никад није завршен.
Привредни погон "Баре" у Милићима посједује уређај за пречишћавање употребљених и
оборинских вода који се састоји од следећих елемената: таложник запремине 86 m3 са уређајем за
згртање муља по дну и уља по површини, пјесколов, таложник за муљ, шахт за прихватање уља
и масти, обрада муља у количини 0,45 m3/sat, јама за сакупљање муља у пјесколову 6 m3,
мамут пумпа за вађење пијеска, силос запремине 3 m3. Сектор "Дрвопрерада" у саставу АД
"Боксит" посједује "Путоx" постројење за пречишћавање вода прије упуштања у реципијент
Зелени Јадар.Остала насеља немају изграђене канализационе системе. Отпадне воде се
одлажу у индивидуалне септичке јаме, мада није риједак случај да се отпадне воде
домаћинстава упуштају директно у оближње водотоке без икаквог претходног пречишћавања
(третмана).
Укупна дузина затворене канализационе мрезе је фекалне врсте и износи 3600 метара.
Број канализационих прикљуцака је 210 (спој објеката са улицном канализацијом).
На канализациони систем су прикљуцена 873 домацинства сто је око 2500 становника,као и 34
приватна предузетника.
Врста канализације је заједницка док је нацин одводње гравитациони.
Отпадне воде
Домацинства
211
Пољопривреда,шумарство и риболов
3
Индустрија
81
Остале дјелатности
25
Укупно
320
Ови подаци су на годисњем нивоу и дати су у хиљадама m3.

У прошлости се доста пажње посвећивало изградњи канализационе мреже . Започета изградња
колектора за пречишћавање отпадних вода почеткомосамдесетих година било је исппред времена
у том тренутку . Нажалост инвестиција није завршена а у међувремену од укупно изграђене
инфраструктуре најмање се улагало у изградњу канализационе мреже . Наредни период ће носити
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изазов рјешења проблема канализационе мреже и третмана отпадних вода . Ово су изузетно
финансијски захтјевни пројекти априлика за њихову реализацију тражиће секроз донаторска
средства првенствено ИПА фондове .

Одвоз отпада
Одвоз отпада се врши на градско одлагалиште које се налази на 18 km од граског центара на
локалитету рудника боксита . Одложени отпад у окна из којих је извађења руда и исти се
повремено загрће јаловином са откривке руде . За одвоз отпада користио се стари камион који се
често кварио и задаво је проблеме . Данас се одвоз врши новим камионом који је добијен од
стране СИДА. На путу до депоније пролази се поред колске ваге на којој се вагају камиони за
превоз руде па повремено се врше мјерења методом случајног узорка . Тренутно се отпад одвози
из комплетног градског свих приградских насеља и више соских насеља које имају прихватљив
приступ и везу са галвним путним правцима . У овом тренутку у процес сакупљања укључена су сва
насеља у која без додатних активности може приступити у току цијеле године. За наредни период
видјеће се могућности за проширењем подручја сакупљања И у остале дијелове општине. Са
новом опремом покривен је комплетан градски дио, Калдрмица, дио Ђурђевића, Мравинци
дијелови Вукшић Поља, Дубничког Моста, Рајића и Подгоре, Лукавице, Супча, Милешевина, што
чини проширење за 9 % у односу на укупан број становника.Ово је уједно проширење које је И било
планирано пројектом и у складу са Планом управљања отпадом општие Милићи. Сва опрема која
је добијена стављена је у функцију осим опреме за формирање два зелена острва која ће бити
постављена чим се рјеше одређене урбанистичке предпоставке . У складу са активностима
предвиђеним општинским ПУО користећи донаторски позив УНДП-а реализован је пројекат набавке
опреме за раздвајање отпада и смањење количина које се одлажу на депонију . На иницијативу
општине Милићи пет општина у регији Бирач (Милићи, Зворник, Власеница, Братунац и
Сребреница) добили су пресе за сабијање отпада по 12 контејнера жичаних за пет амбалажу, по
један велики контејнер од 5 m3 који се може натоварити на трактор како би се могла ширити
подручја сакупљања у дјеловекоји нису покривени услугом због не могућности приступа камиона,
као и опрема и обука за раднике комуналног предузећа за кориштење преса И припрему
секундарних сировина за пресање . У оквиру комуналнг предузећа врши се реконструкција
замјењених контејнера како би се један број оспособио за ново проширење . Услугом је
обухваћено 1603 домаћинства и 115 привредних субјеката . Наплативост услуга за домаћинства је
око 70 % . Проблем је што они који не плаћају услугу то не раде на дужи период па су дуговања
велика. Против нередовних платиша подносе се тужбе али су судски процеси изузетно спори .
Процес одвоза на регионалну депонију према информацијама које нам се достављају треба да
отпочне у првој половини 2017. године . Почетком 2013. години усвојен је и општински план
управљања отпадом . Тренутно је услугом покривено 57 % становништва општине . Даље ширење
подручја сакупљања вршиће се у складу са ПУО општине Милићи .
Тренутне и будуће количине
Када је рјеч о тренутним количинама одложеног отпада комунално предузеће посиједује одређене
податке које се заснивају на процијенама отпада кога они одложе на депонију до процијене ових
количина долази се на основу пробних мјерења на колској ваги која се користи за вагање камиона
који превозе руду . На основу ових пробних мјерења дошло се до процијена следећих количина :
мјесечно195 t, у 2011 години одложено је 2028 t , у 2012 години 2432 t, 2013 године 2526 t И овај
ниво се са мањим осцилацијама одржава до данас . Услугом је обухваћено 1603 домаћинства .
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Укупно произведени отпад
Да би дошли до стварне количине произведеног отпада на овај отпад који се прикупи треба додати
и отпад који се произведе а не прикупи се . Да би дошло до процијене овог податка узели смо за
базу број становника који смо добили процијеном од стране предсједника МЗ. а затим на основу
резултата које смо имали у ранијем истраживању о отпаду које је проведено са Технолошким
факултетом узели да је просјечна производња 350 kg/g за једног становника . Што значи да се на
општини Милићи од стране становника произведе око 3500 t отпада Процјена је да привреда и
јавне установе произведу додатних око 1000 t годишње .
Прикупљени мијешани отпад
До прикупљених количина отпада за период 2011 - 2014. године дошли смо захваљујући
процјенама комуналног предузећа приликом израде Плана управљања отпадом. Вршена су пробна
мјерења отпада на колској ваги рудника боксита . Процјене које по тврдњи надлежних су приличо
тачне дате су у табелама . До 2017. гдоине очекујемо пораст произведених количина отпада (раст
становништва и привреде) али желимо и да већу количину отпада прикупимо и покријемо већи
простор општине услугом па отуда и процијене када је рјеч о 2017. години која представља неки
жељени циљ .

Табела 1 Количине прикупљеног мијешаног отпада
Запремина у тонама /годину

2011

2012

2013

2014

Отпад из домаћинстава

1092

1310

1088

1388

936

1122

1120

1138

2028

2432

2208

2526

Отпад из привреде
установа

И јавних

Укупно

Количине отпада од 2014-2016 нису се значајније мијењале јер се ради са истим капацитетима за
сакупљање .
Прикупљени отпад за рециклажу
Тренутно нема раздвајања и планског прикупљања отпада . Одређене количине метала се прикупе
захваљујући откупљивачима који на лици мјеста откупљују овај отпад . Поред ове врсте издвајања
издвоје се мање количине пет боца И картона захваљујући жичаним контејнерима који су
постављени на неколико локација. Издвојени картон и папир продаје се картонажи компаније
Боксит док пет боце откупљује Ангросировина из Зворника. Наведене количине су мале а процес
сакупљања организован само постављањем контејнера . У наредном периоду мораће се већа
пажња посветити рециклажи и смањењу количина отпада када започне одвоз на регионалну
депонију .
Прикупљени специјални отпад
Тренутно немамо прецизне податке о количинама прикупљеног специјалног отпада . Већина овог
отпада се одлаже на депоније са осталим отпадом . Вриједности процијене дате су у t/год. План је
да се почне са одвајањем и одлагањем овог отпада прије свега потписивањем уговора са
предузећима која су овлаштена за третман ових врста отпада .
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Објекти за одлагањеРегионална депонија Црни Врх је локација која би требало да представља трајно рјешење
одлагања отпада из општине Милићи. Од центра Милића удаљена је 52 km . Општина Милићи је
заједно са осталим општинама потписник меморандума о заједничком одлагању и гарант за
отплату кредита за изградњу исте . Недавно је закључен уговор за почетак изградње регионалне
депоније вриједан преко 5 милиона марака . Идејни пројекат није обухватила детаљне улазне
податке за сваку општину појединачно као што су подаци који ће се добити за сваку општину кроз
израду ових планова . Општина Милићи је дала гаранције за отплату кредита у удјелу од 5%
вриједности изградње депоније Отплата главнице за задужење у износу од 100.000,00 КМ ће се
вршити по истеку грејс периода у периоду од 2018-2028. Године и на годишњем нивоу ће износити
цца 10.000,00 КМ . По одлуци Скупштине општине Милићи о давању гаранције на кредитно
задужење ЈП реРегионалана депонија из Зворника број : 01-022-51/10 од 29.04.2010. године,
отплата главнице за задужење у износу од 250.000,00 КМ ће се вршити по истеку грејс периода, у
периоду од 2016 – 2028. Године, на годишњем нивоу 29.200,00 КМ . Птенцијалне обавезе општине
Милићи, по основу гаранција општине Милићи датих ЈП Регионалана депонија из Зворника, на
годишњем нивоу износи 39.200,00 КМ . Прва рата за отплату главнице приспјева 15.12.2016.
гдонине а задња 15.06.2028. године . Плаћање камата и отплате главнице је полугодишње 15. Јуна
и 15. Децембра . Максималан износ главнице је 250.000,00 КМ . Као гарант отплате општина је
потписала бјанко мјенице .
Привремена депонија Браћан не посједује еколошку дозволу издату од стране Скупштине
општине Милићи као надлежног органа. Она се налази на 18 километара удаљеној локацији у
склопу рудника боксита . Отпад се одлаже у ископана лежишта руде и исти се прекрива јаловином
са откривке . Ову операцију проводе машине рудника који врши експлоатацију руде . Депонија није
ограђена . Земљиште на којем је депонија лоцирана је у власништву рудник а боксита што је
препрека за било какве правне радње у смислу легализације и уређења исте . Градска депонија
или садашње одлагалиште удаљена је 18km од града. Постојећу депонију општина Милићи добила
је на привремено коришћење од Рудника Боксита Милићи који исту редовно закипава на
израубованим површинама руде боксита. До исте води асвалтни пут и удаљена је свега 50 m од
асвалта а укупна површина је 1500 m2 . Раније се на тој локацији налазила дробилица са које се
обезбеђивао камен за потребе израде саобраћајница за рударске машине. Депонија се уредно
закипава јаловином руде боксита и за њену потпуну санацију нису потребна значајна средства.
Депонија никад није ограђивана.
Динамика и начин одвоза и прикупљања отпада
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Табела Динамика и начин одвоза и прикупљања отпада
Мјесна
заједница

