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Стратегију развоја Општине Љубиње израдио је Развојни тим Општине Љубиње у оквиру
Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), који представља заједничку иницијативу
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) и Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у
периоду јануар – децембар 2010. године. Техничку подршку Развојном тиму у склопу овог пројекта
пружила је Развојна агенција ЕДА.
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II. УВОД
Стратегија интегрисаног развоја 2011–2020. године је кључни стратешко-плански документ
Општине Љубиње, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја има у
виду друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и
простора. Стратегија је развијена да буде оквир дефинисања заједничких циљева, подстицања
локалних снага, али и одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој. Као
таква, Стратегија интегрисаног развоја је у складу са стратегијама и политикама на вишим
нивоима власти, и то прије свега са нацртом Развојне стратегије БиХ 2008-2013, Стратегијом
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социјалне укључености 2008-2013, али и са другим секторским стратегијама на државном,
антитетском и кантоналном нивоу.
Стратегија интегрисаног развоја је усвојена од стране Скупштине Општине Љубиње. 2010.
године, те је ступила на снагу 2011. године.
Стратегија информише свеукупну јавност и приватне улагаче о развојном путу општине,
представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира
основу за праћење напретка те охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа
власти и друштвено-економских партнера.
Стратегија развоја Општине Љубиње за период 2011-2020 година је израђена oд стране радних
тијела која је именовао начелник општине, а у оквиру Пројекта интегрисаног локаног развоја
(ILDP), који представља заједничку иницијативу Развојног програма Уједињених нација у БиХ
(UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).
Стратегија развоја представља путоказ за свеукупни развој Општине Љубиње, а обухвата
економски, друштвени и план заштите и унапређења животне средине, уз поштивање просторног
аспекта. Визија развоја, те стратешки циљеви развоја Општине, дефинисани су на период од 10
година. Прихватајући чињеницу да постављање циљева подразумијева не само одговор на питање
„шта“, већ и „како“, те да је одговор на ово питање од кључног значаја за квалитетну
имплементацију Стратегије, Општински развојни тим је развио секторске планове и оперативни
дио Стратегије. Секторски планови, оперативни циљеви, програми, пројекти и мјере, усмјерени ка
побољшању квалитета живота у општини, дефинисани су на период од 5 година. Оквирни
оперативни планови су израђени за наредне три, а детаљни акциони планови за годину дана.
Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у
сваком сектору, а који омогућавају достизање постављених циљева путем провођења оперативних
активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије. Надаље, приоритетни
програми и пројекти нису само основа за кориштење општинских и других домаћих извора
средстава, него и добра основа за приступ екстерним изворима средстава, попут IPA програма
Европске уније, али и других програма подршке у Босни и Херцеговини.
Код израде стратегије развоја Општине Љубиње посебно се водило рачуна о остваривању
хоризонталне интерсекторске усклађености те вертикалне усклађености Стратегије са
стратегијама и плановима на другим нивоима. Додатан значај је поклоњен могућим иницијативама
међуопштинске сарадње.
Предуслов квалитетне и правовремене имплементације Стратегије јесте препознавање њеног
значаја од стране свеукупне локалне заједнице и виших нивоа власти, али и успостављање
Стратегијом предвиђених механизама за њену имплементацију, извјештавање, ажурирање и
свеукупну операционализацију, а што је задатак који Општини, али и свим другим актерима у
локалној заједници, предстоји у наредном периоду.
Техничкa помоћ у процесу израде Cтратегије развоја пружена је Општинском развојном тиму у
оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја и уз финансијску подршку SDC-а.

III. МЕТОДОЛОГИЈА КРЕИРАЊА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
У изради стратешког плана развоја Општине Љубиње 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
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потпуности усаглашена са водећим принципима и приступима стратешком планирању које
промовише Европска унија.
Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја Општине Љубиње 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 интеграција (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 Љубиње, инициран од стране начелника
Општине и подржан од стране Скупштине Општине, је започео потписивањем Меморандума о
разумијевању између Општине Љубиње и UNDP-a у априлу 2009. године, те формирањем радних
тијела – Општинског развојног тима и Партнерске групе.
Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом процесу створени су
механизми за снажно грађанско учешће, доминантно кроз рад Партнерске групе – консултативног
тијела којег су чинили представници јавног, приватног и невладиног сектора. Посебан нагласак је
стављен на укључивање и адекватно препознавање потреба потенцијално рањивих категорија
становништва. У процес је свеукупно било укључено више од 300грађана.
Полазна тачка за израду стратегије развоја Општине Љубиње је била анализа постојећих
стратешких докумената, нивоа њихове реализације, те степена развијености људских ресурса
неопходних за израду и имплементацију стратегије.
Ова анализа је била надограђена 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, стратешке фокусе, визију развоја и стратешке циљеве развоја. Стратешка платформа
Стратегије је доминантно дјело Општинског развојног тима. Секторске планове развоја економије,
друштва и заштите и унапређења животне средине израдиле су за ту сврху формиране секторске
радне групе, а које су чинили представници јавног, приватног и невладиног сектора.
У завршном дијелу процеса, Општински развојни тим је, на бази принципа интеграције,
објединио и ускладио секторске документе, те израдио оквирне трогодишње и детаљне
једногодишње планове имплементације, укључујући и план развоја организацијских капацитета и
људских потенцијала неопходних за процес имплементације Стратегије. Како би се омогућила
ефективна имплементација Стратегије, финансијски оквир Стратегије и општински буџет за 2010
годину су у потпуности усклађени.

IV. СТРАТЕШКА ПЛАТФОРМА
IV. 1. ОПШТИНА ЉУБИЊЕ, СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА – И З В О Д
1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И РЕСУРСИ
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Љубиње је административна јединица са дугим историјским трајањем. У писаним
изворима Љубиње се први пут помиње 1404.године. Након 2. свјетског рата, на почетку периода
комунистичке владавине у Југославији, административном подручју Љубиња ампутирана је шира
област Попова, а придодато подручје Жрвња и Кртиња, па је Општина Љубиње сведена на око 320
km2 површине. Након Дејтонског споразума, Оквирног споразума за мир у БиХ, Општина Љубиње
има 318,5 km2 и припада Републици Српској. Према попису из 1991. године, од 4172 становика,
више од 90% су Срби.
Процес индустријализације у вријеме социјализма је омогућио запошљавање готово све
радне снаге, станоградњу, те изградњу инфраструктуре у градском насељу, али је оставио трајне
посљедице миграција на релацији село-град. На почетку 2010.године Љубиње је изразито
неразвијена мала општина скромних привредних и друштвених ресурса суочена са изазовима
одрживости и развоја, како у погледу економије, тако и у погледу демографског, друштвеног и
административног потенцијала.
Подручјем Општине, кроз градско насеље пролази савремени магистрални пут (М6), који
Љубиње повезује, с једне стране са Требињем, Дубровником, односно Никшићем, а с друге стране
са Стоцем, Мостаром, односно Чапљином, Метковићем и Плочама. Значајан је и путни правац који
повезује Љубиње са Берковићима и Билећом.
Мостар је од Љубиња удаљен 50км, што је уједно и раздаљина до најближег аеродрома. Најближа
лука је лука Плоче, док је најближа жељезничка пруга која се налази у Чапљини удаљена око 40км.
У Љубињу доминира утицај медитеранске климе, док она у брдском дијелу има
карактеристике умјерене континенталне климе. Иначе, подручје биљежи изразито висок просјечни
годишњи ниво падавина, као и изразиту осунчаност током читаве године. Средња годишња
температура ваздуха у Љубињу износи 12,0˚С, са доста израженим разликама. Најхладнији мјесец
је јануар са 3,0˚С, а најтоплији јули са 20,8˚С. Високе темпаратуре у љетном периоду често
прузрокују велике штете пољопривредним културама. Зимске температуре најчешће не падају
испод -20˚С.
Рани јесењи мразеви нису карактеристика овога краја, али се доста ријетко могу појавити
касни прољећни мразеви (слабијег интезитета) крајем априла и почетком маја. То је последица
инверзија које настају због близине планинских масива и потпуно затворених поља. Штете од
позних мразева веће су у доњем дјелу Љубињског поља, а мање у вишим дијеловима. Запажа се
доста висока температура у вегетационом периоду која износи 17,1˚С, што одговара биљкама које
захтјевају много топлоте. Преовлађујући вјетрови у љубињском крају су јужни и сјеверац или бура.
По количини и распореду падавина љубињски крај припада медитеранском климатском
типу. Средња годишња висина падавина је доста висока и врло колебљива по годинама и
периодима. Распоред падавина у току године (по годишњим добима, мјесецима и краћим
временским интервалима) изразито је неповољан са аспекта развоја вегетације и гајења
пољопривредних култура.
На простору Општине могу се издвојити двије морфо-структурне цјелине. По ободном
дијелу Општине простиру се планински масиви, од којих је највећи Бјеласица (1338 m) и Видуша
(1328 m), док је унутрашњи простор Општине нижи и углавном заравњен (битно обиљежје овом
простору даје Љубињско поље површине 8,3 km2 које лежи на надморској висини од 394 до 420 m).
Иначе, оквир и брда Љубињског поља су типични крш, велике кречњачке површине са
понеком већом или мањом увалом и шкрапама. Само дно вртача и увала представља површине
које се искориштавају за пољопривредну површину.
Огромне количине воде које у току јесени и зиме падну на брдима око поља губе се дуж
мањих и већих пукотина у кречњаку, одмах или послије краћег површинског тока. Те воде не
избијају нигдје у близини поља у виду извора, те је Љубињско поље у љетној половини године
безводни крај. На подручју Општине Љубиње не постоји ниједан стални водоток, нити извор, па је
стратешки изазов питање: како обезбједити адекватну количину воде за становништво, јавне
службе, привреду и пољпоривреду.
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Потенцијал рудног богатства на подручју Општине није у потпуности испитан. Постоје
налазишта боксита у рејону Кртиња, а руда битумена је својевремено ископавана на подручју
Мишљена. Налазишта кречњака, или лапорца нису експлоатисана.

2. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРЕТАЊА
Подручје Oпштине Љубиње идентично југоисточној Херцеговини у цјелини, одавно је
познато по негативним демографским карактеристикама. Дугорочна је тенденција смањења броја
становника у овој општини као и учешће Oпштине у броју становника БиХ .
Тенденција смањења броја становника последица је истовременог утицаја више међусобно
повезаних чинилаца у дугом периоду, и то: ратно страдање у 2. свјетском рату, економска
неразвијеност, ниска стопа наталитета, те исељавање у друге регионе бивше СФРЈ, првенствено
Србију, због економских мотива.
У периоду 1991-2009. године, због познатих догађаја (распад СФРЈ, ратни сукоб, постратно
кретање и груписање), демографске прилике у Општини Љубиње су дијелом измјењене. Дио
становника се иселио, а дио избјеглог становништва са других подручја (ФБиХ, Хрватске) се
доселио у Љубиње.
Старосна структура становништва Љубиња је неповољна и непрекидно се мијења у правцу
повећања учешћа старијих и смањењу учешћа млађе популације.
Према процјенама, полну структуру становништва Љубиња карактерише сталан и нешто
већи број мушке популације.
Ратна збивања од 1991. до 1995. године су дијелом промјенила националну структуру
становништва Општине. Посматрајући 1991. и
2009. годину, Срби су чинили већинско
становништво Општине (1991. године су чинили 89,83%, а 2009. године због ратних дешавања и
исељавања чине чак 99,20 % становништва). Учешће Муслимана и Хрвата 1991. године је било
8,90% становништва Општине, а 2009. године само oкo 0,56 % (повратници). Остало становништво
1991. године чини 1,27 %, а 2009. године тек 0,24%.
Исељавање Љубињаца траје вијековима и у разним правцима. Одлажења на рад у Дубровник,
Мостар, Сарајево трајало је дасетинама година и тако су многи Љубињци остали као стални
становници у тим градовима.
О миграцијама не постоје тачни подаци. Кретање становништва из Општине у друга мјеста
нпр. Требиње је последица рјешавања разних потреба становништва: здравствене услуге већег
нивоа, трговина, одлазак ђака и студената у школу - свакодневно и седмично.
Сезонске миграције су такође присутне, у којима радно стабилно становништво (углавном млађе)
ради зараде, одлази у друге регије на рад у области туризма, грађевинарства, кампање бербе
пољопривредних производа и сл. Посебно су значајне, са развојног аспекта, миграције младих који
остају у мјестима школовања, студирања са циљем трајног настањивања и живота.
И поред стимулативних мјера, негативни природни прираштај и миграције представљају
огроман проблем са којим се суочава Љубиње, па је стратешки пресудно питање: како
унаприједити општи квалитет живота и могућности стицања прихода грађана на подручју општине.

3. ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА
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На подручју Љубиња сједишта имају 39 привредна субјекта типа предузећа, а
регистровано је 70 самосталних радњи.
Овдје дјелују испоставе, пословне јединице најмање 20 субјеката са сједиштем изван Љубиња.
Дјелатност предузећа су различите а оквирно се могу класификвоати на сљедећи начин:
1. у области перадарства најважније привредне активности имају: „Кока-продукт“, „Аграр“,
„Љубивит“ „Љубивит-јато“, односно „Имел“,
2. у производњи сточне хране значајан је капацитет „Фармавит-а“,
3. у дрвној индустрији „Атлас вуд“,
4. у грађевинарству: „Грађевинар“, „Неимарство плус“,
5. у трговини и посредовању дјелује више предузећа као и испостава субјеката са других
подручја.
Међу самосталним радњама највише их је из области угоститељства, затим трговине са
малим бројем специфичних услужних дјелатности.
У области економије посебну структуру чини преостали дио предузећа и капацитета гдје
није завршен или је неуспјешно изведен процес приватизације државног капитала. Изразити
примјери су „Соко-ФТС“а.д. и „Соко-Гума“ а.д., гдје још, након 12. година од доношења Закона, није
продат пакет од 30% (практично 45%) државног капитала. Неповољна власничка структура,
вишедеценијско одсуство инвестиција у производни програм и технологије, старост радне снаге
без потенцијала у подмлатку само су кључне карактеристике које ограничавају развојни потенцијал
споменутих субјеката, а они су својевремено били носива структура малог металопрерађивачког
комплекса, који је запошљавао и више од 400 радника.
Спољно-трговинску размјену остварује неколико субјеката из Љубиња. Међу извозне
производе љубињске привреде треба истакнути: букову грађу предузећа „Атлас вуд“, пилеће
месо (бројлери) ИМЕЛ-а, конзумна јаја „Кока-продукта“ и сточну храну „Фармавита“. Дијелом се
овдје може утврстити: метални намјештај „Соко ФТС-а“ а и других произвођача. Међу увознике
треба истакнути: „Фармавит“- увоз жита и других компоненти, као и „Имел“ односно „Љубивит јато“.
Од 1998. године у нову приврредну структуру на бази приватног капитала, и тржишне економије,
највише инвестиције биљежимо:
1.

„Атлас вуд“ – фабрика за резање и прераду букове грађе, инвестиција од 3-4 милиона

КМ,
2.

Вишекратне инвестиционе захвате у перадарству сљедећих субјеката:
„Аграр“, „Имел“ „Кока-продукт“, „Љубивит јато“, „Љубивит“.
„Фармавит“ и „ИМЕЛ“ (Carnex) имају цертификате ISO стандарда квалитета
производње, као и HACCAP. И ове инвестиције се мјере са 3-5 милиона КМ
3. У области трговине, угоститељства и туризма највише инвестициије су:
а) изградња робне куће „Маркет 99“, око 1,5 милиона КМ,
б) реконтрукција хотела „Љубиње“, око 800.000 КМ,
в) изградња базена за спортове на води „Боровик“, 560.000 КМ,
4. У области воћарства треба издвојити млади засад вишње на око 100 hа, воћњак јабуке
на око 50 hа у Љубињском пољу, као и хладњачу „Фрувеко“. Овдје се може споменути
изградња прве акумулације за наводњавање у Љубињском пољу капацитета 50.000 m3 и
ревитализација базена и старог система за наводњавање.

ТУРИЗАМ
Туристички потенцијал Љубиња је нeразвијен и у основи неиспитан. Бројне су оцјене о
солидном потенцијалу развоја ловног туризма, еко туризма, али је познато да су извјесне
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припреме својевремено обухватиле могућност успостављања „ваздушне бање“ у Банчићима, на
бази података о дуговјечности људи са овог подручја.
Туристичка инфраструктура Љубиња је изразито неразвијена.
Врло скромна традиција,
неразвијени капацитети објеката и услуга угоститељства, одсуства улагња у развој и промоцију
туризма – основне су одлике стања туристичке инфраструктуре.
Ако се има у виду постојеће стање туристичке инфраструктуре, те повољне климатске
караткеристике, један од статешких изазова општине се односи на коришћење и развој туристичког
и спортско-туристичких потенцијала.

ПОЉОПРИВРЕДА
Подручје има повољан географски положај, релативно повољне природне услове за
производњу у органском поступку, извјесну традицију, а с друге стране мали и уситњени
земљишни посјед, застарјелу механизацију, неповољну старосну структуру произвођача. Ту је
значајан обим и вриједност производње у сточарству, традиција овчарства и добро заснована
производња на бази перадарства, савремена производња сточне хране, солидни резултати обнове
традиције воћарства и савремени начин повртларства.Али, опет, ту је неповољан расни састав
стоке, лоши хигијенски услови и екстензивни начин држања стоке, недостатак услова за
организовани откуп млијека и других производа, или – скромна производна вриједност и површина
земљишта, појава дугих сушних периода у љетном периоду, скупа употреба механизације због
конфигурације терена, недостатак довољних количина воде и савремених система наводњавања и
сл.
Према подацима катастра, Љубиње има 1358 хектара обрадивог земљишта. Стање на
терену казује да су земљишне парцеле на селима у великој мјери запуштене, зарасле у шикару а
да се у солидној мјери користи само земљиште у Љубињском и Убалачком пољу. Наравно грађани
Љубиња обрађују значајне површине замљишта у Поповом пољу.
Према власничкој структури, општина Љубиње је власник око 220 хектара земљишта у
Љубињском пољу и знатних површина пашњака, крша и шуме на сјеверо-источним и југо-источним
дијеловима општинског атара; остало земљиште је приватно. Најинтензивнија активност одвија се
на земљишту Љубињског поља, гдје је на општинском земљишту засад вишње на око 120 хектара,
засад јабуке на око 30 хектара, уз нешто необрађених површина.
На подручју општине је регистровано око 1250 говеда, од тога око 1150 музних крава; број
оваца се процјењује на 5000, а коза на 400-500 грла. Традиционална дјелатност пчеларства и
производње меда се благо унапређује па се цијени да Љубиње има више од 5000 пчелињих
друштава.
Перадарство у Љубињу је, на бази традиције и интензивних улагања, изразито најразвијенија
привредна дјелатност. Ово се односи како на обим, квалитет, запошљавање, тако и на укупан
приход на подручју општине.
Гледано у цјелини, локална економија има одређени, чак солидни потенцијал одрживости и
даљег развоја, али и ограничења која постоје како на локалном плану тако и шире у региону.
Прави је развојни изазов питање како наставити инвестиције у производње на бази перадарства,
како засновати прераду у производњи на бази воћарства и повртларства, као унаприједити стање
и конкурентност сточарске производње и ревитализовати економске потенцијале на селу.

4. ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА
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Уколико анализирамо податке који се односе на период од 2005 до 2009 године, на
подручју општине Љубиње број запослених се није значајније мјењао у том периоду. Број
запослених се кретао између 824 и 864, али без неких примјетних и јасних тенденција.
Према расположивим подацима који се односе на период од 2005 до 2009 године, а односе се на
разврставање запослених према привредним дјелатностима, закључујемо да је евидентан раст
броја запослених у јавном сектору. Такође, нема назнака развоја неке нове привредне
дјелатности која већ није била заступљена на територији општине Љубиње. Привредни сектор је у
потпуности смањио своје капацитете, изузев грађевинарства које је за чак 200% повећало број
запослених 2009 године у односу на 2008 годину.
Трговина на мало и велико, као и угоститељство биљеже благ пад броја запослених, што
је вјероватно у крајњој инстанци последица пада куповне моћи односно смањења потрошње
грађана општине.
Према величини предузећа, највише запослених (63%) се налази у малим предузећима
која имају између 10 и 49 запослених, док је у средњим предузећима кјоја имају између 50 и 250
запослених запослено око 26%, у микро предузећима која имају до 9 запослених запослено је око
11% од укупног броја запослених у предузећима. 2009. а посебно 2010. година обиљежене су
економском кризом која је резултирала губитком бројних радних мјеста (текст. индустрија и др.) и
снажним падом иначе скромне потражње радне снаге.
Просјечна плата на нивоу општине Љубиње је у последњих 5 година које су узимане у обзир
приликом анализе била значајно нижа од просјечне плате на републичком нивоу.
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У годинама које су узете у обзир приликом анализе,
број незапослених није се значајније мијењао. Нема
континуираних тенденција пада или раста незапослених,
те се укупан број евидентираних незапослених лица
кретао око бројке 550.
Према образовној структури највећи број (преко 70%)
незапослених је КВ и ССС. Број незапослених са ВСС
кретао се између 2 и 4%. Старосна структура
незапослених лица је шаролика и можемо рећи да су све
генерације готово подједнако заступљене. Стопа
незапослености у периоду од 2005 до 2009 године није
имала неких значајних трендова раста односно пада и
кретала се око 40% (тачније од 39-41%). 2010-те године
трендови су погоршани.

Све у свему крупно стратешко питање је: како привући нове инвестиције а одржати и ојачати
постојећу привредну структуру.

5. ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
У Љубињу функционише Основна школа „Свети Сава“, Средња школа „Светозар Ћоровић“
а ради и Јавна установа Дјечији вртић. 2009. године Основну школу похађа 346 ученика, Средњу
школу 174, а Вртић 38 полазника.
Посматрајући протекли петогодишњи период да се закључити да се број ученика благо
смањује, што указује на негативне трендове демографских кретања, посебно када се зна да мали
број ученика из Љубиња иде у школе у друга мјеста и да је врло мали број дјеце школског узраста
изван процеса образовања. У погледу наставног кадра и просторних услова може се констатовати
да је стање повољно. Школске зграде су изграђене прије 30-40 година и још су у добром стању.
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Концентрација кадра у једној установи и солидна традиција школства у великој мјери опредјељује
квалитет наставе па је извјесно да се наставни програми изводе према високим стандардима. Као
озбиљан индикатор се може узети чињеница да се свршени гимназијалци успјешно квалификују на
студије.
Посебно се намеће питање избора алтернативног профила средњег образовања. Гимназија
општег смјера остаје приоритетан избор, а други образовни профил се појављује као питање на
коме је тешко помирити жеље ученика и родитеља и за сада недефинисаних потреба тржишта
рада.
На подручју Општине од 2005. године постоји Народна библиотека као установа културе.
Почела је са радом на 200 m² корисног простора да би се 2007. године простор адаптирао, сада је
у функцији савремено опремљен и врло угодан простор од 400 m², библиотека-читаоницаинтернет клуб и простор за видео презентације, изложбе слика, бесједе и промоције књига.
Његовању вриједности културе и стваралаштву допринос даје и неколико аматерских
удружења. На овом плану дјелује Одбор СПКД „Просвјета“, који издаје годишњак „Гласник
Љубиње“. Позориште младих „Гимназијалац“ које промовише сценску умјетност, као и Фолклорно
друштво „Љубиње“ које афирмише традиционалне вриједности игре и музике завичајног насљеђа.
Као културну вриједност ширег значаја овдје треба издвојити споменичко насљеђе српске
културе средњег вијека у облику некропола-мраморја –надгробних споменика високе умјетничке
вриједности. Наравно, изузетно културно насљеђе чине православни храмови, цркве од којих неке
потичу из давних времена. Међу њима се истичу цркве Св. Пророка Илије у селу Градац (матица
цркава, потиче из 13. вијека) и црква Св. Кнеза Лазара у Влаховићима. Црква у Влаховићима,
изузетних архитектонских домета, потиче из косовског периода, а чува габаритне плоче на којима
су ктиторски записи који свједоче високе домете културног и економског развоја тадашњег
друштва.
Културно насљеђе Љубиња нема адекватан институционални оквир за своју презентацију,
афирмацију, а нарочито валоризацију као потенцијала туристичке понуде.
Највишу и неупоредиву вриједност љубињског спорта чине одбојка и Одбојкашки клуб „Љубиње“,
који дјелује од 1961. године. Највиши успјеси клуба су такмичења у првој лиги СФРЈ, а у поратном
периоду, клуб је од почетка такмичења Премијер лиге БиХ члан елитне селекције БиХ одбојке.
Уз градску спортску дворану, која је постала неусловна за високе стандарде, међу
спортске објекте треба истакнути недавно изграђени савремени базен за спортове на води, у
оквиру пројекта Спортско-рекреационог центра „Боровик“. Наравно, фудбалски стадион на
Буцањима, стадион за мале спортове и бројна игралишта која су изграђена у посљедње 2-3 године
говоре о потребама и улагањима у спорт и рекреацију. Амбициозни пројекат Спортско-туристичког
центра „Боровик“ у близини малог олимпијског базена, чека боља времена и инвеститоре.
Примарна здравствена заштита на подручју Општине је доста добро организована. Дом
здравља има солидне услове простора, повољну квалификациону и старосну структуру
запослених (4 љекара специјалиста), као и један љекар општр праксе, са адекватним бројем
квалитетног осталог особља Од 2005. године Дом здравља функционише са 3 тима породичне
медицине и службом хитне помоћи.
Развој ове дјелатности би могао бити усмјерен на рјешавање следећих питања:
-