Начин прикупљања

Одвоз

МЗ
Милићи

КОНТЕЈНЕРИ
И
ИНДИВИДУЛАЛНЕ
ПОСУДЕ

3x
СЕДМИЧМО

Дубнички
Мост

КОНТЕЈНЕР
И
ИНДИВИДУАЛНЕ
ПОСУДЕ

1x
СЕДМИЧНО

Нова
Касаба

КОНТЕЈНЕР

1x
СЕДМИЧНО

Мишићи

КОНТЕЈНЕР
И
ИНДИВИДУАЛНЕ
ПОСУДЕ

1x

Дервента

КОНТЕЈНЕР
И
ИНДИВИДУАЛНЕ
ПОСУДЕ

1x
СЕДМИЧНО

Заклопача

ИНДИВИДУАЛНЕ
ПОСУДЕ
И
КОНТЕЈНЕРИ

1x
СЕДМИЧНО

СЕДМИЧНО

Сакупљање опасног отпада из домаћинстава
На подручју општине Милићи не постоји организовано прикупљање опасног отпада из
домаћинстава, односно, не постоји његово раздвајање од осталог, неопасног отпада и одвојено
одлагање или третман.У насељима гдје постоји организовано прикупљање отпада, сав отпад
настао у домаћинствима (комунални и опасни) се заједно одлаже у канте и контејнере. У насељима
која нису покривена системом прикупљања отпада,опасни отпад се заједно са осталим комуналним
отпадом, најчешће спаљује или одлаже на дивље депоније. Услугу одвоза одложеног отпада на
депонију врши АД „Комунално“ Милићи . Отпад се одлаже на привремену депонију која није
дугорочно рјешење, није уређена и не посиједује еколошку дозволу . Посебан проблем је тренутне
подлоге на локацији гдије се врши одлагање отпада јер је ријеч о карцитној структури земљишта
која је изузетно пропустљива и врши загађивање дубинских слојева земљишта и подземних вода .
Добра страна је што се овај отпад прекрива јаловином са откривке руде па се избјегава директан
контакт са атмосфером .
Сакупљање специјалног отпада
Већина специјалног отпада, који настане на подручју општине Милићи се не прикупља одвојено од
осталог комуналног отпада, стога не постоје прецизни подаци о количинама и врстама специјалног
отпада који се прикупља. Врсте специјалног отпада које се произведе у општини Милићи се
поуздано не зна.
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Отпад животињског поријекла производиле су двије клаонице али је једна од њих затворена. Поред
клаоница отпад овог поријекла се спорадично јавља и у домаћинствима (страдања животиња од
предатора, угинућа и кланични остаци ). Велики проблем је што привредни субјеки не посједује
како уговор са овлаштеним предузећем за збрињавање отпада, тако ни еколошке дозволе за
клаоницу. Локална заједница није утврдила ни уредила локацију за збрињавање овог отпада. Овај
проблем је посебно изражен у случају „успављивања животиња“ ради спречавања ширења заразне
болести. Кланица сама одлаже свој отпад на оближњој депонији ПК „Црвене Стијене“ и прописно га
затрпава јаловином, док се отпад из домаћинстава неконтролисано баца у природу или
водотокове.
Медицински отпад производи дом здравља и у мањој количини ветеринарске апотеке. Спорадично
овај отпад се у траговима може одложити и из домаћинстава. Дом здравља не постоједује уговор
са овлашћеним предузећем - оператером која се бави одвозом и складиштењем овог отпада нити
адекватним условима за чување овог отпада. У разговору са управом Дома здравља добијене су
информације да су упознати са овим проблемом и да су начелно дефинисали простор у ком би се
чувао опасан отпад али да чекају директиве Министва за склапање уговора са оператером који ће
збрињавати отпад јер се морају специфицирати средства за плаћање ове услуге. Ветеринарске
станице овај отпад одлажу са осталим отпадом. Тренутно одлагање медицинског отпада врши
комунално предузеће помјешано са осталим отпадом.
Фармацеутски отпад чине неупотребљиви лијекови и медикаменти и њих посједујују апотеке,
ветеринарске станице и у мањој мијери медицинске установе. Један дио овог отпада одлаже се и
из домаћинстава. Апотеке и ветеринарске станице су дале информације да лијекове којима истекне
рок трајања враћају добављачима који даље поступају са њим. Фармацеутски отпад који бацају
грађани завршавају са осталим отпадом у контејнерима. Грађани у највећој мијери нису свјесни
опасности овог отпада.
Грађевински отпад је најчешће шут који је кабаст. Обично га одлажу они који се и баве грађењем
(правна и физичка лица). Често се користе и за насипање неких дијелова земљишта где је то
потребно док се онај дио који се може спалити углавном спали (амбалажа). Проблем је што се
помјешан са шутом налазе остаци изолационих материјала и боја.
Слупана и стара возила раније су се често одлагала на дивље депоније. Данас се ова врста отпада
најчешће продају трговцима металом.
Аутомобилске гуме - Компанија „Боксит“а.д. Милићи које посједује највеће количине овог отпада, у
сопственој режији ради протектовање старих гума чиме се постиже велика уштеда, а врши се
рециклажа овог опасног отпада. Велики број гума из домаћинстава и мањих радионица завршава у
водотоцима, дивљим депонијама и градској депонији.
Уља и масти као отпад у највећој мјери производе бензинске пумпе, радонице и у мањој мјери
праонице возила. Пумпа Компаније „Боксит“ а.д. Милићи има уговор о чишћењу сепаратора и
одвозу отпада. Остале пумпе образлажу да још нису напунили своје сепараторе и да су за њихово
чишћење спремни склопити уговоре. Занатске радње још увијек не посједују уговоре ни сепараторе
за отпадни муљ.
Електронски и електрични отпад производе сва правна лица, јавне установе, сервиси ових уређаја
и наравно домаћинства. Овај отпад се одлаже мјешано са комуналним отпадом и заједно са њим
се одлаже на градску депонију. У новије вријеме покрећу се акције замијене старо за ново али оне
су спорадичне а становници немају свијест о опасности овог отпада.
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Комунално предузеће нема специјалано возило за црпљење мулја из септичких јама. Грађани за
ове послове повремено ангажују оператере из других општина, који врше услугу црпљења и
одлагања овог отпада. Према стандардима Европске уније свако населје веће од 2.000 становника
мора имати постројење за пречишћавање комуналних отпадних вода.
Општина Милићи још увијек нема постројење за пречишћавање комуналних отпадних вода, па се
све отпадне воде испуштају без третмана у реципијенте. Радови на изградњи оваквог постројења
започели су осамдесетих година двадесетог вијека али је овај пројекат обустављен због
недостатка новчаних средстава.
Произвођачи отпада који сами збрињавају отпад
Дио отпада предузећа збрињавају сама и то је углавном отпад који се може искористити за потребе
предузећа или производњу нових производа. Овакве примјере имамо у сектору дрвопрераде гдје
се отпад од дрвета и пилотина користи као гориво у котловима или за прављење брикета (два
предузећа). „6. МАЈ“ д.о.о. посједују пресе за прављње брикета а „САВОX“д.о.о. има погон за
производњу пелета. ово предузеће откупљује вишак пиљевине од других дрвопрерађивача,).
Отпатци од дрвета се продају као огравно дрво. Пекаре остатке непродатог хљеба и пекарских
производа продају као храну за животиње. Остаци хране из Мотела користе се за исхрану
животиња на фарми.
Фармацеутски отпад (фармацеутски производи, лијекови и хемикалије којима је истекао рок
употребе или се требају бацити из било ког разлога), који настаје у апотекама и ветеринарским
станицама се прикупља и отпрема добављачима-произвођачима. Комплетно прикупљање и
отпремање наведени субјекти врше у властитој режији, без уговора, споразума или усменог
договора са општином, тако да не постоје тачни подаци о количинама тог отпада.
Други оператери
У општини Милићи сви правни субјекти ( као и физичка лица) комунални отпад предају АД
"Комунално" Милићи. На подручју општине Милићи нема других оператера који се баве
збрињавањем отпада. Поједина предузећа имају закључене спорадичне уговоре за поједине врсте
специјалног отпада И то се види у горе датој табели .
- Компанија „Боксит“ а.д. има уговор са „Греен Танк“ д.о. Градишка о збрињавању отпада из
сепаратора уља и масти.
Одвоз отапада се још увијек врши на локалну депонију . Према најавама одвоз на регионалну
депонију требао би отпочети 2017. године . Пројектима које је општина реализовала уз помоћ
СИДА И УНДП обезбедила се неопходна опрема за сакупљање . Требало би радити на већем
ангажману Комуналног предузећа ради прововођења активности у циљу закључења уговора са
свим корисницима о одвозу отпада те бољем кориштењу добијене опреме као И већој количини
отпада који се издваја за рециклажу .

79

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Под јавним површинама подразумијевају се површине дефинисане важећом Одлуком о одржавању
чистоће и уклањању снијега на подручју Општине Милићи,
У Табели 2.назначен је просторни обухват одржавања зелених површина од стране општине
Милићи .
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ УРЕЂУЈУ од стране општине

Р/Бр
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Милићи

НАЗИВПОВРШИНЕ
ПОЗОРНИЦА
ДОМЗДРАВЉА
ОБДАНИШТЕ
СТ.БЛОКС-72
СТ.БЛОКС-80
ОСНОВНАШКОЛА
СТ.БЛОК И-ВИ
ЗЕЛЕНИЛОКОДОПШТИНЕ

ТРАВЊАК
- ИИ - ИИ - ИИ - ИИ - ИИ - ИИ - ИИ - ИИ -

m2
4.900,70
3.110,00
700,00
3.340,00
1.520,00
1.000,00
4.530,00
470,00

Поред наведених зелених површина у табели дио сигурно нјазначајнијих зелених површина у
власништву су и уређују се од конаније Боксит ад Милићи . То су површине у централном дјелу
насељеног мјеста Милићи и обухватају простор око дома рудара, преко аутобуске станице, прстор
око мотела Милићи . Иако се ради о приватном власништву наведене површине се користе као
јавне од стране свих грађана и посјетиоца Милића . На наведеним површинама налази се
јединствена поставка Парк великана . На зеленим површинама код аутобуске станице налази се и
отворена поставка машина за експлоатацију руде на руднику боксита .
СВЕ ДРУГЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ЧИЈА ПОВРШИНА НИЈЕ ТАЧНО ДЕФИНИСАНА:
- Обале ријеке Јадар и све површине око зграда С-19/1, С-19/2 и С-23, - Стрмина од моста у центру
до куће Митра Млађеновића, - Зелени појас од ушћа улицом М. Обилића до излаза из Милића ка
Подгори, - Зелени појас поред улице Цара Душана до Црквеног моста и даље до улаза у Пилану, Старо и Ново градско гробље, - Површине око објеката код цркве, - Зелени појас од Мотела ка
Супаĉ Пољу и поред свих улица у Супач Пољу, и - Све друге зелене површине у граду, - Зелене
површине опремљене дјечјим игралиштима, на двије локације.
НОВА КАСАБА И ДЕРВЕНТА
У Дервенти и Новој Касаби постоје мање зелене површине које се уређују . Ове површине
лоциране су у близини домова културе и школских објеката .
Захваљујући смисленијем планирању у ранијим годинама насељено мјесто Милићи има лијеп
амбијент и равнотежу зелених површина и објеката . Временом расту притисци на површине у
циљу потребе за градњом . Неопходно је сачувати постојећи амбијент и заштитити зелене
површине које се посиједују . Најљепше зелене површине налазе се у централном дјелу насеља
око дома рудара затим око аутобуске станице и око угоститељско туристичког комплекса Мотел
Милићи. Поменуте зелене површине су у власништву компаније Боксит ад Милићи али се користе
као јавне површине уз дозволу компаније Боксит . Ове површине оплемењене су са три поставке
бисти у склопу парка великана (Парк српских великана, Парк руских великана и Парк европских
великана) и по томе су јединствене на ширем подручју . Приградска насеља посебно она која су
имала улогу дислоцираних центара такође имају зелене површине ипрепознатљиви амбијент.
80

ПРИРОДНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Подручје општине Милићи карактерише постојање значајних природних вриједности. Читаво
подручје има атрактивну природу, што је резултат геолошке различитости, хоризонталне и
вертикалне рашчлањености терена, комбинације благих и оштрих рељефних облика,
разноврсности флоре и фауне, постојања великих шумских комплекса, кањонских формација и
планинско - пашњачких висоравни.
Прије 1992. године на подручју општине Милићи под заштитом Републичког завода за заштиту
културно - историјског и природног насљеђа СР БиХ (Рјешење Завода за заштиту споменика
културе и природних ријеткости БиХ број 148/55) од природних подручја је био само
локалитет Панчићеве оморике Тисовљак и то у категорији ботаничких резервата. По овој
документацији резерват природе - састојина Панчићеве оморике "Тисовљак" има површину од
10 ха (к.ч. 1480/1) и броји 300 стабала. Међутим, површина овог локалитета добијена
векторизацијом парцеле са геодетске подлоге износи 5.3 ha (0.019 % површине општине), што је
далеко испод просјека БиХ и РС (0.94 %) за заштићена природна подручја.
Нема тачног регистра свих биљних врста на општини Милићи оно што засигурно знамо је
постојање локалитета са ендемском врстом (Панчићева оморика) на локалитету Тсовљак . Утисак
да ова настамбина која потиче још из леденог доба није довољно испромовисана . Такђе мало се
промовише чињеница да је буква са нашег подручја најквалитетнија на свијету и да припада
посебној подврсти која настањује балканско полуострво . Поред ових дрвних врста сигурно је да
постоји велики број ријетког и емдеског биља за које не постоји евиденција о броју, локалитету и
распрострањености у општини Милићи .
Панчићева оморика (Пицеа оморика) је ендемит подручја Подриња, западне Србије и источне
Босне (околина Вишеграда). Име је добила по српском ботаничару Јосифу Панчићу који ју је открио
на планини Тари 1875. године, код села Заовине и Растишта. Панчићева оморика је танко, витко,
до 50 метара високо четинарско дрво. Оморику можемо сматрати живим фосилом у биљном свету,
врстом која потиче из терцијара. Горње гране на стаблу оморике повијене су навише, средње су
скоро хоризонталне, а доње су повијене ка земљи, али су врхови окренути увис.
Оморика се спушта до око 400m надморске висине, а пење се до 1700m. Углавном расте на
кречњаку, понекада и на серпентину. Панчићева оморика има сродне врсте у источној Азији и на
северу Европе и Азије, из чега следи да је оморика реликт из терцијара. Прародитељи оморике
били су некада широко распрострањени у Европи и Азији. Ово су потврдили и фосилни остаци
врсте која је веома слична данашњој оморици, те је названа Пицеа оморикоидес. Научни назив
оморика потиче од локалног имена за ову четинарску врсту. Расте и на простору општине Милићи,
тачније
у
Резервату
Панчићеве
оморике
„Тисовљак“.

Локалитет Тисовљак је једино законом заштићено природно добро на општини Милићи . Раритет
овог резервата је ендемска врста панчићева оморика . Поред панчићеве оморике од ендемских
врста на подручју општине Милићи егзистира Младица (Huco Huco) а са великом вјероватноћом и
босански шаргана (ендемска подврста змије шарке – породица љутица) као И велики број ријетких
биљних и животињских врста . Мора се признати да се не ради довољно на њиховом очувању а још
мање на доступности ових природних богастава за грађане .
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КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКА ДОБРА
Културно – историјска добра представљају свједочанства егзистирања човјека и његових
цивилизација у времену и простору и веома су важан дио укупног човјековог насљеђа.У оквиру
самих културно – историјских добара разликују се археолошка добра и остала културно –
историјска добра (градитељско насљеђе).Најважнији правни акт РС у области културно историјског насљеђа РС представља Закон о културним добрима (Сл. гласник РС 11/95,
103/08).Споменици културе Босне и Херцеговине прије 1992. године
У СР БиХ до 1992. године је постојао регистар споменика културе који је обухватао и
археолошке локалитете и остала културно – историјска добра (градитељско насљеђе). На подручју
општине Милићи једини заштићени споменик културе до 1992. године била је Муса - пашина
џамија у Новој Касаби (од 1951. године). Поред ове џамије, републички Завод је
евидентирао још неколико споменика културе из османског периода. Ријеч је о сљедећим
споменицима:
• Гробље Муса - пашине џамије, Нова Касаба;
• Мезерлуци – муслиманско гробље, Нова Касаба;
• Српско – православно гробље, Милићи (преко 100 камених надгробних споменика – крстова).
Ратна дешавања на територији БиХ су учинила да један дио споменика културе буде
уништен или оштећен, што је био случај и у општини Милићи (Муса пашина џамија у Новој Касаби).
Национални споменици Босне и ХерцеговинеКао резултат Дејтонског споразума (Анекс 8) на
нивоу Босне и Херцеговине је утемељена Комисија за очување националних споменика, чији
је основни задатак заштита културно – историјског насљеђа кроз проглашење објеката
културно –историјског насљеђа националним споменицима.На привременој листи националних
споменика БиХ коју је формирала Комисија нема културно – историјских добара са подручја
општине Милићи.Комисија за очување националних споменика је за само један споменик са
подручја општине донијела коначну одлуку о проглашењу националним спомеником БиХ. Тај
споменик је Муса - пашина џамија у Новој Касаби (подручје и остаци градитељске цјелине).
Комисија за очување националних споменика није идентификовала угроженост овог споменика.
У међувремену, Муса - пашина џамија је поново изграђена у изворном облику.
Евидентирано градитељско насљеђе општине Милићи Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС је 2000. године урадио рекогнисцирање подручја општине
Милићи за градитељско насљеђе и на основу документације која је тада урађена
евидентирано је неколико културних добара:
• Муса пашина џамија у Новој Касаби (на листи одлука о проглашењу добара националним
споменицима),
• Црква светих апостола Петра и Павла у Копривну са православним гробљем (објекат
архитектонске вриједности),
• Црква светог Николе у Милићима са старим православним гробљем (објекат архитектонске
вриједности).
У Одлуци о просторном уређењу општине Власеница из 1980. године идентификовано је
градитељско насљеђе које треба заштитити. Ријеч је о сљедећим објектима:
• Стари град – зидина у Заграђу звани „Ком“;
• Стари град утврђење у Горњем Залуковику;
• Муса пашина џамија у Новој Касаби;
• Православна црква св. Николе у Милићима;
• Православна црква „Јоаким и Ана“ у Новој Касаби;
• Стари турски хан у Новој Касаби на к.ч. бр. 1/23;
• Старо православно гробље у Милићима;
• Ужички гробови на Враном камену;
• Спомен чесма палим борцима у Дервенти.
У садашњем тренутку (2011. година) неки од ових објеката градитељског насљеђа више не
постоје – нпр. стари турски хан у Новој Касаби. Иначе, дио градитељског насљеђа је у
процесу санације и заштите. Ово се првенствено односи на сакралне објекте. Тако је Муса пашина џамија потпуно реконструисана и стављена под заштиту, а православне цркве су у
поступку санације. Стари градови у Заграђу (Јеринин град) и Подбирачу, те гробље српских
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војника из Првог свјетског рата на Вран камену нису санирани и заштитарски третирани, те су у
лошем стању.
Муса Пашина џамија у Новој Касаби (споменик културе под заштитом УНЕСЦО)

Храм Светог Николе – Милићи

Црква Св Петра и Павла – Копривно
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АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ
Нека од археолошких добара су већ наведена у горепоменутим списковима (стари градови у
Заграђу и Подбирачу). У наредном дијелу текста су наведени евидентирани археолошки
локалитети из Археолошког лексикона БиХ на подручју обухвата плана.
Праисторија
• Кик, Нова Касаба. Праисторијска остава. Налаз бронзаних предмета садржи три украсне плоче и
434 дугмета. Сачувани фрагменти керамичке посуде у којој је остава лежала.
Старија фаза касног бронзаног доба.
• Рупово Брдо, Велика градина. Остаци праисторијског утврђења од сухозида из бронзаног
или гвозденог доба.
• Сач, Дубница. Праисторијска хумка и средњовјековни гробови. Истраживања је вршила М.
Косорић 1975. Хумка (димензија 30 x 30 м, висине око 2,50 м) насута је земљом. На периферији је
имала камени вијенац. Сахрањивање је двојако: скелетно и са спаљивањем. Откривено је и
спалиште. Гробни прилози: кремене алатке, камене сјекире, фрагменти керамике и
фрагментирана статуета. Хумка је знатно оштећена накнадним укопавањем гробова који
највјероватније потичу из касног средњег вијека.
Римско доба
• Црквина, Заклопача - Николићи. Касноантичка базилика. Пробно ископавање извршио М.
Габричевић 1971. год. Откривена је апсида, дио јужног зида и нартекса базилике (дужина
око 20,30 метара). У апсиди је видљив субселиум, остаци цатхедре и темеља олтарне
преграде, као и под од глачаног малтера и остаци фреско малтера на зиду са црвено
бојеним орнаментом у облику траке и малих крстова. Базилика је имала епиоскопални
карактер. Касноантичко доба, крај 5. и почетак 6. вијека.
• Врановина, Нова Касаба. Остаци римске зграде и стеле. Изнад десне обале Јадра нађена
је римска опека и обрађени квадери, те горњи дио римске стеле са приказомжене и муже у
рељефу. Римско доба, 1 - 4. вијек.
Средњи вијек
• Бегина заглавица, Врсиње. Средњовјековна некропола. У двије групе је сачувано 17 стећака у
облику плоча и саркофага; украс: полумјесец. Касни средњи вијек.
• Бирач, Подбирач. Средњовјековни град. На истакнутом вису се виде слаби трагови неког
старог утврђења за које се претпоставља да је то град Бирач.
Касни средњи вијек.
• Брегови, Скугрићи. Средњовјековно гробље. Сачувана четири стећка у облику плоча,
сандука и саркофага.
Касни средњи вијек.
• Гребачевац, Нова Касаба. Средњовјековна некропола. Сачувано десет стећака у облику сандука
и стела. Касни средњи вијек.
• Јеремићи, Јеремићи. Средњовјековна некропола. Сачувано 28 стећака у облику сандука.
Касни средњи вијек.
• Јатина - Долинце, Врсиње. Средњовјековна некропола. Сачувана 44 стећка у облику плоче,
сандука, саркофага и стеле. Касни средњи вијек.
• Илијино брдо, Скугрићи. Средњовјековно гробље. Сачувано шест стећака у облику сандука,
саркофага и стеле. Касни средњи вијек.
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• Комић, Заграђе. Средњовјековни град. Рушевине се налазе на врло истакнутом вису који
доминира долином потока Лукавице. Касни средњи вијек.
Копривно, Копривно. Средњовјековна некропола. У двије групе сачувано 14 стећака у облику
сандука. Касни средњи вијек.
• Костићи, Средњовјековна некропола. Сачувано 11 стећака у облику сандука. Касни средњи
вијек.
• Крајчиновићи, Крајчиновићи. Средњовјековна некропола. Сачувано 17 стећака у облику сандука,
саркофага и стеле. Касни средњи вијек.
• Лучица, Лукићи. Средњовјековна некропола. У двије групе сачувана 33 стећака у облику
сандука и саркофага; украс: полумјесец. Касни средњи вијек.
• Лукићи 1, Лукићи. Средњовјековна некропола. Сачувано 37 стећака у облику плоча,
сандука, саркофага и стеле, оријентисаних З-И и С-Ј. Касни средњи вијек.
• Лукићи 2, Лукићи. Средњовјековна некропола. Сачувано седам стећака у облику саркофага,
оријентисаних СЗ-ЈИ. Касни средњи вијек.
• Мраморје, Бешићи. Средњовјековна некропола. Сачувано 20 стећака. Касни средњи вијек.
• Мраморје, Вуковићи. Средњовјековна некропола. Сачуван 31 стећак у облику плоча, сандука
и саркофага. Касни средњи вијек.
• Петровача, Дубница. Средњовјековна некропола. Сачувано 16 стећака у облику плоча,
саркофага истела. Касни средњи вијек.
• Подгора, Подгора. Средњовјековна некропола. Сачувано 12 стећака у облику сандука и
саркофага. Касни средњи вијек.
• Помол, Помол. Средњовјековна некропола. Сачувана 24 стећка, у неколико група, у облику
плоча, сандука и саркофага. Касни средњи вијек.
• Рајићи, Рајићи. Средњовјековна некропола. Сачувана три стећка у облику сандука и стеле.
Касни средњи вијек.
• Рупово Брдо, Рупово Брдо. Средњовјековна некропола. У двије групе сачувано 17 стећака у
облику сандука. Касни средњи вијек.
• Страна, Роваши. Средњовјековна некропола. Сачувано 10 стећака у облику саркофага и стела,
оријентисаних З-И; украс: пластично ребро, симболични знаци. Касни средњи
вијек.
• Тољевићи, Тољевићи. Средњовјековна некропола. Сачувано 14 стећака. Касни средњи
вијек.
• Вишњица, Вишњица. Средњовјековна некропола. У неколико група сачувано 114 стећака у
облику сандука. Касни средњи вијек.
• Витићи, Витићи. Средњовјековна некропола. Сачувана три стећка у облику сандука. Касни
средњи вијек.
• Заклопача, Заклопача. Средњовјековна некропола. Сачувано 12 стећака у облику сандука,
саркофага и стела. Касни средњи вијек.
У структури археолошких локалитета доминирају некрополе стећака. Стећцима овог краја се
доста бавио Шефик Бешлагић који је о њима објавио чланак у часопису «Старинар» (издање
Археолошког института у Београду).
На простору општине Милићи постоји још неколико археолошких локалитета који нису
евидентирани у Археолошком лексикону БиХ, а међу њима треба издвојити некрополу са хумкама
(тумулуси) у Шошарима (Вукшићи), остатке Сребрне цесте - «Виа Аргентариа» у Заграђу
(римско доба) и Црквину у Вукшићима (средњи вијек). За остатке Сребрне цесте се често
употребљава и народни назив "Јеринина калдрма".Конзервација археолошких локалитета није
вршена, а такође нису утврђене њихове заштитне зоне. Археолошки локалитети и градитељско
насљеђе су доста равномјерно распоређени по подручју општине.Неколико
археолошких
локалитета (првенствено градине) се налазе на узвишењима, тако да би на тим
локалитетима могло доћи до просторног сукоба са телекомуникационом намјеном
(постављање различитих телеком. уређаја), што би требало по сваку цијену избјећи. Генерално,
највећи број културних добара је смјештен у руралном подручју, гдје није у већој мјери угрожен
људском дјелатношћу (пољопривреда и шумарство). Најугроженија добра су лоцирана у
самим насељеним мјестима (Милићи и Нова Касаба), као и ублизини привредних зона (Лукић
Поље), гдје је највећи степен антропогене промјене средине и највећи притисак на ова добра.
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Средњовјековни град Комић
Стари град Комић се налази на Комићу испод Краљеве Горе. Највјероватније је припадао
средњовјековној феудалној породици Дињичић-Ковачевић, а у писаним изворима се помиње у
првом отоманском попису освојене Босне 1468/69 године, као пуста нахија у Краљевој земљи са
потпуно пустим селима (од којих се до данас одржало само име за село Врсиње), што говори да је
у моменту пада под Турке припадао босанској краљевској породици. Турци су град највјероватније
заузели и разорили 1463. године и одмах напустили, јер се у каснијим изворима не помиње. Град је
у Бирчу познат и као Јеринин град и везује се за “проклету Јерину”. Град је саграђен на веома
неприступачном мјесту. Утврђење се састојало од куле са тлоцртом у облику неправилног
петоугла, која је била смјештена у обору неправилног троугла. Два угла овог троугла су заобљена,
а трећи угао је оштар. Кула се налази у средишту обора. Утврђење је постављеноа на највишој
коти брежуљка подједнако приступачног са све четири стране. Да би се отежао приступ, изграђени
су зракасти самостални бедеми који штите прилаз граду на сјевероисточној, сјеверозападној и
југоисточној страни. Димензије обора су око 25 x 25 x 18 m. Спољашње димензије куле износе: 3,4 x
4 x 4,2 x 2 x 2,8 m. Дебљина зидова варира у 0,8 m до 1,25 m.