високе трошкове корисника због одласка на спец прегледе у Требиње,
високе трошкове корисника бројних услуга стоматологије изван Љубиња,
модел превенције у здравственој заштити омладине.
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Према евиденцији министарства, Фонд здравствене заштите региструје 3.900 корисника услуга
здравствене заштите на подручју наше Општине.
Ради остваривања одговорности у области социјалне заштите, образована је 1993. године
посебна јавна установа – Центар за социјални рад.Рад Центра се финансира из буџета Општине, а
око 5 % средстава дотира јавни фонд дјечије заштите и други извори. Путем Центра одређено
право из социјалне заштите 2009. године остварује око 586 лица. Око 120 лица остварује право на
новчану помоћ и његу од стране другог лица, у износу од 41 КМ по члану, што на годишњем нивоу
износи око 55.000 КМ. Овдје су укључена и права незаштићених лица која су утврђена прописом
Општине.
Путем центра се остварују и права која се финансирају из Јавног фонда дјечије заштите.
Додатак на дјецу, који за другорођено дијете износи 45 КМ мјесечно, трећерођено 100 КМ, 2009.
године остварује се за укупно 211 дјеце. Исто тако, Центар посредује у остваривању материнског
додатка за незапослене и запослене мајке. Породиљско одсуство траје 12. мјесеци, а за 3. и 4.
дијете 18. Права из споменутих пакета социјалне заштите за 2009. годину износе више од 280.000
КМ. На подручју Општине 53 лица остварују право по основу ратне војне инвалидности.
Љубиње је Општина са изразито високим учешћем броја пензионера у становништву.
2010. године у Љубињу живи око 1000 пензионера. Благи пораст броја пензионера се биљежи још
од 2005. године када је евидентиран 851 корисник. Номинални износ пензије се повећава и у
периоду 2005-2010. година. Извјесно, најнижа пензија од 160 КМ и просјечна од око 320 КМ јасно
показују положај и стандард живота љубињских пензионера.
Традиционални начин становања људи овог подручја био је одређен економским развојем
и доступним материјалом. Може се казати да је нови интензивни талас станоградње започео
крајем 60-тих и трајао до 80-тих година 20. вијека. У овом периоду изграђено је неколико стотина
нових кућа, од тога је ¾ породичних кућа, а остали дио је била тзв. усмјерена стамбена градња у
друштвеној својини, гдје су корисници стицали станарска права. Након завршетка ратног сукоба
1992-1995. године, остварен је нови талас станоградње. Овај пут у периоду 1998-2009. године на
новој локацији (Виногради-Дубошнице) изграђено је насеље од око 150 кућа са више од 250
станова. Истовремено је изведен пројекат доградње стамбених зграда које су имале равне кровове
па је тако изграђено близу 50 стамбених јединица. 2009. године се може констатовати да Љубиње
има довољно станова и стамбеног простора, солидне градње и стања. Може се, такође, казати да
и новоизграђена насеља захтјевају улагања у изградњу комуналне инфраструктуре.
У Љубињу су организовање цивилне заштите одредиле специфичности. Полазећи од
чињенице да се на подручју Општине у поратном периоду појављује већи број шумских пожара,
који пустоше ниско растиње у шуми, а угрожавају и насеља све до близу градског подручја, било је
потребно наћи одговор на нарасле потребе спречавања или ублажавања штета од пожара.
Законски услови су одредили минималан број од 12 припадника за оснивање јединице. 2008.
године извршена је попуна јединице која је насљедник опреме и средстава бившег ватрогасног
друштва. Како није било цјелисходно да се уз ову јединицу организују посебне јединице цивилне
заштите, на бази процјена од могуће угрожености елементарним и другим непогодама, одлучено је
да се општинској ватрогасној јединици повјере и послови цивилне заштите. Јединица је
опремљена и оспособљена да одговори задацима који су оквирно одређени Законом и дати
планом на нивоу Општине.
6. СТАЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНИХ УСЛУГА
Ако саобраћајном инфраструктуром обухватамо мрежу путева на подручју општине,
можемо закључити да она у основи задовољава само минималне стандарде и потребе, које су
одређене укупним стањем развоја мале и изразито неразвијене заједнице.
Магистрални пут (М6) пролази кроз градско насеље и Љубиње повезује са сусједним мјестима
Стоцем (20 км) и Требињем (60 км). На столачком правцу, коловозна трака има ширину од само 5
м, што је озбиљна безбједносна сметња. Пут за Требиње је у бољем стању.
Регионални путни правац R 431 – Љубиње – Билећа би могао бити асфалтиран 2010. или
2011.године, али коловозна трака је широка само око 3 метра. Пут за сусједну општину Берковиће,
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који би могао имати регионални значај није асфалтиран. Сличан значај би могао имати и пут
Љубиње-Кртиње-Моско (као спојни пут за М6 и М20)) али је већим дијелом неасфалтиран.
Локални путеви, који повезују сеоска насеља са сједиштем општине укупне су дужине око 100 км
од чега је асфалтирано 50 км. Више од 30 км пута није категорисано.
Да се закључити да Љубиње има само 15-ак км магистралног пута, да регионални правци још нису
асфалтирани, да бројна села тек треба да добију асфалтне путеве. Извјесно, може се условно
оцијенити да је задовољавајућа саобраћајна инфраструктура у већем дијелу градског насеља.
Љубиње има напајање електричном енергијом путем 35 KV далековода из Стоца.
Изграђен је 10 KV далековод на релацији Величани-Љубиње, као резервни извор снабдијевања,
али је недостатан и често ван функције. Љубиње има око 1500 купаца/потрошача, од тога је
највише домаћинстава – 1320. Електро-енергетска мрежа покрива готово сва насељена мјеста на
подручју општине. Према подацима РЈ „Електро Херцеговине“, јединог дистрибутера,
високонапонска мрежа на подручју општине има дужину од око 120 км, а ниско-напонска око 80 км.
Дио мреже на западном дијелу општине је девастиран још током рата и није обновљен.
На фиксној мрежи телефона има 975 прикључака, 94% територије је покривено сигналом
мобилне телефоније, број интернет корисника – ADSL се са 85 2008.године попео на 205 у
2009.години. О корисницима мобилне мреже могуће су само процјене.
Може се рећи да на појединим подручјима нема, или је слаб, сигнал јавног ентитетског
емитера (РТРС), а грађани у зони градског насеља могу користити услуге кабловског оператера.
Љубиње се водом за пиће снабдијева водоводом са врела Брегаве, у Долу, Општина
Берковићи. Дужина вода је 16 км, а специфичност је у томе што се вода са изворишта системом
пумпи избацује на висину од око 500 метара у резервоар Битуња, одакле иде гравитационим
водом према Љубињу, гдје су уз стари изграђена два нова резервоара од по 1000 м3. Водовод је
изграђен 1975.године, а има капацитет 50 л/сек. Осим Љубиња користе га: Вођени, Крајпоље,
Дубочица, Вардуша, Убоско. Према подацима Ј.П. „Водовод“ које управља системом, дужина
водоводне мреже износи око 40 км, број потрошача-пословних субјеката је 100, број домаћинстава
корисника је 910. Према истом извору губици воде износе 40%, а наплата услуге 60%. Цијена воде
је 1,17 КМ/м3 за домаћинства, а за пословне субјекте око 1,5 КМ/м3. Након озбиљних инвестиција у
поратним годинама, водовод Љубиње у дужем периоду функционише без посебних тешкоћа и
застоја, али се намеће потреба хитних мјера смањења губитака воде, као и побољшања наплате,
посебно у свјетлу великих трошкова електричне енергије за рад пумпног постројења. За сезонске
несташице воде у вишим зонама (сјевер) тек треба наћи одрживо рјешење.
Изградња главног колектора и почетне фазе канализације започета је 1998.године. У том
периоду обезбијеђено је да се на систем канализације прикључе корисници најужег градског језгра,
које је због старости насеља и засићености септичких јама било најугроженије – ризиком одлагања
фекалија и другог течног отпада. У другој фази је изграђен колектор до индустријсек зоне, који је
омогућио прикључак за бројне кориснике из нових насеља. Сљедећа фаза била је изградња
грађевинских дијелова система за пречишћавање отпадних вода.
Недостају средства за завршетак пречистача, нема средстава ни за изградњу нових елемената
мреже, чак ни за ургентне захтјеве прикључења школских објеката. У новије вријеме дошло је до
озбиљног застоја у погледу организације рада и управљања системом канализације.
Систем градске расвјете је изграђен у градском насељу и покрива око 70% овог
простора.Елементи градске расвјете успостављени су и у МЗ Убоско.
Одржавање и уређивање јавних површина, паркова, али и локалних путева, законом је
одређено као комунална дјелатност од заједничког интереса. У дужем поратном периоду, у
Љубињу су остваривани значајни резултати у погледу освајања урбаних стандарда. Посебно би се
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то могло истакнути за изградњу и уређење нових паркова и других јавних површина, његовање
хортикултуре и сл.
Одвоз смећа и отпада из стамбеног и пословног простора уређен је у складу са законом.
У поратном периоду на овом плану је остварен велики напредак. Саниран је проблем дивљих
депонија, стара депонија је затворена и у основи санирана, отворена је нова депонија комуналног
отпада на подеснијој локацији. Систем канти за смеће успјешно је замијењен контејнерима и
набавком новог возила подизача. У новије вријеме дошло је до застоја и сметњи, које свој узрок
имају у слабој наплати комуналне услуге и другим организационим тешкоћама предузећа коме је
ова дјелатност повјерена.
На подручју општине није организован јавни превоз путника. Узроци су, с једне стране у
промјени навика и готово масовној набавци и коришћењу претежно половних путничких
аутомобила, а с друге стране у недостатку средстава за субвенције којим би били покривени
губици у послвоању превозника.
Административна служба Општине Љубиње образована је у складу са Законом о
локалној самоурпави и другим важећим прописима, односно подзаконским актима. За остваривање
свих законом одређених обавеза, начелник Општине, који и руководи Административном службом,
је донио одговарајуће опште акте, првенствено одлуке и правилнике. Успостављена је правна и
организациона структура. Кадровска попуна је базирана на млађем високо образованом кадру који
је и даље у процесу усавршавања. Учешће у програму опремања и обуке ГАП-пројекат управне
одговорности – обезбиједило је потпуно опремање Службе новом савременом ИТ-техником, која
означава освајање високих стандарда. У току је и процес сертификације за ISO 9001-2000.

7. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
На подручју општине Љубиње не постоје мјерне станице које би вршиле испитивање
квалитета ваздуха, међутим, како ни у ближој околини, нема значајнијих загађивача ваздуха, с
правом можемо тврдити да је квалитет ваздуха на подручју наше општине на завидном нивоу.
Тренутно преко 70% субјеката на подручју општине посједују еколошке дозволе у којима су
прецизно дефинисане обавезе и наложене мјере, као и утврђени мониторинг планови, које
одговорне особе у тим предузећима морају спроводити, а са циљем заштите животне средине.
За стање земљишта на подручју општине, у погледу загађености, може се тврдити да је на
задовољавајућем нивоу, а приближно је око 100 hа изложено третирању пестицидима, што у
будућности може изазвати одређени степен контаминације овог земљишта. Посебну пажњу је
потребно усмјерити на контаминираност земљишта у погледу мина. Укупна површина општине
захваћена минама је 18.4 хектара од тога је 2.4 ха у сталној употреби, 4 ха у повременој употреби.
48,68% од укупне површине територије Општине Љубиње чине екстензивне шуме које су по
флористичком саставу и економској вриједности типичне за субмедитеранско подручје (у којима
углавном расте трнасто жбуње и ниже шумско дрвеће), непродуктивна земљишта и камењари
Заштита, кориштење и управљање шумским еко системима је у надлежност Центра за газдовање
кршем са својом подручном јединицом - Шумска управа Љубиње. Према њиховим подацима у
протеклом периоду није било планских сјеча док је у периоду од 2005- 2009 пошумљено 14 hа
земљишта, без очекиваних резултата.
На подручју општине Љубиње не постоји развијен систем управљања отпадом. Отпад се одлаже
на градску депонију и још увијек се не врши раздвајање искористивог отпада са циљем његове
рециклаже.
На градском подручју налази се око 20 дунума уређених парковских површина на којим се у
просјеку годишње засади око 4000 украсних садница. Управљање овим простором врши се путем
годишњег доношења и спровођења плана Јавне комуналне потрошње који усваја СО Љубиње.
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Једна од природних ријеткости нашег подручја јесте Зелени дуб, храст – који се по својим
особинама разликује од свог осталог листопадног дрвећа. За овај храст се везују и одређене
легенде и повезује се са дуговјечности становника села Банчићи у коме се дуб и налази.

8. СТАЊЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У Љубињу је регулациони план градског насеља израђен почетком 80-их година прошлог
вијека. Извјесно је, са данашње тачке гледишта, да је изградња објеката и обликовање насеља
изведено у великој мјери мимо ове регулативе. Цијенећи потребе новог сагледавања стања и
могућности даљег развоја, Општина је донијела одлуку о изради Просторног плана.
Једна од озбиљних потреба и наредних задатака је и израда просторно-планске
документације за Општину Љубиње.

9. АНАЛИЗА БУЏЕТА
У протеклих пет година прихода Буџета, видљиво је да су исти били у сталном порасту, те
да је буџет 2009. године за 80% био већи од буџета 2005. године. Приходе буџета углавном чине
порески приходи и на њих отпада 80 % укупних прихода буџета. Порески приходи показали су
стагнацију у 2008. и 2009. години, а то се наставља и 2010. године.
Непорески приходи у укупном буџету учествују у просјеку са 10%. Оно што је
карактеристично за буџет Општине Љубиње јесте мали износ непореских прихода, а и они који су
предвиђени јако слабо се остварују. Остале приходе у буџету Општине чине грантови за
наразвијене општине и капиталне помоћи и они чине око 10% прихода буџета. Тај омјер се
пореметио 2009. године, јер су повећана капитална улагања (учешће Министарства пољопривреде
и учешће грађана у реализацији пројеката), с тим да овај тренд није могуће предвидјети наредних
година.
Структура расхода имала је и има устаљени карактер. Средства за примања запослених
учествују у укупним трошковима са 25%, средства за материјалне трошкове 10%, средства за
текуће грантове 15%, средства за остале исплате 25%, средства за камате и отплате кредита 6%,
средства за капитална улагања 25%. Кредитна задуженост Општине за 2010. годину износи
101.000 КМ и иста представља терет буџета за 2010. годину, с тим што се Општина може задужити
за још 70.000 КМ, које би се искористиле за реализацију капиталних улагања у 2010. години.
Стратешки изазов за Општину Љубиње, као јединицу локалне самоуправе је: како
промијенити структуру и повећати износ прихода буџета, са циљем успостављања могућности за
вођење развојних политика општине, у складу са Стратегијом интегрисаног локалног развоја.