Стећци – Млађеновићи
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Стећци - Удрч

Трагови културно-историјског наслеђа на подручјуопштине Милићи сежу у далеку прошлост .
Посебно карактеристичан и плодоносан у том смислу био је средни вијек . Кроз више истраживања
провођених на нивоу Босне и Подриња обухватали су културно историјске споменике са наших
простора . Иако је доста локалитета регистровано постоји и значајан број оних који још увијек нису
регистровани а предњаче : стећци, стара гробља, вјерски објекти, попришта великих битака,
зидине утврђења ... У циљу њихове заштите требало би прво извршити и на карти лоцирати сва
мјеста на којима се слични локалитети налазе . Одмах по њиховом лоцирању неопходно је доћи до
истих и она која до сада нису регистрована класификовати према врсти и старорти . Све чешће се
покрећу иницијативе за обиљежавање знаменитих мјеста. Једна од последњих је сигурно
обиљежавање локалитета на Враном камену као великом попришту и битци у првом свијетском
рату које тренутно није ни на који начин обиљежено . Усито вријеме са локацијом ових налазишта
треба радити на промоцији истих а кроз брошуре понудити их и привредним субјектима која се баве
туризмом . Уз подршку привреде те аплицирањем према Министарству културе и другим
донаторима радити на заштити нашег културно-историјског блага . Поредзаштите требарадити на
приступу до истих јер суони значајан ресурс у смислу туристичке понуде. Поред старин налазишта
све значајнија постају и обиљежја из другог свијетског рата .

РЕЉЕФ
Може се издвојити више физичко - географских цјелина: долине Студеног Јадра, Зеленог Јадра
и Јадра; композитна долина Дрињаче; планина Удрч са високим и средње високим побрђем на
сјеверозападу, планински масив Јавора на југозападу (планина Бирач) и југу општине, као и
ниска планина Лудмер и њени обронци на истоку општине. Из самих назива ових физичко географских цјелина је видљива значајна вертикална и хоризонтална рашчлањеност рељефа.
Најнижа тачка општине Милићи је на ушћу Јадра у Дрињачу, источно од центра насељеног
мјеста Рашево и износи 165 m. Највиша тачка се налази на планини Јавор. Ријеч је о врху
Меховац који има висину од 1490 m и лоциран је у атару насељеног мјеста Ђиле. Просјечна
надморска висина подручја општине Милићи износи 625 m.
Геоморфолошки развој условио је различите облике рељефа. Заступљена су два главна
генетска типа рељефа: флувијални и крашки тип рељефа. Крашки тип рељефа је доминантан у
јужном дијелу општине - на подручју планине Јавор, као и у ширем подручју планине Удрч на
сјеверозападу.
У рељефу се што се тиче морфологије рељефа разликују ријечне долине (Студени Јадар,
Зелени Јадар, Јадар, Дрињача и њихове притоке: Табахана, Лукавица, Вагањски поток,
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Штедрић, Буковичка ријека, Копривски поток, Драгошница, Палучак, Дубница, Радиња,
Скугрићка ријека, Церски поток, Сланска ријека) окружене планином Удрч на сјеверозападу,
Лудмером на истоку и планинским масивом Јавора на југу (планина Бирач на југозападу). Ријеке
Јадар и Дрињача представљају ерозиону базу и дрен читавог простора општине.
У морфологији рељефа посебно се издвајају клисурске долине у горњем дијелу тока Зеленог
Јадра, као и на појединим дијеловима тока Дрињаче (композитна долина). На подручју општине
највеће учешће има висински појас 400 – 500 m са 19.25 %. Висински појас до 200 m учествује у
површини општине са свега 0.58 %. Готово 59 % површине општине има висину до 600 m. Учешће
терена са надморском висином изнад 1000 m износи 14.48 %, а преко 1400 m свега 0.24 %
површине општине Милићи.
Следећа табела показује морфометријске карактеристике општине Милићи.’
Висински појасеви
Површина (hа)
Процентуално учешће (%)
Do 200 m
160,64
0,58
200-300 m
1894,70
6,79
300-400 m
4187,56
15,02
400-500 m
5368,93
19,25
500-600 m
4817,67
17,28
600-700 m
3425,20
12,28
700-800 m
1734,58
6,22
800-900 m
1168,32
4,19
900-1000 m
1089,51
3,91
1000-1100 m
941,66
3,38
1100-1200 m
965,51
3,46
1200-1300 m
1520,48
5,45
1300-1400 m
543,54
1,95
1400 m ˃
67,24
0,24
Ukupno
27885,53
100

Нагиб терена
Нагиб теренана још боље показује морфолошке карактеристике одређеног терена које сама
морфометрија не може приказати на квалитетан начин.
Табела : Структура површина према угловима нагиба на подручју општине Милићи
Категорија услова нагиба
0-20
2-50
5-70
7-150
15-250
25-400
400 ˃
Укупно

Површина (hа)
1152,25
1233,55
1081,63
7965,14
10437,63
5503,90
511,43
27885,53

Процентуално учешће
4,13
4,42
3,88
28,56
37,43
19,74
1,83
100

Равни терени (0 - 2°) чине свега 4.13 % укупне површине општине Милићи. Повољни нагиби за
ратарство и урбанизацију (0 - 7°) износе свега 12.43 % површине општине. Ови терени се
првенствено простиру у долинском (равничарском) дијелу општине. Највеће учешће на подручју
општине имају стрми терени (15 - 25°) са чак 37.43 %. Простори са нагибом преко 25° (веома
стрми и врлетнитерени) се могу користити за мали број намјена, првенствено за шумарство и
зимски туризам. На подручју општине Милићи ови нагиби покривају чак 21.57 % површине. То су
прије свега падине Јавора и Удрча. Највећи нагиби су присутни у клисурској долини Зеленог Јадра.
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Експозиције рељефа
Експонираност рељефа према различитим странама свијета је значајна карактеристика рељефа
која утиче на све начине коришћења простора, прије свега на становање, пољопривреду и
зимски туризам. Тако нпр. сјеверне експозиције генерално нису повољне за пољопривреду и
становање, али се препоручују за скијашке терене.
Највеће учешће у структури површина према експонираности имају сјеверно експонирани
терени (осојни терени) са 44.88 %. Јужне „топле“ експозиције су заступљене са 30.04 %.
Равни неекспонирани терени заузимају свега 0.61 % површине општине. Од појединачних
експозиција највећу површинску заступљеност имају сјевероисточна и сјеверна експозиција.
Оваква структура површина коинцидира са генералним правцем пружања рељефа на подручју
обухвата општине Милићи.

КЛИМА
Општина Милићи се налази готово у средишту умјереног појаса (између 44о0' и 44о19' СГШ односно
између 18о58' и 19о12' ИГД), у подручју источне Босне.
Климатске карактеристике ове општине одређује утицај интензивне размјене тропских и поларних
ваздушних маса и знатне циклонске активности, нарочито на Јадранском мору. Поред тога,
ове карактеристике су условљене одликама атмосферске циркулације макро нивоа изнад
Европе и Атлантског океана, док је зими због отворености простора општине према
сјевероистоку, читава територија изложена утицају хладних ваздушних маса које продиру са
подручја Русије и Украјине при формирању јаког Сибирског антициклона. Планински вијенац
Динарида спречава значајнији утицај Медитерана на климу овог простора.
Усљед свих ових утицаја већи дио општине Милићи (сјеверни и централни дио –готово
цјелокупне долине Студеног Јадра, Зеленог Јадра и Јадра) има умјерено континенталну
климу са оштрим зимама и топлим љетима, коју знатно модификују морфологија терена и
други локални фактори. Са повећањем надморске висине, на југозападу, југу и истоку
општине клима прелази у претпланинску умјерено континенталну климу. На крајњем
југозападу општине, у ширем подручју планине Јавор (потез Ђипа – Петровачка греда) влада
планинска клима. У овом планинском простору љета су свјежа, а зиме хладне са обилним
сњежним покривачем.
Општински центар Милићи је смјештен на сутоку Студеног Јадра и Зеленог Јадра, у
алувијалној долини, на 260 m надморске висине. Насељено мјесто окружују узвишења Голочевина,
Градина и Галовића брдо са надморском висином 470 – 560 m.
Нажалост, на подручју општине Милићи никад није постојао метеоролошки мониторинг путем
сталне метеоролошке станице. Као најближа станица до 1992. године је функционисала
метеоролошка станица Власеница, удаљена од насељеног мјеста Милићи 11 km ваздушне
линије (ϕ = 44011' N , λ = 18o57' E, H = 680 m). Метеоролошка станица у Сребреници је
повремено функционисала у периоду прије 1992. године, а данас је у мрежи метеоролошких
станица РС, док је метеоролошка станица у Зворнику у сталној функцији од 1980 - их
година.
Иначе, у сусједној општини Хан Пијесак је након рата успостављена нова
метеоролошка станица којафункционише у мрежи Хидрометеоролошког завода РС.
Основне климатске карактеристике

Основне климатске карактеристике
Температура ваздуха
Термички режим атмосфере изнад подручја општине Милићи се због географске близине
најбоље може анализирати на основу података са метеоролошке станице Власеница. Пошто
висинска разлика између долинског (низијског) дијела општине Милићи и централног подручја
општине Власеница износи преко 400 m, основано се може претпоставити да је просјечна
годишња температуром ваздуха у долинском подручју општине и насељеном мјесту Милићи у
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периоду 1970 – 1990. година износила око 10.00 C. У планинском подручју, на југу и југозападу
општине, просјечна годишња температура ваздуха је значајно мања и у највишим подручјима
изнад 1000 m надморске висине износи око 6.00C.
Средња мјесечна и годишња температура у преиоду од 1970-1979 године (0C)
Метеролошка
станица
Власеница

Мјесеци

Укупно

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0,6

2,0

5,4

8,9

13,8

16,9

18,3

17,9

14,3

9,3

5,1

1,6

9,5

Процес глобалног затопљавања у посљедње двије деценије свакако је утицао на пораст
просјечне годишње температуре ваздуха и на подручју општине Милићи, тако да се
просјечна годишња температура ваздуха у долинском подручју у садашњем тренутку може
процјенити на око 10.5о C.
По подацима из периода 1970 – 1979. година за метеоролошку станицу Власеница у току
године има око 88 дана са температуром испод 0о C.

Падавине
Просторна расподјела годишњих количина падавина указује да се на анализираном подручју
општине Милићи у току године у просјеку излучује око 1000 mm воденог талога, док се у
јужном планинском подручју, на крајњем истоку и сјеверозападу општине у току године
излучује од 1000 - 1250 mm воденог талога. Изнад 1250 mm падавина присутно је у
најјужнијем дијелу општине (предио око врхова Палежић и Меховац). У долини Јадра просјечна
годишња количина падавина пада испод 950 mm воденог талога.
Сљедећа табела показује вриједности средњих мјесечних количина и средње годишње количине
падавина на метеоролошкој станици Власеница у периоду 1970 – 1979. година.
Средња мјесечна и годишња количина падавина у преиоду од 1970-1979 године (mm)
Метеролошка
станица
Власеница

Мјесеци

Укупно

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

81,4

79,5

62,2

102,7

109,1

130,6

109,0

95,1

101,6

95,8

96,4

69,8

1133,2

У годишњој расподјели падавина јесен биљежи нешто већу количину падавина у односу на
прољеће што показује извјестан утицај Медитерана.
По подацима из периода 1970 – 1979. година за метеоролошку станицу Власеница у току
године снијежни покривач се просјечно задржава око 63 дана, док се основано може
претпоставити да је у садашњем тренутку, у долинском подручју општине Милићи просјечна
дужина трајања сњежног покривача око 45 дана.
По подацима из климатолошких карата (Климатолошки атлас СФР Југославије) за период
1931 – 1960. године највећа дужина трајања сњежног покривача (10 – 40 дана са сњежним
покривачем преко 50 cm) је била присутна у крајњем јужном, планинском дијелу општине. Дужина
трајања сњежног покривача изнад 50 cm у најјужнијем и највишем дијелу општине (предио око
врхова Палежић и Меховац) је износила и преко 40 дана годишње.

Влажност ваздуха, облачност и магла
По подацима из периода 1970 – 1979. година за метеоролошку станицу Власеница просјечна
годишња релативна влажност ваздуха износи 77.7 %. На основу ових података може се рећи
да је ваздух на подручју општине Милићи умјерено влажан.
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Што се тиче облачности у истом периоду, просјечна годишња вриједност износи 5.3
(максимално 10). У току године, по подацима из периода 1970 – 1979. година на истом
локалитету појава магле се просјечно региструје током 31 дана (највише током јесењих и зимских
мјесеци).

Вјетар
Аналогно по основу података са метеоролошке станице Власеница, преовлађујући вјетрови у
току године у долинском дијелу општине су сјеверни, сјеверозападни и западни вјетрови, а
највећу средњу брзину имају вјетрови из јужних праваца. Тишине нису превише изражене.

ЗАГАЂИВАЧИ
На подручју општине Милићи не постоје велики инустријски загађивачи животне средине .
Употреба агротехнике у пољопривреди није на високом нивоу па се неврши велико загађење
животне средине . Од три најзачајнија елемента животне средине (вода, ваздух и земљуште)
назначајније загађење трпи вода односно водени токови . Загађење водених токова се врши из
неколико извора : привредне активности, пољопривреда, комуналне воде и чврсти отпад .

Привредни субјекти
Привредни субјекти и активности који они врше могу имати и имају утицај на загађење водених
токова, подземних вода, изворишта ... Загађење се врши испуштањем отпадних вода без
предходне обраде, одлагањем отпадног материјала и нус продуката из производње и
дистрибуцијом чврстих честица у водене токове као и промјеном услова за појаву изворишта или
отварањем подземних џепова чиме се утиче на дисбаланс у протоку подземних вода . Када
говоримо о водотоцима на подручју општине Милићи велика оптерећења трпи Зелени Јадар у
смислу велике дисперзије чврстих честица као последица експлоатације руде боксита како од
стане компаније Боксит ад Милићи тако и од рудника на подручју опшине Сребреница. Услед
ерозије и недостатка таложника за муљ прије корита Зеленог Јадра и ријеке Толуше велика
концентрација чврстих честица доспјева у ријеку . Ово проузрокује јаке помуте посебно у прољеће
и јесен када се мријести највећи број рибљих врста . Помуте су дуготраје . Ово за последицу има
смањење рибљег фонда и то на два начина : Када температура воде у средњим слојевима
достигне одређену вриједност риба добија нагон и полаже икру . Велика концентрација чврстих
честица спречава продор сунчеве свјетлости у дубље слојеве воде тако да она при дну остаје
подхлађена што за последицу има мањи број излежене млађи из икре . Велика концентрација
честица у води директно угрожава млађ што преко сметњи за дисање што преко лоше видљивости
(теже проналажење харане и изложеност грабљивицама) . Немогућност проласка свијетлости
директно утиче и на садржај алги којима је она потребна за фотосинтезу и раст а која слиужи и као
храна за неке рибље врсте. Такође треба напоменути обзиром на порјекло чврстих честица да у
њима постоји и честице које садрже жељезо које спада у групу тешких метала . Такође ова појава
има утицај и на састав и количину алги јер је познато да некад карактеристиче зелене алге које су
утицале и на боју ријеке, захтјевају сунчеву свијетлост за свој развој . Због помута смањује се
присуство свијетлости а повећава количина муља што одговара за развој смеђих алги . Отпадне
воде из осталих извора могу садржати одмашћиваче, чврсте честице цемент... Отпадне воде из
дрвопрераде могу садржавати остатке лакова, боја, љепила а најчешће киселина које се производе
у процесу сушења и утичу на промјену pH вриједности воде . Ранијих година одбацивала се
пилљевина која је у процесу разлагања такође ослобађала киселину и утицала на поремећај pH
вриједности средине и водотокаова у чије близине је депоновона. Данас се она не одлаже већ се
користи у производњи брикета и као гориво у парионама . Све фарме испуштају животињске
фекалије . Посебно су опасне фекалије животња које кроз исхрану користе хормоне, антибиотике и
друге стимулаторе који се касније нађу у водотоцима . Радионице за поправку возила, обраду
метала и праоницe аутомобила производе отпадне воде које садрже моторна уља, емулзије, нафту
и детерџенте који у зависности од количине врше мање или веће загађење када преко испуста
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заврше директно у водотоку или спирањем са тла посредно . Када говоримо о индустријским
отпадним водама велики утицај на загађење Студеног Јадра и ријечице Табахане има фабрика
Алпро која се налази на подручју општине Власеница а из које је у неколко наврата у прошлости
извршено тровање рибе и живих организама у овим водотоцима .

Канализационе воде
Фекалије се преко уређених или индивидуалних канализационих система проводе у реципијент или
се одлажу у септичке јаме . На подручју општине Милићи не врши се предходни третман фекалне
канализације па се она директно или посредно преко тла и оборинских вода испушта у реципијент .
Посебно велики утицај имају густо насељена урбана подручја која емитују велике количине
канализације . Такође проблем се додатно усложњава површином и бројем мјеста на којима се
врши испуст јер се на овај начин повећева површина загађења . Системи за пречишћавање и
обраду вода су скупи и то је једна од највећих препрека за њихову употребу и смањивање овог
утицаја . Канализација утиче на смањење кисеоника у води појаву штетних алиги и повећање броја
бактерија у води . Поред фекалија канализација са собом носи и остале отпадне воде из
домаћинства те и хемијски утиче на загађење воде .

Чврсти отпад
Одвоз чврстог отпада врши Комунално предузеће на градску депонију којасе налази у реону копова
рудника Боксита . Одвоз отпада се врши из градског и приградских гушће насељених мјеста .
Проблем одлагања отпада на овај начин огледа се у подлози тј. земљишту на које се отпад одлаже
је по својој врсти и структури карцит . Карцит као подлога је изузетно пропустан тако да велика
количина течности настале распадом отпада и спирањем преко оборина завршава у водотоцима и
подземним резервоарима воде . Изградњом и активирањем регионалне депоније смањиће се
утицај на загађење који производи градска депонија. Активностима на проширењу подручја
сакупљања отпада створиће се услови за смањење броја дивљих депонија . Од 2017. године
требао би да крене одвоз отпада на новоизграђену регионалну депонију.

Пољопривреда
Пољопривредном производњом се баве привредни субјекти као и индивидуални пољопривредни
произвођачи . Од пољопривредних произвођача на општини Милићи најдоминантнији су
пољопривредници који се баве мјешовитом пољопривредном производњом са мањим бројем
крупне или ситне стоке у конбинацији са обрађивањем мањих површина углавном са малом
примјеном хемијских средстава . Од економски заначајнијих произвођача издвајају се мљекари,
малинари неколико домаћинстава који имају већа стада оваца или веће засаде воћа . О утицају
фарми на загађење већ је било ријечу у дијелу који се односио на привреду . Пољопривредна
производња је тренутно на доста примитивном нивоу са малиом примјеним механизације и
употребом хемије у примјени агротехничких мјера па за сада нема изразите опасности са те стране
.
- SWOT

АНАЛИЗА СЕКТОРА ЗАШТИТА ЖИВОТВЕНЕ СРЕДИНЕ

Ова анализа представља основу за дефинисање секторских фокуса и рјешавање проблема
заштите животне средине у складу са ефикасним кориштењем природних ресурса, енергетске
ефикасности и обновљивих извора енергије.
У циљу идентификације секторских фокуса, врши се издвајање конкурентских предности и њихово
спајање са могућностима, с једне стране и са друге стране повезивање слабости и пријетњи.
Поред тога, за потребе фокусирања у оквиру овог сектора разматрани су и стратешки правци који
су примарно усмјерени на изградњу инфраструктуре.
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С Н А Г Е

СЛАБОСТИ

- Непотпуна просторно-планска документација
- Неријешено питање управљања сеоским
водоводима
- Неадекватне локације привремених депонија
- Неријешено питање селекције отпада
- Неријешено питање заштите животиња и паса
луталица
- Недовољно развијена свијест о заштити
животне средине
- Неријешено питање топлификације града
-Не сталан квалитет питке воде
- Неуређени водотокови кроз насељена мјеста
- Не постоји тртман отпадних вода
- Неадекватно управљање чврстим отпадом

- Релативно добра путна мрежа
- Постојање система за снабдијевање водом и
електричном енергијом
- Добра телекомуникациона мрежа
- Релативно добра канализациона мрежа
- Постојање јавних предузећа
- Регионална депонија у завршној фази
- Не постоје велики индустријски загађивачи
- Утврђене зоне санитарне заштите изворишта
вода
- Постоје могућности за органску производњу
- Израђен и усвојен ЛЕАП
- Богато културно историјско наслеђе
-Постојање заштићених подручја
- Постојање ријетких и ендемских врста

М ОГУЋНОСТИ

ПРИЈЕТЊЕ

- Приступ фондовима за повлачење средстава
за изградњу неизграђене инфраструктуре
- Регионална депонија у функцији

- Политичка нестабилност БиХ
- Несигурност инвеститора за улагања у
инфраструктуру општине
- Споро доношење закона из ове области и
неадекватна примјена истих
- Недостатак кадра на локалном нивоу за
провођење еколошких прописа
- Могућност загађења вода и пољопривредног
земљишта

4. Изградња инфраструктуре, здрава животна средина, ефикасније кориштење природних
ресурса, квалитетније управљање чврстим отпадом, обновљивим изворима енергије и
енергетска ефикасност
Садржајна локална инфраструктура и здрава животна средина директно утичу на квалитет живота
становништва једне организационе цјелине.
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У савременим условима живљења, заштита животне средине, кориштење отпада у производне и
енегетске сврхе, ефикасније кориштење обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност
представљају кључне стратешке фокусе и визију будућег развоја сваке заједнице.
Отворене су и могућности да се заштита животне средине и развој руралног дијела Општине
унапреди кроз пројекте прекограничне сарадње и ИПА пројекте.
Стратешки циљ 4. Успостављен интегрисани приступ заштити животне средине у складу са
ефективним кориштењем природних ресурса, енергетске ефикасности и обновљивих
извора енергије и стратешки приступ изградњи инфраструктуре
Овај стратешки циљ поставља високе стандарде у области заштите животне средине, кориштењу
природних ресурса и обновљивих извора енергије, у области енергетске ефикасности и изградњи
недостајуће инфраструктуре, што све
скупа представља основу за бржи и ефикаснији развој локалне заједнице.
Заштита животне средине, изворишта питке воде и адекватно управљање чврстим отпадом су
неизбјежни предуслови за производњу здраве хране и развој туризма, за шта на подручју општине
Милићи постоје реални услови.
Изградњом недостајуће инфраструктуре из области водоснабдијевања, модернизацијом путне
мреже, изградњом канализације и постројења за пречишћавање отпадних и фекалних вода,
заокружио би се инфраструктурни циклус и створили услови за реализацију осталих стратешких
циљева, тј. за бржи и ефикаснији развој привреде и друштвене надградње.
Просторно-планска документација није у потпуности урађена и у наредном стратешком периоду код
израде исте, мора се водити рачуна о позиционирању фактичког стања градње, дефинисању нових
локација за градњу са посебним акцентом на изградњу индустријске зоне.
Развој базирати на начин да се сачувају природне и културно –историјске вриједности које општина
Милићи посиједује .
У сврху остварења овако комплексног циља постављно је више оперативних циљева :
ОЦ1 До краја 2022. Године рјешити проблем квалитета воде на централном и важним сеоским
водоводима и предавање 4 нова водовода на управљање комуналном предузећу .
ОЦ2. Побољшана енергетска ефикасност кроз санацију најмање 4 јавна објекта и замјени
енергетске ефикасније расвјете у градском подручју до 2021 годие.
ОЦ3. Успостављен адекватан систем заштите природних и културних вриједности
обезбјеђивање приступачности кориштења ових ресурса у туризму до краја 2022. године .

уз

ОЦ4. Израђена
инфраструктура за унапређење животне средине (регулација водотокова,
пречистачи вода, канализационе мреже, путна инфраструктура, централно гријање) кроз
реализацију најмање 5 пројеката до 2022. године .
ОЦ5. Унапређен систем управљања отпадом кроз повећање подучја сакупљања и селекције
отпада до краја 2022 у односу на постојеће стање кроз покривање 70 % становништва услугом и
повећањм кориштења секундарних сировина за 200 %
Програми пројекти и мјере :
Програм 1. Унапређење водоснабдјевања кроз поправљање квалитета воде
Пројекат 1 : Реализација активности на изградњи објеката за третман воде на градском водоводу .
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Пројекат 2. Испуњавање услова за добијање употребне дозволе за водоводе Јама – Дервента,
Алпро – Вуковићи, и још 4сеоска водовода .
Пројекат 3. Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже од базена до Калдрмице
Пројекат 4. Рјешавање проблема водоснабдјевања насељених мјеста Вукшић Поље и Нова Касаба
уз смањење губитака на дистрибутивној мрежи
Пројекат 5 . Уградња водомјера на водоводним системима којима управља комунално предузеће
Израда катастра изворишта у општини Милићи
Програм 2. Побољшање енергетске ефикасности
➢
➢
➢
➢
➢

Замјена постојеће расвијете лед расвјетом у градском подручју
Побољшање енергетске ефикасности зграде општине
Промоција и кориштење обновљивих извора енергије
Студија изводљивости за адекватан систем централног гријања за градско подручје
Успостава адекватног централног гријања за градско подручје

Програм 3. Теретман отпадних и фекалних вода уз унапређење канализационе мреже
➢
➢
➢
➢
➢

Израда елабората о могћностима третмана фекалних вода за Милиће, Подгору, Лукић
Поље и Мишиће
Израда пројектне документације за изградњу система за третман отпадних вода
Израда пројектног приједлога за аплицирање према донаторима за систем за третман
отпадних вода
Успостава модела сарадње са привредом ради смањења дисперзије чврстих честица у
Зелени Јадар
Изградња канализационе мреже у приградским насељима

Програм 4. Регулције водотокова
➢
➢
➢

Регулација обале Зеленог Јадра од црквеног моста до ушћа
Завршетак регулације обале Студеног Јадра од СШЦ до ушћа
Регулација обале Зеленог Јадра У Дервенти (пијаца, Иванпоље), Мишићи (Препрано)

Програм 5. Управљање отпадом
➢ Израда компостера за потребе града на двије локације уз промоцију компостирања зеленог
отпада у домаћинствима
➢ Успостава два зелена острва у граду уз постављање контејнера за сакупљање пластике и
папира на ширем подручју општине .
➢ Набавка мањег возила (трактор) за сакупљање отпада из теже доступних дјелова града и
приградских насеља .