IV. 2. СТРАТЕШКО ФОКУСИРАЊЕ
SWОТ АНАЛИЗА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
SWОТ матрица је концепт који треба да омогући систематску анализу пријетњи и прилика као и
њихово усаглашавање са јаким и слабим странама општине. SWОТ анализа обезбјеђује
информације корисне за усклађивање општинских капацитета и способности са окружењем у којем
општина дјелује. SWОТ анализа представља мост између садашњег стања, које је утврђено
анализом, и жељеног будућег стања које је дефинисано стратегијом развоја општине.
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Снаге које општини Љубиње пружају конкурентне предности, чинећи ово подручје атрактивним
мјестом за живот и пословање, с једне стране, и слабости које представљају препреке или
ограничења за развој општине Љубиње, с друге стране, приказане су на сљедећи начин:
СНАГЕ
- јака перадарска производња
- одбојкашки спорт и клуб
- висок ниво личне и имовинске
сигурности грађана
- вриједно културно насљеђе
- здрава животна средина

СЛАБОСТИ
- дуго трајање процеса миграције
- неповољна предузетничкоинвестициона кретања
- неповољно стање наталитета
- неразвијена саобраћајна
инфраструктура
- транзициона криза бројности и
одрживости радних мејста
- неразвијен управљачки кадар
- недостатак критичне масе радне снаге
на селу
- незавршен или неуспјешан процес
приватизације државног капитала у
предузећима
- неиспитан потенцијал рудног богатства,
подземних вода и др.
- неадекватно просторно-планска
документација

Прилике које омогућавају или олакшавају реализацију и развој конкурентских предности општине
Љубиње, и пријетње, које доводе до губитка или опадања конкурентности или привредног и
друштвеног развоја уопште, представљене су на сљедећи начин:
ПРИЛИКЕ
ПРИЈЕТЊЕ
- нови циклус развоја на бази перадарске
- недостатан обим и приходи буџета
производње
- неуспјешан модел приватизације
- развој воћарства и повртларства и
државног капитала
капацитета за прераду воћа, поврћа,
- непостојање водотока или извора воде
љековитог биља, меда
- непостојање програма развоја
- постојећа база индустријске инфрастр.
неразвијених општина у РС
- производња хране у органском поступку
- утицај споразума о слободној трговини
- потенцијал обновљивих извора нергије
на развој пољопривреде и производње
хране
(сунце, вјетар)
- мали проценат повратка младих
- развој управљачког кадра и структура за
свршених високошколаца
вођење развоја и планирања
- рањивост перадарске дјелатности под
- развој спротског туризма и рекреације
- развој ловног, еко и здравств. туризма
утицајем већег увоза, зависност од
- промоција и валоризација културног и
увоза компоненти
природног насљеђа,
- проактиван однос према развојним
фондовима
Swot анализа региструје сљедеће кључне одреднице позиције, ограничења и перспектива развоја
у Општини Љубиње.
Извјесно, највећу снагу економије представља стање капацитета перадарске производње;
у области друштвеног развоја треба истакнути добро развијен сектор јавних услуга које пружају
установе и друге службе, а овдје треба споменути и чињеницу да је на подручју Љубиња очувана
здрава животна средина.
Слабости које анализа показује односе се на дуго трајање процеса миграција које
проузрокује лоше демографско стање и трендове; недостатак критичне масе становништва и
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радне снаге за рад и живот на селу, кризу бројности и одрживости у запошљавању, застој у развоју
управљачког кадра и тешкоће у изградњи предузетничке културе и амбијента.
Врло моћне пријетње даљем развоју Љубиња уочене су на плану неколико питања, којим је
тешко одредити приоритет.
Овдје се наглашено истичу:
- оскудан, готово непостојећи природни потенцијал водних ресурса, јер подручје нема ни
једног извора нити водотока;
- посљедице неуспјешног процеса приватизације државног капитала у предузећима,
технолошког назадовања и кризе индустријске производње и запошљавања;
- неповољна структура и изразито недостатан обим прихода Буџета да би Општина могла
водити активну развојну политику.
Анализама измиче процјена утицаја актуелне економско-финансијске кризе која дјелује у 2009. и
2010.години.
У прилике, односно могућности развоја могу се истакнути сљедећа поља дјелвоања:
Прво, снажну позицију перадарства могуће је сачувати и даље развијати само на бази нових
инвестиција и развоја технологије производње и квалитета производа.
Даље, у развоју широког спектра дјелатности у оквиру пољопривредне производње могуће је
обезбјеђивати и раст прихода и раст одрживог запошљавања. Ревитализација капацитета
индустријске производње на бази традиције „Сокола“ и „Љубињке“, још је могућа, ако у разумном
року буде деблокиран процес приватизације, односно застоја у раду
Традиција одбојкашког спорта, солидно културно насљеђе, нетакнута природа и др.се нуди као
потенцијал заснивања туристичке привреде.
Ако пођемо од основних налаза социо-економске анализе и налаза Swot анализе,
долазимо до закључка да се стратешка питања развоја морају фокусирати на рјешавање или
активно суочавање са бројним изазовима.

СТРАТЕШКИ ФОКУСИ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
Стратешким фокуисарањем одређују се кључна тежишта стратегије развоја, издвајањем
перспективних конкурентских предности, с једне стране, и најкритичнијих проблема, с друге
стране.
Социо-економска анализа и Swot анализа су поставиле основ за дефинисање сљедећих
стратешких фокуса развоја Љубиња.
1. Стварање потребних услова за нови циклус инвестиција у сектор перадарства, са циљем
повећања обима, квалитета, бројности и разноврсности производа на путу стварања
регионалног бренда.
Општа је оцјена да је перадарство најјача снага љубињске економије. Исто тако се
оцјењује да је снагу перадарства, и стечене позиције на регионалном тржишту, у
условима јаке конкуренције, могуће очувати и развити само уз ново снажно инвестирање и
изградњу нових погона, али и повећању разноврсности, бројности и квалитета производа. У
том случају ова дјелатност може донијети бројне добити, првенствено запошљавање и
технолошки напредак.
2. Стварање предуслова за привлачење нових инвестиција у обнову и развој производње на
бази капацитета и индустријске инфраструктуре „Сокола“, „Љубињке“ и др., са циљем
обнове масовнијег запошљавања радника.
Изразито највеће инвестирање у Љубињу од 1970-1985.године било је у комплексе металопрерађивачких капацитета фабрике „Соко“. Ту је створена респектабилна индустријска и
техничка инфраструктура. Нешто производње се још одвија у двије кључне јединице.
Главни проблем је застој у процесу приватизације и извјесна криза усљед губитка тржишта
и технолошког заостајања. Масовније запошљавање у Љубињу највише шанси има у
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привлачењу инвестиција у обнову и развој производње на бази „Соколове“ али и
„Љубињкине“ традиције и ресурса. Улагања у ревитализацију производње могла би имати
кључна развојна оправдања.
3. Развој и запошљавање на широком сектору пољопривредних дјелатности, што укључује
прераду пољопривредних производа, примјену савременијих технологија, адекватне
моделе организације пољопривредника, наводњавање Љубињског поља и изградњу
привредне инфраструктуре на селима.
Релативно повољни климатски услови, географски положај, близина већих тржишта,
опредјељују разлоге за активности са циљем изразито јачег искорака на плану увећања
пољопривредне производње у повртларству, воћарству, сточарству, пчеларству и др.
Исто тако је важно учинити корак у освајању нових и све виших фаза прераде и
конфекционисања производа на бази широког спектра пољопривреде, као реалне шансе за
запошљавање радника.
На овом сектору стоје неискоришћени потенцијали економског развоја и запошљавања.
4. Јачање капацитета активне политике развоја (буџет, планирање, управљање) на
унапређењу општег нивоа квалитета живота и могућности стицања прихода на подручју
општине, као најјачег облика борбе локалне заједнице на ублажавању посљедица лошег
демографског стања и трендова.
Идентификовани су и проблеми и потребе да се успостави активна и системска полуга
вођења процеса развоја заједнице. Утврђене су мјере које треба предузети. Као главни
изазов остају: недостантан Буџет, неразвијено планирање и знатно виши ниво
координације и подстицања развоја . И овдје треба тражити пут општег раста квалитета
живота и сигурности грађана и одрживости заједнице. Напредак у општем нивоу квалитета
живота грађана био би сигуран показатељ могућности заједнице да обезбјеђује своју
одрживост и даљи развој.
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IV. 3. ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
1. Развијенија и разуђенија структура субјеката локалне економије која обезбјеђује раст и
одрживост запошљавања, раст бруто-производа и добит у пословању привреде;
Процјене у вријеме израде Стратегије показују да економска криза и неуспјешан модел
приватизације погубно дјелују на стање и укупну структуру локалне економије, са
посљедицама по животни стандард грађана и, нарочито, губитак радних мјеста и
перспективе запошљавања. Стога се као стратешки циљ заједнице поставља потреба да
се у планском периоду успостави развијена и разуђенија привредна структура.
Под овим циљем би се могло подразумијевати стварање амбијента за оснивање нових
предузећа, која могу бити, а не морају, наслоњена на традиционалне привредне
капацитете и дјелатности. Љубиње нема нарочито високе вриједности природног богатства
па мора бити усмјерено на коришћење и развој других ресурса, првенствено на бази нових
знања и нових технологија. Значи, треба свим средствима одржати садашње и исто тако
радити на стварању амбијента за нова инвестирања у развој привреде.
Овај стратешки циљ ће се обезбједити динамиком остваривања оперативних циљева, и то:
- стварањем услова обнове производње на бази потенцијала индустријске инфраструктуре,
- изградњом нових пословних јединица у перадарству и пословних јединица на ширем
сектору сточарства,
- изградњом инфраструктуре за унапређење производње и прераде пољопривредних
производа.
2. Развијенија техничка, саобраћајна и комунална инфраструктура и услуге, која Љубиње
интегрише у окружење и повољно дјелује на економски и друштвени развој, инвестиције и
заштиту животне средине;
Љубиње је у погледу комуналне инфраструктуре у послијератном периоду остварило врло
значајан напредак. Саобраћајна инфраструктура заостаје за потребама, још нису
асфалтирани регионални путни правци до неких сусједних општина. Овакво стање има
утицаја на развојне перспективе. Зато је један од стратешких циљева Љубиња да се
обезбиједи да овдје буде развијена и изграђена техничко, саобраћајна и комунална
инфраструктура – која га повезује и интегрише у окружење, а тиме ствара боље шансе
економског и укупног развоја. Изградња објеката крупне саобраћајне и технолошке
инфраструктуре превазилази могућности општине, па је неопходно да се у рјешавање
укључе виши нивои власти и финансијске моћи.
Ово се нарочито односи на изградњу и асфалтирање регионалних путних праваца,
алтернативни далековод, пречистач отпадних вода. Завршетак ових пројеката би означио
значајан напредак развоја и перспектива Љубиња.
Овај стратешки циљ ће се остварити реализацијом сљедећих опетративних циљева:
- изградњом кључних објеката техничке, саобраћајне и комуналне инфраструктуре,
- успостављањем планских мјера управљања и коришћења простора,
- јачањем капацитета Административне службе за планирање и вођење развоја.
3. Развијенија и разуђенија мрежа субјеката јавних, друштвених и административних услуга,
која обезбјеђује
добру здравствену заштиту, образовање, социјалну заштиту и
остваривање права и интереса грађана пред органима управе и локалне самоуправе;