Прорам 6 . Заштита и кориштење природних и културно-историјских вриједности
➢ Истраживања о присутности и стаништима ендемских и ријетких врста биљних и
животињских врста на општини Милићи
➢ Елаборат евиденције свих културно историјских локалитета
➢ Порибљавање водотокова
➢ Израда путне инфраструктуре за приступ природним И историјским вриједностима
➢ Израда планинарских И пјешачких стаза до средњовјековног града Комића И Тисовљака .
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➢ Промоција природних и исоријских вриједности

План активности
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План заштите животне средине 2017-2022
Пројекат/мјера

Програм

Веза са
стратешким и
оперативним
циљем

Реализација
активности
на
изградњи објеката за третман воде
на градском водоводу .

П1

СЦ4, ОЦ1

Испуњавање услова за добијање
употребне дозволе за водоводе
Јама – Дервента, Алпро – Вуковићи,
и још 4сеоска водовода .

П1

Реконструкција
дистрибутивне
водоводне мреже од базена до
Калдрмице

Оријентациони период реализације
2017
2018
2019
2020
2021

Носилац
активности

Циљне
групе
(Корисници
)

x

Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење

Грађани

x

x

x

СЦ4, ОЦ1

x

x

x

П1

СЦ4, ОЦ1

x

x

x

x

Рјешавање
проблема
водоснабдјевања насељених мјеста
Вукшић Поље и Нова Касаба уз
смањење
губитака
на
дистрибутивној мрежи
Уградња водомјера на водоводним
системима
којима
управља
комунално предузеће

П1

СЦ4, ОЦ1

x

x

x

x

П1

СЦ4, ОЦ1

x

x

Израда катастра
општини Милићи

у

П1

СЦ4, ОЦ1

Замјена постојеће расвијете лед
расвјетом у градском подручју

П2

СЦ4, ОЦ2

изворишта

x

x

x
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x

x

x

x

x

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Побољшање
енергетске
ефикасности зграде општине

П2

СЦ4, ОЦ2

Промоција
и
кориштење
обновљивих извора енергије

П2

СЦ4, ОЦ2

Студија изводљивости за адекватан
систем централног гријања за
градско подручје

П2

СЦ4, ОЦ2

Успостава адекватног централног
гријања за градско подручје

П2

СЦ4, ОЦ2

Израда елабората о могћностима
третмана
фекалних
вода
за
Милиће, Подгору, Лукић Поље и
Мишиће

П3

СЦ4, ОЦ4

Израда пројектне документације за
изградњу система за третман
отпадних вода

П3

СЦ4, ОЦ4

Израда пројектног приједлога за
аплицирање према донаторима за
систем за третман отпадних вода

П3

СЦ4, ОЦ4

Успостава модела сарадње са
привредом
ради
смањења
дисперзије чврстих честица у
Зелени Јадар

П3

СЦ4, ОЦ4

Изградња канализационе мреже у

П3

СЦ4, ОЦ4

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење

Грађани

Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење

Грађани

Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Привредни
субјекти
Одјељење

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

приградским насељима

Регулација обале Зеленог Јадра од
црквеног моста до ушћа

П4

СЦ4, ОЦ4

x

x

x

x

x

Завршетак
регулације
обале
Студеног Јадра од СШЦ до ушћа

П4

СЦ4, ОЦ4

x

x

x

x

x

Регулација обале Зеленог Јадра У
Дервенти
(пијаца,
Иванпоље),
Мишићи (Препрано)

П4

СЦ4, ОЦ4

x

x

Израда компостера за потребе
града
на
двије
локације
уз
промоцију компостирања зеленог
отпада у домаћинствима

П5

СЦ4, ОЦ5

X

Успостава два зелена острва у
граду уз постављање контејнера за
сакупљање пластике и папира на
ширем подручју општине .

П5

СЦ4, ОЦ5

x

Набавка мањег возила (трактор) за
сакупљање
отпада
из
теже
доступних
дјелова
града
и
приградских насеља

П5

СЦ4, ОЦ5

x

Истраживања о присутности и
стаништима ендемских и ријетких
врста биљних и животињских врста
на општини Милићи

П6

СЦ4, ОЦ3

x
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x

x

x

за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење,
Комунално
Одјељење
за
просрорно
уређење

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Елаборат евиденције свих културно
историјских локалитета

П6

СЦ4, ОЦ3

Порибљавање водотокова

П6

СЦ4, ОЦ3

x

Израда путне инфраструктуре за
приступ природним И историјским
вриједностима

П6

СЦ4, ОЦ3

x

Израда планинарских и пјешачких
стаза до средњовјековног града
Комића и Тисовљака

П6

СЦ4, ОЦ3

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење
Одјељење
за
просрорно
уређење

Грађани

Грађани

Грађани

Грађани

Процјена очекиваних исхода са индикаторима

Секторски/оперативни
циљеви

Индикатори на
нивоу циља

Индикатори на
програмско/пројектном
нивоу

До краја 2022. Године рјешити
проблем квалитета воде на
централном и важним сеоским
водоводима и предавање 4 нова
водовода на управљање
комуналном предузећу

До краја 2022. године
рјешен проблем
квалитетног снабдјевања
водом како на градском
тако и на бар 4 важнија
сеоска водовода којима
управља комунално
предузеће

Побољшана енергетска
ефикасност кроз санацију
најмање 4 јавна објекта и замјени
енергетске ефикасније расвјете у
градском подручју до 2021 годие.

Побољшана енергетска
ефикасност до краја 2021
годнине кроз
реконструкцију јавне
расвјете, побољшања
енергетске ефикасности
јавних објеката и
реконструкције система
даљинског гријања

Успостављен адекватан систем
заштите природних и културних
вриједности уз обезбјеђивање
приступачности кориштења ових
ресурса у туризму до краја 2022.
године .

Омогућена приступачност
природним и културним
вриједностима општине
њихова заштита и
промоција до краја 2022
године

. Израђена инфраструктура за
унапређење животне средине
(регулација водотокова,
пречистачи вода, канализационе
мреже, путна инфраструктура,
централно гријање) кроз
реализацију најмање 5 пројеката
до 2022. године .

Изграђена модерна
инфраструктура у сврху
заштите животне средине
кроз реализацију најмање
5 пројеката до краја 2022.
године

Урађена адекватна пројектна
документација и рјешен проблем
квалитета воде на градском
водоводу.
Реконструисан веодоводни систем
од Милића до Нове Касабе са
реконструкцијо базена на Кику
Уградња водомјера за потрошњу
воде на градском и важним
сеоским водоводима
Реконструисана јавна расвјета
кроз енегетски ефикаснију лед
расвјету .
Побољшање енергетске
ефикасности објеката општине и
обданишта
Израђена студија оправданости
реконструкције система
централног гријања за градско
подручје .
Изграђено 10 км путева који
олакшавају приступ природним и
културним вриједностима.
Проведена и публикована научна
истраживања о природним и
културним вриједностима општине
Милићи
Изграђено и уређено 20 км стаза
за приступ природним и културни
локалитетима
Регулисани водотокови Студеног и
Зеленог Јадра кроз градски дио
као и мјетимично у наељима
Дервента и Мишићи
Покренуте активности на
успостави система третмана
отпадних вода .
Уапређена путна инфраструктура
асфалтирањем 13 км путева до
2022. године

Унапређен систем управљања
отпадом кроз повећање подучја
сакупљања и селекције отпада до
краја 2022 у односу на постојеће

Унапређен систем
управљања отпадом кроз
повећање подручја
сакупљања на 70 %
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Покривеност услугом одвоза
отпада на коплетног градском,
свим приградским и већим
сеоским срединама .

стање кроз покривање 70 %
становништва услугом и
повећањм кориштења
секундарних сировина за 200 %

становништва
обухваћеног услугом и
повећањем кориштења
секундарних сировина за
200 % у односу на
садашње стање
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Раздвајање отпада и кориштење
вриједности сировина (папир,
метал, пластика, стакло, зелени
органски отпад, технички отпад)

Акциони план за пројекте који ће се имплементирати у првој години реализације
Економски развој
Веза са
програмом

Пројекти / мјере
Формирање базе података
о привредним субјектима
општине

П1.

Подршка
МСПиП

П1.

развоју

нових

Подршка
покретању
почетног бизниса (Старт –
УП)

Веза са
циљевима

Основне информације за праћење
Индикатори

СЦ1; ОЦ1.

Трајање (од до )

СЦ1; ОЦ1.

Март-октобра
Пружена подршка за 8
субјеката

СЦ1; ОЦ1.

Мај -новембра

Подржано 5 нових стартапа

Јачање кластера у
дрвопреради

Подршка развоју МСП из
области енергетике

П1.

П1.

СЦ1; ОЦ1.

СЦ1; ОЦ1.

вриједност

Март-јун
Израђена база података

П1.

Носитељи
имплементације

Урђена канцеларија,
Набављн највећи дио
опреме за успоставу
центра за доквалификацију
/преквалификацију
Посјета најмање два сајма
или кластера у
иностранству
Направљене и пружене у
рад најмање три мниелектране
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Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности

800,00 КМ

Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности,
Одјељење за
финансије

20.000,00 КМ

Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности,
Одјељење за
финансије

10.000,00 КМ

Јануар-новембар
Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности,
Осјек заједничких
послова
Јануар-јул

Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности,

270.000,00 КМ

0,00 КМ

(минихидроелектране);
Израда програма за учешће
привредника на сајмовима;

П1.

Април-мај

СЦ1; ОЦ1.
Израђен програм

Формирање базе података
о пољопривредним
газдинствима и врсти
производње;

П2.

Израда програма за
субвенције у
пољопривредној
производњи (сточарство,
воћарство, ратарство,
производња поврћа у
затвореном простору);

П2.

Програм реализације
циљева из Стратегије
развоја туризма општине
до 2021. године

П3.

Успостава центра за
доквалификацију и
прквалификацију при СШЦ

П5.

Смањење стопе
незапослености на 20% до

П3

Март-јун

СЦ2; ОЦ2.
Направљена база

0,00 КМ

500,00 КМ

Фебруар- март

СЦ2; ОЦ2.

Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности,
Служба за
пољопривреду

Израђен програм
подстицаја

Фебруар Децембар

СЦ1; ОЦ3.
Реализована најмање 2
пројекта

Јануар-Септембар

СЦ1 ОЦ3
Успостављен центар

СЦ1 ОЦ2

Одјељење за
просторно
уређење
Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности,
Осјек заједничких
послова
Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности,
Служба за
пољопривреду

Отворено 60 нових радних
мјеста
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Јануар - Децембар

60.000,00 КМ

Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности

2.000,00 КМ

Одсјек за
привреду и
друштвене
дијелатности

270.000,00 КМ

Одсјек за
привреду и
друштвене

0,00

дијелатности

2022
Друштвени развој
Пројекти / мјере

Веза са
програмом

Буџетска
подршка
образовним установама

П1.

Побољшање енергетске
ефиксности објекта
обданишта

П1.

Опремање кабинета
наставним средствима

П1.

Провођење
пронаталитетних мјера и
мјера за повећање броја
становника

П7

Санација активних
подручних школа

П1.

Веза са
циљевима

Основне информације за праћење
Индикатори

СЦ3; ОЦ4.

Трајање (од до )
Јануар-децембар

Обезбеђене буџетске
позиције за помоћ у раду
Март-октобар

СЦ3; ОЦ1.
Реконструисан објекат
обданишта

СЦ3; ОЦ4.

СЦ3 ОЦ5

Април- Септембар
Опремљено најмање 2
кабинета у школским
установама
Подјељено 70 једнократних
помоћи за рођење дијетета
Пружена подршка за
превентивни гинеколошки
преглед за700 жена
Стимулисани двије
породице за вантјелесну
оплодњу.
Подјељено 25 стипендија
за дефицитарна занимања

Дјелимична санација бар
једног објекта подручне
школе
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Одјељење за
финансије,
привреду и
друштвене
дјелатности
Одјељење за
финансије,
привреду и
друштвене
дјелатности,
Обданиште
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности,
школе

вриједност

242.200,00 КМ

100.000,00 КМ

15.000,00 КМ

Јануар - Децембар

Одјељење за
финансије

Април- Септембар

СЦ3; ОЦ4.

Носитељи
имплементације

Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности,
школе

103.000,00

6.000,00 КМ

Ограђивање школског
дворишта централне
основне школе

П1.

Санација приступа
централној основној школи

П1.

Буџетска подршка раду
центра за соцјални рад

П3.

СЦ3; ОЦ2.

Увођење
софтвера
са
умрежавањем релевантних
субјеката који се баве
социјалном заштитом

П3.

СЦ3; ОЦ2.

Подршка
и
развој
капацитета
НВО
које
помажу рањивим групама

П3.

Финансиска
активностима
културе

Март- Новембар

СЦ3; ОЦ1.
Уређено школско двориште
централне основне школе

СЦ3; ОЦ1.

Асфалтирана приступна
улица за школу и отворен
приступ школи од
шумарства

Обезбеђене буџетске
позиције за помоћ у раду

Март- Новембар

Јануар-децембар

Одјељење за
финансије,
привреду и
друштвене
дјелатности

Фебруар - април

Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности,
Центар за
социјални рад
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности,
Центар за
социјални рад,
Одсјек за
заједничке
послове
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности,
Одсјек за
привреду и
друштвене

Инсталиран софтвер

Фебруарсептембар

СЦ3; ОЦ4.
Најмање три организације
прошле едукације ,
пружена подршка за
реализацију два пројекта

подршка
из области

П4.

Активирање рада савјета за
културу

П4.

СЦ3; ОЦ.

СЦ3; ОЦ.

Пружена подршка за
најмање три активности у
току године

Март - Децембар

Април-мај
Активан савјет за културу
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Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности,
Основна школа
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности,
Основна школа

200.000,00

9.000,00 КМ

147.790,00 КМ

2.500,00 КМ

11.000,00 КМ

10.000,00 КМ

300,00 КМ

Санација домова културе у
Дервенти и Новој Касаби

П4.

Март-октобар

СЦ3; ОЦ.
Дјелимична санација
објеката

Успостава буџета за младе

П5.

Јануар- Децембар

СЦ3; ОЦ4.
Обезбеђена буџетска
позиција

Санација
и
изградња
игралишта за најмлађе на
отвореном

П5.

Асфалтирање
улица
локалних путева

П6.

и

Изградња уличне расвијете
Уклањање архиктектонских
баријера
за
приступ
важним јавним објектима

П6.
П6.

СЦ3; ОЦ1.

Фебруар - Октобар
Обновљено или изграђено
најмање два игралишта за
најмлађе

СЦ3; ОЦ1.

Изграђено најмање 2 км
асфалтног пута

СЦ3; ОЦ1.

Реконструисано најмање
30 стубова са лед
расвијетом

СЦ3; ОЦ1.

Обезбеђен приступ
најмање за 4 важна јавна
објекта

Април- Новембар

Април - Новембар

Април - Новембар

дјелатности,
Одсјек за
привреду и
друштвене
дјелатности,
Одсјек за
заједничке
послове
Одсјек за
заједничке
послове,
Одијељење за
финансије
Одсјек за
заједничке
послове,
Одијељење за
финансије
Одјељење за
просторно
планирање
Одјељење за
просторно
планирање

Одјељење за
просторно
планирање

25.000,00 КМ

4.000,00 КМ

12.000,00 КМ

200.000,00 КМ

15.000,00 КМ

7.000,00 КМ

Заштита животне средине
Пројекти / мјере
Реализација активности на
изградњи
објеката
за
третман воде на градском
водоводу

Веза са
програмом
П1

Веза са
циљевима

Основне информације за праћење
Индикатори

Трајање (од до )
Јануар-јун

СЦ4, ОЦ1
Урађена пројектана
документација
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Носитељи
имплементације

Одјељење за
просторно
планирање,
Комунално

вриједност

75.000,00 КМ

Уградња
водомјера
на
водоводним
системима
којима управља комунално
предузеће

П1

Замјена
постојеће
расвијете лед расвјетом у
градском подручју

П2

Студија изводљивости за
адекватан
систем
централног
гријања
за
градско подручје

П2

Израда
елабората
о
могћностима
третмана
фекалних вода за Милиће,
Подгору, Лукић Поље и
Мишиће

П3

Успостава модела сарадње
са
привредом
ради
смањења
дисперзије
чврстих честица у Зелени
Јадар

П3

Регулација обале Зеленог
Јадра од црквеног моста до
ушћа

П4

Завршетак
регулације
обале Студеног Јадра од
СШЦ до ушћа

П4

Израда
потребе

П5

компостера
за
града на двије

СЦ4, ОЦ1
Март-октобар
Уграђено нових 100
водомјера

СЦ4, ОЦ2

Реконструисано најмање
30 стубова са лед
расвијетом

Април - Новембар

3.000,00

Одјељење за
просторно
планирање

15.000,00 КМ

Одјељење за
просторно
планирање

3.000,00 КМ

Одјељење за
просторно
планирање

5.000,00

Одјељење за
просторно
планирање

0,00 КМ

Одјељење за
просторно
планирање

270.000,00 КМ

Одјељење за
просторно
планирање

50.000,00 КМ

Април-јун

СЦ4, ОЦ2
Израђена студија
изводљивости

Марта-јул

СЦ4, ОЦ4
Израђена документација

СЦ4, ОЦ4

Март-мај
Постигнут договор

Април-септембар

СЦ4, ОЦ4
Завршена прва фаза у
дужиниод најмање 200 м
СЦ4, ОЦ4

Април-септембар
Уређено најмање 50 м

СЦ4, ОЦ5

Одјељење за
просторно
планирање,
Комунално

Изграђена два компостера
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Април-мај

Одјељење за

4.000,00 КМ

локације
уз
промоцију
компостирања
зеленог
отпада у домаћинствима

просторно
планирање,
Комунално

Успостава
два
зелена
острва
у
граду
уз
постављање контејнера за
сакупљање
пластике
и
папира на ширем подручју
општине .

П5

Порибљавање водотокова

П6

СЦ4, ОЦ3

П6

СЦ4, ОЦ3

Израда
путне
инфраструктуре за приступ
природним И историјским
вриједностима

Април-мај

СЦ4, ОЦ5
Формирана два зелена
острва и постављено нових
4 жичана контејнера за пет
отпад

Порибљени водотокови са
200 кг млађи рибе

Март-јун

Одјељење за
просторно
планирање,
Комунално

Одјељење за
просторно
планирање, СРД

600,00 КМ

3.000,00 КМ

Април- Новембар
Изграђено најмање 2 км
асфалтног пута
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Одјељење за
просторно
планирање

200.000,00 КМ

Детаљан финансијски план за пројекте који се имплементирају у 2017. години
Р/б
р

Пројекти/мјере
Укупни
оријентацион
и трошкови

Финансирање
из буџета
општине

Финансирање из осталих извора
Кредит

Ентите
т

Држава

Јавна
предузећ
а

Приватн
и
извори

ИПА

Донатори

Економски развој

1

2

3

4

5

6

7

Формирање базе података
о привредним субјектима
општине
Подршка
МСПиП

развоју

800,00
800,00 КМ

нових

Подршка
покретању
почетног бизниса (Старт –
УП)
Јачање кластера у
дрвопреради

Подршка развоју МСП из
области енергетике
(минихидроелектране);
Израда програма за
учешће привредника на
сајмовима;
Формирање базе
података о
пољопривредним
газдинствима и врсти

20.000,00 КМ

20.000,00

10.000,00 КМ
10.000,00

270.000,0КМ

270.000,0

0,00 КМ

0,00 КМ

500,00 КМ

500,00
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Остали
извори

производње;

8

9

10

11

Израда и реализација
програма за субвенције у
пољопривредној
производњи (сточарство,
воћарство, ратарство,
производња поврћа у
затвореном простору);
Програм реализације
циљева из Стратегије
развоја туризма општине
до 2021. године
Успостава центра за
доквалификацију и
прквалификацију при СШЦ
Смањење стопе
незапослености на 20% до
2022

60.000,00 КМ

60.000,00

2.000,00 КМ

2.000,00

270.000,00

10.000,00

260.000,0
0

0,00
Друштвени развој

10

11

12

Буџетска
подршка
образовним установама

Побољшање енергетске
ефиксности објекта
обданишта
Опремање кабинета

242.200,00
242.200,00

100.000,00

20.000,00

15.000,00

5.000,00

80.000,
00
10.000
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наставним средствима

13

14

15

16

17

18

19

Санација активних
подручних школа
Ограђивање школског
дворишта централне
основне школе
Санација приступа
централној основној
школи
Буџетска подршка раду
центра за соцјални рад
Увођење софтвера са
умрежавањем
релевантних
субјеката
који се баве социјалном
заштитом
Подршка
и
развој
капацитета
НВО
које
помажу рањивим групама
Финансиска
подршка
активностима из области
културе

6.000,00
6.000,00

200.000,00

30.000,00

9.000,00

9.000,00

170.000,0

147.790,00
147.790,00

2.500,00

2.500,00

11.000,00

11.000,00

10.000,00

10.000,00

20

Активирање рада савјета
за културу

300,00

21

Санација домова културе
у Дервенти и Новој Касаби

25.000,00

300,00

4.000,00

21.000,00
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22

23

Успостава
младе

буџета

Санација
и
изградња
игралишта за најмлађе на
отвореном

24

Асфалтирање улица
локалних путева

25

Изградња
расвијете

26

27

за
4.000,00

1.000,00

3.000,00

12.000,00

2.000,00

10.000,00

200.000,00

30.000,00

170.000,0
0

15.000,00

15.000,00

7.000,00

2.000,00

и

уличне

Уклањање
архиктектонских баријера
за приступ важним јавним
објектима
Провођење
пронаталитетних мјера и
мјера за повећање броја
становника

103.000,00

5.000,00

103.000,00

Заштита животне средине

27

28

29

Реализација
активности
на изградњи објеката за
третман воде на градском
водоводу
Уградња водомјера на
водоводним
системима
којима
управља
комунално предузеће
Замјена
постојеће
расвијете лед расвјетом у

20.000,00
75.000,00

15.000,0

3.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00
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40.000,00

градском подручју

30

31

32

33

34

35

36

Студија изводљивости за
адекватан
систем
централног гријања за
градско подручје
Израда
елабората
о
могћностима
третмана
фекалних вода за Милиће,
Подгору, Лукић Поље и
Мишиће
Успостава
модела
сарадње са привредом
ради смањења дисперзије
чврстих честица у Зелени
Јадар
Регулација обале Зеленог
Јадра од црквеног моста
до ушћа
Завршетак
регулације
обале Студеног Јадра од
СШЦ до ушћа
Израда компостера за
потребе града на двије
локације уз промоцију
компостирања
зеленог
отпада у домаћинствима
Успостава два зелена
острва
у
граду
уз
постављање контејнера за

3.000,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

270.000,00

20.000,00

50.000,00

15.000,00

4.000,00

2.000,00

600,00

250.000,
00

35.000,00

2.000,00

600,00
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сакупљање пластике и
папира на ширем подручју
општине .
37

38

Порибљавање водотокова
Израда
путне
инфраструктуре
за
приступ
природним
И
историјским
вриједностима

3.000,00

3.000,00

200.000,00

30.000,00

170.000,0
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План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала
Имплементација Стратегије развоја општине Милићи у периоду 2017-2022. год. је највећи изазов за
општину Милићи. Реализација Стратегије и број релизованих пројеката ће на крају сваке године
давати тачне податке о томе колико је општина ближе постављеној визији развоја општине
Милићи. Како би се Стратегија развоја успјешно имплементирала потребно је обезбједити
одговарајуће људске ресурсе. Најбитнији механизам за успјешну реализацију Стратегије је
свакодневно праћење активности на реализацији пројеката из Стратегије, координација свих
актера на имплементацији Стратегији, те извјештавање које може бити иницијатор ажурирања
стратегије. Израдом Стратегије по методологији за интегрисано планирање локланог развоја
(МиПРО) обједињују се сви сектори на локалном нивоу, актери и заинтересоване стране чије
дјеловање мора бити координирано. Уз успјешно функционисање структура за планирање развоја
и стуктура које ће пратити провођење стратешких докумената, веома је битна координација унутар
Административне службе у имплементацији Стратегије. Да би се Стратегија успјешно
имплементирала веома је важно да буде подржана од стране социо-економских партнера у
општини.
Постојеће стање и организацијске претпоставке за имплементацију Стратегије
Начелник општине има најбитнију улогу у операционализацији и имплементацији Стратегије кроз
јасно успостављање механизама и дефинисања одговорности одсјека, одјељења у погледу
имплементације дијелова Стратегије из њихове надлежности, те обезбјеђивања њихове
координације.
Скупштина општине има кључну улогу у разматрању извештаја о реализацији стратешких
докумената Општине, укључујући и Стратегију развоја као водећег стратешког документа општине
који је основа за креирање и усвајање свих осталих развојних политика Општине.
Административна служба Општине кроз своје службе (Одјељења и одсјеке) припрема програм
развоја општине, просторне и урбаниситчке планове, усваја буџет. Административна служба се
стара о задовољењу потреба грађана у облсти комуналних дјелатности, културе, спорта, социјалне
заштите. Административна служба општине Милићи састоји се од: - Начелникакао носиоца
извршне власти - Одјељења за привреду, финансије и друштвне дјелатности у оквиру којег је
одсјек за привреду и друштвене дјелатности - Одјељења за општу управу у оквиру којег су Одсјек
за заједничке послове и заштиту и спашавање и Одјељења за просторно уређење стамбено
комуналне послове и екологију.
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Начелник општине

Одјељење за општу управу
Одсјек
за
заједничке
послове и послова заштите
и спашавања

Одјељење за привреду
финансије и друштвене
дјелатности
Одсјек за привреду и
друштвене дјелатности