20

Анализе показују да Љубиње данас има релативно развијену мрежу субјеката који пружају
јавне услуге: ово се односи на администрацију, образовање, на здравствену заштиту и на
социјалну заштиту, нешто мање на културу, спорт, информисање и сл.
Ако на овом сектору дође до застоја он ће имати негативан утицај на остале функције
заједнице. Зато се цијени да је неопходно наставити и реформским процесом оснажити
развој јавног сектора као кључне полуге и снаге заједнице. Није могуће посебно означити
мјеру циља, јер се он разлаже на све аспекте развоја и живота Општине.
Овај стратешки циљ се остварује кроз сљедеће оперативне циљеве:
- побољшање стања организације објеката и опреме јавних установа и служби,
- јачање капацитета Административне службе за вођење и координацију развојних
политика.
4. Остварен битан утицај на слабљење и заустављање негативних демографских трендова
Општа је оцјена да је Љубиње стицајем историјских околности више деценија жртва
процеса који су резултирали изразито неповољним демографским трендовима и
перспективама. Покушаји да се заједница суочи са својим највећим изазовом огледали су
се у симболичним акцијама подршке породици. У ситуацији кад виши нивои власти и
финансијске моћи нису у стању изградити продуктиван модел стабилизације и опоравка,
само Љубиње нема велике изгледе на побједу али мора да се бори.
Зато се као стратешки циљ намеће потреба стварања могућности да се успоре и ако је
могуће зауставе миграције са овог подручја.
Овај стратешки циљ остварује се кроз сљедеће оперативне циљеве:
- побољшавање шанси младих лица за запошљавање и заснивање породице,
- побољшање организације рада јавних установа и служби.
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V. СЕКТОРСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАНОВИ
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V. 1. ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Секторски план економског развоја израђен је на основу налаза социо-економске анализе,
визије развоја и стратешких циљева општине Љубиње, те стратешке анализе снага, слабости,
могућности и пријетњи у сектору економије. У оквиру утврђене визије развоја општине економски
развој се ослања на производњу хране на бази регионалног лидерства у перадарској дјелатности и
пољопривредној дјелатности, односно, производњи на бази прераде метала, дрвета, текстила,
гуме и др., као и новим инвестицијама и садржајима ловног, еко и здравственог туризма.

V. 1. 1. ФОКУСИРАЊЕ
SWОТ АНАЛИЗА – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
СНАГЕ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

развијена перадарска производња
релативно развијено предузетништво
релативно развијена пчеларска
производња
спремност органа и локалне
администрације да подржава
иницијативе у сектору економије
уклоњене препреке за брзо издавање
одобрења изградње пословних
објеката и регистрацију пословних
субјеката
незагађена животна средина

ПРИЛИКЕ
1. могућности развоја сектора прераде
пољопривредних производа
2. могућности искориштавања потенцијала
обновљивих извора енергије
3. обнова производњи на бази обраде и
прераде метала, гуме, текстила, сировог
дувана
4. организовање и развој кластера у
области пољопривреде и развој
задругарства
5. могућности допунског образовања и
преквалификације незапослених

СЛАБОСТИ
1. непостојање прерађавачких капацитета
у области пољопривреде
2. неконкурентност пољопривредних
производа на тржишту, уситњени
земљишни посједи, застарјела
механизација и низак ниво знања о
новим технологијама и стандардима у
пољопривредној производњи
3. дуго трајање процеса депопулације села
и слабљење потенцијала руралног
развоја
4. непостојање структура и традиције
организовања пословног сектора
5. дуготрајни процес слабљења
потенцијала индустријске производње у
предузећима
ПРИЈЕТЊЕ
1. непостојање довољног обима
инвестиција у развој привреде – свјежи
капитал
2. недостатак стручног руководећег кадра
(савременог менаџмента)
3. снажан удар губитка радних мјеста у
привреди због неуспјешне приватизације
предузећа и посљедица економске
кризе
4. тешке посљедице престанка и застоја
рада и слабе могућности развоја
индустријских капацитета
социјалистичке привреде
5. недовољно развијена свијест радника и
потенцијалних предузетника о
принципима и амбијенту тржишне
економије
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SWOT анализа стања економског сектора показује да његове снаге углавном чине
развијена перадарска производња, спремност општинске управе да помаже развој и тек релативно
развијено предузетништво.
Слабости се региструју на плану слабљења потенцијала индустријске производње и
запошљавања, на посљедицама дуготрајног процеса девастације и депопулације села, на
евидентно неконкурентној производњи у пољопривреди.
Као озбиљна пријетња развоју економије стоје: застоји и недостатак нових инвестиција у
привреду, посљедице неуспјешног процеса приватизације државног капитала, али и неразвијена
или дефектна перцепција улоге предузетника и радника у амбијенту тржишне економије.
Анализа региструје и одређене прилике.
Оне су у могућностима које стоје како на плану развоја и унапређења пољопривреде, на плану
обнове производње и запошљавања на бази традиције индустријског развоја, али и на плану боље
организације рада пословних субјеката. Ако се прилике ослоне на снаге, развоја може бити.
Oграничења која представљају пријетње није могуће неутралисати на кратке стазе, а слабости су
изазов па се на том плану у разумном времену и року стање може мијењати на боље.
Значи, развој економског сектора треба у фокусу имати најмање сљедећа питања:
1. могућности обнове производње и запошљавања на бази традиције и преосталог
потенцијала индустријског развоја;
2. препознавање и коришћење могућности инвестирања у даљи развој перадарства и
шири сектор сточарске производње;
3. изградњу капацитета и инфраструктуре производње на бази земљорадње;
4. ревитализацију рада и живота на селу.

V.1.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Дефинисани су сљедећи циљеви економског развоја општине:
1. Окончати процес приватизације државног капитала у „Соко-ФТС“ и „Соко-гума“ и створити
услове за обнову производње на бази обраде метала, производње предмета од гуме и
лаке конфекције, уз запошљавање 100 радника, до 2013.године
2. Изградити најмање 2 нове производно-пословне јединице на бази перадарства и нове
производне јединице у свињогојству, сточарству, козарству и говедарству; значајно
унаприједити пчеларство, уз запошљавање 50 радника до 2014.године
3. Изградити производно-пословне јединице за складиштење и прераду пољопривредних
производа на бази воћарства и ратарских и сродних култура, уз запошљавање 100 радника
до 2015. године
4. Изградити акумулације и систем наводњавања 70% Љубињског поља, значајно побољшати
привредну инфраструктуру на селу
5. Успоставити и ојачати мрежу субјеката привредно-пословне инфраструктуре.
Циљеви економског развоја су у вези са стратешким циљевима, али њихова реализација је у уској
корелацији и са наведеним циљевима из области друштвеног развоја и заштите животне средине:
1. Побољшати организацију јавних служби и изградити кључне објекате комуналне,
саобраћајне и техничке инфраструктуре, до 2015. године
2. Ојачати капацитете Административне службе, развити капацитете МЗ, организовати,
оспособити и опремити службу за развој и планирање, до 2012. године
3. Знатно побољшати шансе младих за запошљавање, заснивање породице и обезбиједити
подршку популацији средње и старије доби
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4. Завршити изградњу пречистача отпадних вода и значајно ојачати функције и мрежу
система канализације у Љубињу, до 2015.
5. Уклонити и спријечити појаву дивљих депонија и значајно побољшати ниво услуга одвоза и
депоновања комуналног и индустријског отпада
6. Унаприједити стање управљања простором и израдити Просторни план Општине за период
до 2020.године, као и ЛЕАП

ИНТЕГРАЦИЈА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ВИШИХ НИВОА
Секторски циљеви економског развоја имају упориште у документима виших стратегија, планова и
закона.
Постоји и усклађеност са Секторском стратегијом развоја индустрије Републике Српске за
период 2009-2013. године.
Такође, Стратегија има своје упориште у Стратешком плану руралног развоја Републике
Српске за период 2009-2015. године као и са Стратегијом развоја туризма Републике Српске
за период 2010–2020. године, у којој се као значајан аспект туризма наводи сеоски туризам.
Одабрани програми, пројекти и мјере су у знатној мјери у складу са Стратегијом развоја малих и
средњих предузећа РС за период 2011 – 2013. године.
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V. 1. 3. ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ
За реализацију економског плана развоја дефинисано је 51 пројекат, који су груписани у 10
програма. Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом реализацијом ће бити остварени
циљеви економског развоја:

26

27

28

Детаљи у погледу временске диманике имплементације програма, пројекта и мјера у
петогодишњем периоду приказани су у доњој табели:
ПЛАН ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА (2011 – 2015)
Р/Б

Програм

1.

2.

3.

4.

1.
Подршка
економском
развоју

5.

6.

7.

2.
Ревитализација

индустријске
производње

8.

9.

Пројекат /мјера
1-1.Израда и
извођење пројекта
пословна зона
Љубиње
1-2.
Гарантни фонд за
кредитирање МСП
и др. предузетника
(укључење)
1-3.
Адаптација зграде
(Светосавска 20),
за пословни
инкубатор
1-1.
Развој Агенције за
развој МСП
1-2.
Буџетска премија
за оснивање и рад
пословних
субјеката
1-3.
Бесплатна додјела
грађевинских
парцела за
пословне објекате
2-1.
Израда студије о
изводљивости
обнове индустријске
производње
у „Соко ФТС“,
„Соко – гума“ и
„Љубињка“
2-2.
Погон за
производњу на
бази обраде и
прераде дрвета
2-1.
Деблокада
процеса
приватизације
државног капитала
у „Соко ФТС“

Веза са
секторским
/оперативним
циљевима

Оријентациони период
реализације
Динамика имплементације
2011.

2012.

X

2013.

2014.

2015.

Носилац
имплементације
Пословни
субјекти,
Општина
(суфинансијер)

X

X

Пословни
субјекти,
Општина
(иницијатор)

X

Пословни
субјекти,
Општина
(суфинансијер)

X

X

X

X

X

X

X

Општина

X

X

X

X

X

Општина

Општина

ИРБ РС,
Општина
(иницијатор)

X

X

X

Прив.
инвеститор

ИРБ РС,
Општина
(иницијатор)
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10.

11.

12.

13.

3.
Развој
сектора
перадарства

18.

4.
Прерада
пољопривре
-дних
производа

Прив.
инвеститор

X

4-1.
Изградња
капацитета за
прераду вишње,
јабуке
и другог воћа
4-2.
Изградња
капацитета за
прераду грожђа
(винарија)
4-3.
Израда студије о
могућности
унапређења
пчеларства

Прив.
инвеститор

X

3-5.
Нови капацитети
производње
(узгоја) бројлера

15.

17.

ИРБ РС,
Општина
(иницијатор)

X

3-4.
Изградња нових
капацитета
производње
конзумних јаја

14.

16.

2-2.
Деблокада
процеса
приватизације
државног капитала
у „Соко-гума“
3-1.
Изградње
капацитета
производње на
бази прераде јаја
3-2.
Изградња
капацитета за
прераду живинског
отпада
(кафилерија)
3-3.
Погон за конзервну
производњу
месних
прерађевина

X

X

X

Прив.
инвеститор

X

X

Прив.
инвеститор

X

Прив.
инвеститор

X

Прив.
инвеститор

X

Прив.
инвеститор

Удружење,
Општина
(суфинансијер)
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4-4.
Погон за откуп
млијека и
производњу сира

19.

4-5.
Погон прераде
дувана и
производње
дуванских
производа
4-1.
Подршка
еколошком и
комерцијалном
пчеларству

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

5.
Унапређење
земљорадње

5-1.
Завршна фаза
акумулације „Луке“

X

X

Прив.
инвеститор

Општина,
Надлежно

X

Општина,
други донатори

X

X

5-3.
Изградња система
и мреже цјевовода
за наводњавање
5-4.
Студија о
економској
оправданости
испитивања и
коришћења
подземних вода

5-6.
Израда студије о
економској
исплативости
укрупњавања и
култивисања
земљишних
површина на селу

X

министарство

5.2.
Изградња система
акумулација
капацитета мин.
500 000 м3 воде, за
наводњавање
Љубињског поља

5-5.
Производња
поврћа у
органском
поступку, за извоз

Прив.
инвеститор

X

X

X

X

X

X

Општина,
надлежно
министарство,
други донатори

X

Пословни
субјекти,
Општина, други
донатори

X

Општина,
други донатори

X

X

Прив.
инвеститор

X

Општина
(суфинансијер)д
руги донатори,
пословни
субјекти
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

6.
Развој
туризма и
угоститељств
а

5-7.
Израда студије о
отпимизацији
коришћења
земљишта у
Љубињском пољу
5-1.
Јачање
организационих и
оперативних
капацитета
пољопривредне
инфраструктуре
6-1.
Оснивање
општинске
туристичке
организације
6-2.
Изградња објеката
II фазе пројекта
СТЦ „Боровик“
6-3.
Туристичко
промотивна
публикација о
Љубињу
6-4.
Адаптација
сеоских кућа за
еко-етно
туристичку понуду
6-5.
Израда студије
изводљивости
пројеката:
ваздушна бања
„Зелени дуб“
Банчићи
6-6.
Организација
сајамске
манифестације –
дани меда и
љекобиља
6-7.
Мала олимпијада у
оквиру
Преображењског
сабора у Крајпољу
6-8.
Постављање
туристичке
сигнализације

Пословни
субјекти,
Општина,
други донатори

X

X

X

X

X

X

Општина,
надлежно
министарство

Општина

X

X

X

Прив.
инвеститор,
Општина

X

Општина, НВО

X

Прив.
инвеститор

Прив.
инвеститор,
Општина
(иницијатор)

X

X

X

X

X

Удружење
пчелара,
Општина

М.З.

X

Општина
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6-1.
Удружење
предузетника
туристичкоугоститељске
дјелатности

38.

7-1.
Изградња
ветеринарског
центра „Вођени“

39.
7.
Унапређење
сточарства
40.

41.

42.

43.

7-2.
Изградња нових
фарми у
свињогојству
7-3.
Оснивање фарми
за узгој и држање
коза, оваца, говеда
7-4.
Изградња погона
за производњу
традиционалних
сухомеснатих
производа

Пословни
субјекти

X

Надлежно
министарство,
пословни
субјекти,
други донатори

X

X

X

X

X

X

X

7-5.
Израда студије о
могућности
побољшања
пасминског
састава и

45.

Прив.
инвеститор

Прив.
инвеститор

X

X

Надлежно
министарство
Општина,
пословни
субјекти

X

Удружење
сточара
М.З,
Општина

X

Надлежно
министарство,
Општина

комерцијалне
производње у
сточарству

44.

X

X

оптимизацији

7-1.
Обнова, доградња
и одржавање
водопојилишта за
стоку на сеоском
подручју
7-2.
Повећање
средстава за
буџетско
премирање
сточарске
производње

Прив.
инвеститор

X

X
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46.

47.

8.
Развој
производног
занатства

48.

49.

9.
Коришћење
рудног и
минералног
потенцијала

50.
10.
Коришћење
алтернативни
х извора ел.

51.

енергије

7-3.
Спровођење плана
побољшања
пасминског
састава говеда,
оваца и коза
8-1.
Координација
дјеловања
предузетника у
области
израде металних
производа
9-1.
Оснивање погона
за обраду и
прераду камена
9-2.
Израда студије о
стању и
могућности
коришћења
рудног
потенцијала
10-1.
Израда студије
изводљивости
соларне електране
Хрђуси
10-2.
Израда студије
изводљивости
вјетро-електране
Радимља и др.

X

X

X

Надлежно
министарство,
Општина

Пословни
субјекти,
Општина
(иницијатор)

X

Прив.
инвеститор

X

X

Општина,
други
донатори

X

Прив.
инвеститор

X

Прив.
инвеститор
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V.1.4. ПРОЦЈЕНА ОЧЕКИВАНИХ ИСХОДА СА ИНДИКАТОРИМА
Секторски циљеви економског
развоја
1. Окончати процес
приватизације државног
капитала у „Соко-ФТС“ и
„Соко-гума“ и створити
услове за обнову производње
на бази обраде метала,
производње од гуме и лаке
конфекције, уз запошљавање
100 радника, до 2013. године
2. Изградити најмање 2 нове
производно-пословне
јединице на бази
перадарства и нове
производне јединице у
свињогојству, сточарству,
козарству и говедарству;
значајно унаприједити
пчеларство, уз запошљавање
50 радника до 2014. године
3. Изградити производнопословне јединице за
складиштење и прераду
пољопривредних производа
на бази воћарства и
ратарских и сродних култура,
уз запошљавање 100 радника
до 2015. године
4. Изградити акумулације и
систем наводњавања 70%
Љубињског поља, значајно
побољшати привредну
инфраструктуру на селу

Индикатори на нивоу
секторског циља
У ревитализованим
предузећима отворено
најмање 100 радних
мјеста до 2013. године

Индикатори на програмскопројектном нивоу
Ревитализоване и успостављене
фукције предузећа Соко ФТС и Соко
– гума, Љубињка и покренута
призводња

3-5 регистрована
предузећа и 8-10
предузетничких радњи
до 2014.
Најмање 50 запослених
радника у наведеним
областима до 2015.
година

Подржано најмање 10
предузетничких иницијатива кроз
одобравање кредита
Успостављено најмање 10 фарми до
2014. године

Најмање 10
самоодрживих
пољопривредних
прерађивача до 2015
уз запошљавање
најмање 30 радника

Комплетиране анализе за развој
пољопрвиреде
Успостављено најмање 25
производно пословних једница

Задовољство
пољоприовредних
произвођача
инфраструктуром
повећано за 50%.

Изграђен приоритетни систем
акумулације
Изграђен систем и мрежа за
наводњавање

5. Успоставити и ојачати мрежу
субјеката привреднопословне инфраструктуре

Најмање 10 нових
предузећа и 25 радњи
до 2014.