Одјељење за просторно
уређење стамбенокомуналне послове и
екологију

Анализа раскорака између расположивих и нужних ресурса и потребе за прилагођвањем
Анализа показује да унутар општинске администрације постоји основа за организовање планске
функције. С друге стране, ова функција треба бити јасно елаборирана а постојећи капацитети
морају бити дограђени. Надаље, од кључног је значаја унапређење функције прикупљања и
похрањивања података, те с тим у вези формирања и вођења општинске базе података
релевантних за развој, као и ангажовање потребног особља.
• У општини не постоји довољно развијена култура ушећа грађана у изради локалних политика.
Постоји потреба за јачањем учешћа мјесних заједница, невладиног и пословног сектора у овим
процесима.
• Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији представља солидну основу за
организирање развојне функције, али исти треба бити дорађен у смислу још јаснијег дефинисања
одговорности. Правилник дефинише улоге и одговорности у области развоја али недовољно
простора посвећује планској функцији. Позиција самосталног стручног сарадника за развој
дефинисана у систематизацији представља солидну основу за даљње унапређење функције
планирања у општини.
• Општина не посједује свеобухватну базу података, већ је само један дио података у електронској
форми, те је стога питање базе података неопходних за планирање и управљање развојем
дефинисано као једно од критичних питања које ће захтијев
посебну пажњу у предстојећем процесу планирања. Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији предвиђено је да више упосленика буде задужено за прикупљање, обраду и
ажурирање података, свако у својој области.
• У општинској управи нема нико задужен за израду акционог плана за имплементацију стратегије и
њено праћење. Обзиром на посебан значај ове функције за операционализацију стратегије развоја,
нужно је дефинисати даље начине јачања ове функције и људских капацитета.
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Улоге и одговорности
Основне улоге и одговорности у процесу имплементације стратегије
Улога

Надлежност

Дефинисање
одговорности,
покретање
активности,
координација
имплементације
стратегије развоја
Дефинисање
надлежности
појединачних
одијељења за припрему пројектних приједлога и
имплементацију пројеката из акционог плана за
2017. годину
Разрада пројектних приједлога и осигуравање
извора финансирања

Провођење јавних набавки
Праћење имплементације стратегије и редовно
извјештавање
Разрада и усвајање оперативних и финансијских
планова за наредне године
Ажурирање и ревизија секторских планова и
стратегије
Дефинисање кључних потреба за изградњом
капацитета лица укључених у имплементацију
стратегије
Свеукупна
комуникација
у
погледу
имлементације стратегије развоја са актерима
ван општинске управе (НВО, Привреда,
представници виших нивоа власти, донатори...)

Начелник општине
Начелник општине, Начелници одјељења

Одсијек за заједничке послове и послове
заштите и спашавања, Одијељење за просторно
уређење стамбено конуналне послове и
екологију, Одијељење за финансије привреду и
друштвене дјелатности и Наченик општине
Службеник за јавне набавке
Начелници одјељења
Одијељење за привреду финансије и друштвене
дијелатности , Скупштина општине
Начелници одијељења и Начелник општине
Начелник општине, Начелници одјељења
Начелник општине,
Шефови одсијека .

Начелници

одјељења,

Праћење, вредновање и ажурирање стратегије развоја
Стварни резултати развоја, који произилазе из имплементације интегриране стратегије локалног
развоја, могу бити видљиви и мјерљиви једино уколико општина Милићи, као најодговорнија за
имплементацију стратегије, буде систематски проводила праћење и вредновање реализације
стратегије.
Стога, систематско праћење и вредновање (мониторинг и евалуација) реализације стратегије
омогућава мјерење степена остварења постављених циљева, дајући такође могућност за
предузимање правовремених мјера у циљу евентуалних корекција, те оцјењивање свеукупне
успјешности реализације стратегије.
Након усвајања стратегије од стране скупштине најсврсисходиније би било успоставити тим за
праћење и имплементацију реализације плана . Тим ће план пратити и припремати кварталне
извјештаје о имплементацији плана . Извјештаје ће подносити Скупштини . Поред праћења
реализације тим ће имати задатак да предлаже ажурирање плана у смислу замјене не учинковитих
активности или нереално постављених резултата и циљева .
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Мониторинг подразумијева формирање тијела у Општини које ће пратити индикаторе и реализацију
плана, на кварталном нивоу.Праћење имплементације стретешког плана у свим његовим
сегментима, према утврђеној динамици и роковима за реализацију вршити ће именовани тим .
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Синтеза стратегије
Визија развоја
Економски развијена, привлачна и атрактивна средина за домаће и стране инвеститоре, средина са развијеним људским ресурсима,
ефикасном администрацијом, са значајно унапређеним здравством и социјалном заштитом, образовањем, културно-спортским
активностима, изграђеном инфраструктуром, израђеном просторно-планском документацијом, еколошки чиста и заштићена у складу са
европским стандардима, атрактивна туристичка дестинација.
Стратешки циљеви
Изграђена јака и конкурентна
привреда која оптимално
користи природне, друштвене,
инфраструктурне и људске
ресурсе.

Развијена пољопривредна
производња заснована на
најновијим стандардима и
могућностима производње
здравствено безбједне хране.

Уређена и привлачна локална
заједница са квалитетном
друштвеном инфраструктуром,
квалитетним јавним услугама,
унапређеном социјалноздравственом заштитом,
развијеним образовним
системом и једнаким
могућностима за све

Успостављен интегрисани
приступ заштити животне
средине у складу са
ефективним кориштењем
природних
ресурса, енергетске
ефикасности и обновљивих
извора енергије и стратешки
приступ изградњи
инфраструктуре

Оперативни циљеви
Економски развој

Друштвени развој

Заштита животне средине

Програми
1. Развој Привреде
2. Развој Пољопривреде
3. Развој Туризма
4. Израда документације
привредне инфраструктуре
5. Едукација кадрова

за

развој

1. Подршка развоју образовања
2. Подршка развоју спорта
3. Подршка унапређењу социјалне заштите
4. Подршка активностима у области културе
5. Подршка дијеци и младим
6. Уређење насеља
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1. Унапређење водоснабдјевања кроз
поправљање квалитета воде
2. Побољшање енергетске ефикасности
3. Теретман отпадних и фекалних вода уз
унапређење канализационе мреже
4. Регулције водотокова
5. Управљање отпадом
6 . Заштита и кориштење природних и
културно-историјских вриједности

Пријекти и мјере
1.1. Формирање базе података о
привредним
субјектима општине;
1.2. Подршка покретању почетног бизниса
(Старт – УП);
1.3. Подршка развоју нових МСПиП;
1.4. Јачање кластера у дрвопреради;
1.5. Подршка увођењу нових технолобија
и нових стандарда квалитета у МСПиП;
1.6. Јачање прекограничне сарадње и
повезивање МСПиП;
1.7. Мјере подстицаја за развој постојећих
МСПиП;
1.8. Подршка развоју МСП из области
енергетике (минихидроелектране);
1.9. Израда програма за учешће
привредника на сајмовима;
2.1. Формирање базе података о
пољопривредним газдинствима и врсти
производње;
2.2. Израда програма за субвенције у
пољопривредној производњи
(сточарство, воћарство, ратарство,
производња поврћа у затвореном
простору);
2.3. Израда студије о могућностима
производње здраве хране;
2.4. Подршка увођењу система
наводњавања;
2.5. Подршка инвеститорима за изградњу
хладњача за воће;
2.6. Подршка пољопривредним
произвођачима за изградњу малих погона
за прераду воћа и поврћа (кућна
радиност);
2.7. Отварање зелене и сточне пијаце;

1.1. Буџетска подршка раду образовних
установа
1.2. Препокривање СШЦ
1.3. Препокривање објекта централне основне
школе
1.4. Санација фискултуре сале у централној
основној школи
1.5. Побољшање енергетске ефиксности
објекта обданишта
1.6.
Опремање
кабинета
наставним
средствима
1.7. Санација активних подручних школа
1.8. Ограђивање и
уређење школског
дворишта централне основне школе
1.9. Санација приступа централној основној
школи
1.10. Ограђивање и израда садржаја за
активности дијеце у дворишту обданишта
1.11. Набавка дидактичког материјала за
потребе обданишта .

1.1. Реализација активности на изградњи
објеката за третман воде на градском
водоводу .
1.2. Испуњавање услова за добијање
употребне дозволе за водоводе Јама –
Дервента, Алпро – Вуковићи, и још
4сеоска водовода .
1.3. Реконструкција дистрибутивне
водоводне мреже од базена до
Калдрмице
1.4. Рјешавање проблема
водоснабдјевања насељених мјеста
Вукшић Поље и Нова Касаба уз смањење
губитака на дистрибутивној мрежи
1.5 . Уградња водомјера на водоводним
системима којима управља комунално
предузеће
1.6. Израда катастра изворишта у
општини Милићи

2.1. Финансијска подршка раду клубова и
секција преко спортског друштава
2.2. Санација крова спортске дворане
2.3. Санација
и опремење
постојећих
спортских терена
2.4. Израда програма развоја сорта
2.5. Изградња спортских терена у МЗ.
2.6. Изрградња трим стазе око СШЦ
2.7. Постављање справа за моторички и
физички развој у спортском центру

2.1. Замјена постојеће расвијете лед
расвјетом у градском подручју
2.2. Побољшање енергетске ефикасности
зграде општине
2.3. Промоција и кориштење обновљивих
извора енергије
2.4. Студија изводљивости за адекватан
систем централног гријања за градско
подручје
2.5. Успостава адекватног централног
гријања за градско подручје

3.1. Буџетска подршка раду центра за соцјални
рад
3.2. Опремање дневног центра са боравак
дјеце са посебним потребама
3.3. Кадровско јачање центра за социјални рад

3.1. Израда елабората о могћностима
третмана фекалних вода за Милиће,
Подгору, Лукић Поље и Мишиће
3.2. Израда пројектне документације за
изградњу система за третман отпадних
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2.8. Подршка увођењу стандарда
квалитета у
пољопривредну производњу и
цертификација
производа.
3.1. Програм реализације циљева из
Стратегије развоја туризма општине до
2021. године;
3.2. Подршка развоју предузетништва у
области
туризма.
4.1. Израда Студије изводљивости о
изградњи
инудстријске зоне;
4.2. Израда програма за изградњу
саобраћајне
инфраструктуре у индустријској зони;
4.3. Израда програма за изградњу
инфраструктуре за водоснабдијевање и
одводњу отпадних вода унутар
индустријске зоне;
4.4. Израда програма за изградњу
електроенергетске инфраструктуре
унутар индустријске зоне;
4.5. Израда недостајуће просторнопланске
документације.
5.1. Израд апрограма едукације кадрова у
сектору МСПиП;
5.2. Израда програма едукација кадрова у
области пољопривреде и туризма;
5.3. Израда програма преквалификације и
доквалификације кадрова за потребе
предузетништва.

(психолог и дефектолог)
3.4. Увођење софтвера са умрежавањем
релевантних субјеката који се баве социјалном
заштитом
3.5. Подршка и развој капацитета НВО које
помажу рањивим групама .
4.1. Финансиска подршка активностима из
области
културе
(позоришне
преставе,
културене манифестације, развој вјештина из
области културе код дијеце и младих...)
4.2. Активирање рада савјета за културу
4.3. Санација домова културе у Дервенти и
Новој Касаби
5.1. Успостава буџета за младе
5.2. Санација објекта омладинског центра
(испуњавање услова прописаних за ОЦ)
5.3. Изградња санкалишта
5.4. Набавка клизалишта
5.5. Санација и изградња игралишта за
најмлађе на отвореном
6.1. Асфалтирање улица и локалних путева
6.2. Реконсрукција моста на Студеном Јадру на
улазу у Милиће
6.3. Завршетак изградње тротоара Милићи –
Транспорт
6.4. Изградња тротоара Милићи – Подгора
6.5. Изградња уличне лед расвијете
6.6. Изградња аутобуских стајалишта у
пригрдским насељима
6.7. Уклањање архиктектонских баријера за
приступ важним јавним објектима
6.8. Реконструкција зграде општине
6.9. Изградња тротоара Дубнички Мост-Вукшић
Поље
7.1. Набавка опреме за побољшање пружања
здравствених услуга
122

вода
3.3. Израда пројектног приједлога за
аплицирање према донаторима за систем
за третман отпадних вода
3.4. Успостава модела сарадње са
привредом ради смањења дисперзије
чврстих честица у Зелени Јадар
3.5. Изградња канализационе мреже у
приградским насељима
4.1. Регулација обале Зеленог Јадра од
црквеног моста до ушћа
4.2. Завршетак регулације обале Студеног
Јадра од СШЦ до ушћа
4.3. Регулација обале Зеленог Јадра У
Дервенти (пијаца, Иванпоље), Мишићи
(Препрано)
5.1. Израда компостера за потребе града
на двије локације уз промоцију
компостирања зеленог отпада у
домаћинствима
5.2. Успостава два зелена острва у граду
уз постављање контејнера за сакупљање
пластике и папира на ширем подручју
општине .
5.3. Набавка мањег возила (трактор) за
сакупљање отпада из теже доступних
дјелова града и приградских насеља .
6.1. Истраживања о присутности и
стаништима ендемских и ријетких врста
биљних и животињских врста на општини
Милићи
6.2. Елаборат евиденције свих културно
историјских локалитета
6.3. Порибљавање водотокова
6.4. Израда путне инфраструктуре за
приступ природним И историјским
вриједностима

7.2. Набавка новог санитетског возила
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6.5. Израда планинарских И пјешачких
стаза до средњовјековног града Комића И
Тисовљака
6.6. Промоција природних И исоријских
вриједности
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