Израђене студије кориштења рудног
потенцијала и алтернативних извора
енергије.
Изграђено и уређено најмање 5
туристичких објеката
Одржане најмање 3 манифестације
годишње.
Најмање три инвестиције у пословној
зони.
Најмање 3 предузећа послује у
инкубатору
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V. 1. 5. ОКВИРНА ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА

Остало/
навести

Донатори

ИПА

Приватни
извори

Јавна
подузећа

БиХ

финанси
рања из
општинског
буџета у
%

Ентитет/
кантон

Процјењено финансирање из осталих извора
(уписати % у одговарајуће поље)

Процјена

Кредит

Процјењена
вриједност у КМ

Пројекат/ мјера

Стратешки и
оперативни
циљеви

Оквирна финансијска конструкција плана локалног економског развоја
(2011 – 2015)

2011
1-1 Студија
изводљивост
и обнове
производње
„Сокола“
1-2 Студија
могућности
обнове
конфек.
производа
1-3 Студија
могућности
унапређења
пчеларства
1-4 Завршна
фаза
изградње
акумулације
„Луке“
1-5 Студија о
оптимизацији
пољопривред
не
производње у
Љубињском
пољу
1-6 Оснивање
општинске
туристичке
организације
Мјера
1-1 Премија
за оснивање
пословних
субјеката
1-2
Бесплатна
додјела грађ.
парцела за
пословне

3000

30

3000

30

3000

30

145000

20

ИРБ
70

70

40

30

80

3000

30

5000

100

5000

100

30

40

100
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објекте
1-3
Обнављање
и доградња
водопојилишт
а за стоку

УКУПНО 2011

10000

80

20

177.000

2012
1-1 Пословна
зона Љубиње
I-фаза

100000

1-2 Прерада
живинског
отпада I-фаза

500000

100

100000

50

1-3 Погон за
откуп и
паковање
меда I-фаза
1-4
Ветеринарски
центар
„Вођени“ Iфаза
1-5 Израда
студије
изводљивост
и вјетроелектрана
Радимља
1-6 Израда
студије
изводљивост
и соларна
електране
Хрђуси
Мјера
1-1 Премија
за оснивање
пословних
Субјеката
1-2
Бесплатна
додјела грађ.
парцела за
пословне
објекта
1-3 Обнова и
доградња
водопојилишт
а за стоку

УКУПНО 2012

70000

15

15

50

35

100

30

20

50

10000

100

10000

100

10000

35

100

100

15000

30

70

815.000

2013
1-1 Пословна
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зона Љубиње
II-фаза
1-2 Погон
лаке
конфекције у
објекту
„Љубињке“
1-3 Погон за
проиуводњу
металних
производа у
„Соколу“
1-4 Погон за
производњу
техничке гуме
и производа
1-5 Нови
погон
производње
бројлерског
меса
1-6 Погон за
прераду
вишње
1-7 Погон за
прераду меда
II-фаза
1-8 Погон за
прераду
грожђавинарија
1-9 Погон за
производњу
сира
1-10
Изградња
акумулације
„Ограда“ Iфаза
Мјера
1-1 Премија
за оснивање
пословних
субјеката

100000

50

150000

100

500000

100

500000

100

1000000

100

300000

100

50000

100

400000

100

100000

100

300000

20

20000

100

1-2
Бесплатна
додјела грађ.
парцела за
посл. Објекта

УКУПНО 2013

15

30

35

30

20

100

2.670.000

2014
1-1
Укључење у
Гарантни
фонд за

50000

50

50
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кредитирање
МСП
1-2
Адаптација
зграде
Пословни
инкубатор
1-3 Премија
за оснивање
пословних
субјеката
1-4 Додјела
грађевинских
парцела
1-5 Погон
дрвне
индустрије
1-6 Погон за
прераду
конзумних
јаја
1-7 Погон
конзервне
производње
меса I фаза
1-8 Погон за
производњу
конзумних
јаја
1-9 Погон
производње
цигарета
1-10
Акумулација
за
наводњавање
Љубињског
поља II фаза
1-11
Изградња
мреже за
наводњавање
I фаза
1-12 Студија
исплативости
коришћења
подземних
вода
1-13
Производња
здраве хране
1-14 Јачање
пољопривред
-не
инфраструкту
-ре
1-15
Изградња
СПЦ

50
80000

20000

25

25

100

100
300000

100

300000

100

500000

100

500000

100

500000

100

500000

10

50

20

20

50000

10

50

20

20

20000

50

50

100000

100

30000

50

300000

10

50

20

50

20

39

„Боровик“ II
фаза
1-16
Адаптација
еко-етно кућа
I фаза
1-17
Израда
студије
Ваздушна
бања
„Банчићи“
1-18 Сајам
дани меда и
љекобиља
1-19 Мала
олимпијада
Крајпоље
1-20 Нове
фарме свиња
1-21 Нове
фарме (овце,
говеда, козе)
1-22 Студија
побољшање
пасминског
састава стоке
и ком. пр.
1-23
Одржавање

50000

10

60

10000

50

50

5000

50

50

5000

30

50

100000

100

250000

100

10000

50

50

10000

50

50

50000

100

30000

50

30

20

водопојилишта

за стоку
1-24 Премија
за сточарство
1-25
Спровођење
плана
побољшања
пасмине
стоке
1-26 Погон за
прераду
камена

УКУПНО 2014

50

200000

100

3.790.000

2015
1-1 Премија
за оснивање
пословних
субјеката
1-2 Додјела
грађевинских
парцела
1-3 Погон за
конзервну
производњу
меса II фаза
1-4 Погон за
производњу

25000

100
100

700000

100

500000

100

40

конзумних
јаја
1-5 Погон за
производњу
цигара
1-6
Акумулација
за
наводњавање
Љубињског
поља
1-9
Производња
здраве хране
1-10 Студија
оправданости
укрупњавања
посједа на
селу
1-11 Јачање
организације
пољопривред
ника
1-12
Изградња
СПЦ
„Боровик“ III
фаза
1-13
Адаптација
еко-етно
имања
1-14 Сајам
дани меда и
љекобиља
1-15
Постављање
туристичке
сигнализације
1-16 Нове
фарме свиња
1-17 Нове
фарме (овце,
говеда, козе)
1-18 Студија
побољшање
пасминског
састава стоке
1-19 Израда
студије
искориштенос
ти руде

250000

500000

100

10

50000

50

20

20

100

10000

50

50

10000

50

50

300000

10

80

10

10

70

20

10000

20

60

20

10000

50

50000

50

100000

100

150000

100

20000

50

10000

50

УКУПНО 2015

2.695.000

УКУПНО 2011-2015

10.152.000

50

50
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V. 2. ПЛАН ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
V. 2. 1. ФОКУСИРАЊЕ
СЕКТОРСКА SWOT АНАЛИЗА ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
СНАГЕ
релативно добра организација и
квалитет образовања и здравствене
заштита
релативно добро стање јавних услуга
и изграђена комунална
инфраструктура
висок домет и квалитет одбојкашког
спорта
спремност органа и локалне
администрације да подржава
интегрисани развој општине

СЛАБОСТИ
1. недовољан проценат повратка младих
високошколаца
2. слабљење шанси за запошљавање
младих
3. проблеми избора профила средњег
образовања и неадекватна структура и
стручни профил незапослених
4. неефикасан систем наплате
комуналних услуга
5. несклад у дјеловању органа локалне
власти
6. неразвијен сектор НВО и МЗ

ПРИЛИКЕ
1. веће укључење младих
високошколованих у структуре
заједнице
2. изградња капацитета за валоризацију
културног насљеђа и туристичких
потенцијала
3. побољшање организације и ефеката у
сектору комуналних услуга
4. могућности допунског образовања и
преквалификације незапоселних

ПРИЈЕТЊЕ
1. лоше стање и демографски трендови
2. пад и ограничења прихода Буџета
3. снажан удар губитка радних мјеста у
привреди због неуспјешне
приватизације предузећа и посљедица
економске кризе

1.
2.
3.
4.

SWOT анализа стања друштвеног сектора региструје озбиљну снагу, евидентне слабости,
одређене прилике, али и озбиљне пријетње развоју заједнице.
Свакако је снага садржана у достигнутом нивоу организације и резултата у области
основног и средњег образовања, здравствене заштите; у изграђености комуналне урбане
инфраструктуре, у традицији одбојкашког спорта и др.
Слабости су изражене већ на плану слабљења шанси запошљавања, посебно младих,
недовољном приливу, односно повратку свршених високошколаца, али и у систему комуналних
дјелатности и др.
Најозбиљнија пријетња се види у лошем стању и демографским трендовима, у снажном
удару економске кризе и губитка радних мјеста, у смањењу прихода Буџета Општине.
Регистроване прилике се односе на могућности јачег укључења младих образованих
стручњака у структуре заједнице, реалне могућности побољшања на сектору комуналних услуга, у
валоризацији културног насљеђа, развоју НВО и МЗ и др.
И овдје се може казати да прилике треба ослонити на снаге, да је слабости могуће или
ублажити или отклонити, али регистроване пријетње није могуће обуздати снагом локалне
заједнице.
План развоја друштвеног сектора треба имати у фокусу:
1. потребу одржања и развоја установа и служби на сектору основног и средњег
образовања; здравствене заштите; социјалне заштите; културе; спорта;
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2. потребу боље организације јавних служби и интензивну изградњу комунално-урбане,
техничке и саобраћајне инфраструктуре;
3. развој капацитета Административне службе;
4. заштиту породице, побољшање положаја младих и заштиту популације средње и
старије доби.

V.2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
Дефинисани су сљедећи циљеви друштвеног развоја општине:
1. Побољшати организацију установа, стање објеката, опреме и дјелатности од значаја за
образовање, здравствену заштиту, културу спорт и рекреацију;
2.

Побољшати организацију јавних служби и изградити кључне објекте комуналне,
саобраћајне и техничке инфраструктуре, до 2015. године:

3. Ојачати капацитете Административне службе, развити капацитете МЗ, организовати,
оспособити и опремити службу за развој и планирање, до 2012. године;
4. Знатно побољшати шансе младих за запошљавање, заснивање породице и обезбиједити
подршку популацији средње и старије доби.
Циљеви друштвеног развоја су у вези са стратешким циљевима, али њихова реализација је у уској
корелацији и са наведеним циљевима из области економског развоја и заштите животне средине:
1. Изградити најмање 2 нове производно-пословне јединице на бази перадарства и нове
производне јединице у свињогојству, сточарству, козарству и говедарству; значајно
унаприједити пчеларство, уз запошљавање 50 радника до 2014.године
2. Изградити производно-пословне јединице за складиштење и прераду пољопривредних
производа на бази воћарства и ратарских и сродних култура, уз запошљавање 100 радника
до 2015. године
3. Изградити акумулације и систем наводњавања 70% Љубињског поља, значајно побољшати
привредну инфраструктуру на селу
4. Успоставити и ојачати мрежу субјеката привредно-пословне инфраструктуре
5. Завршити изградњу пречистача отпадних вода и значајно ојачати функције и мрежу
система канализације у Љубињу, до 2015.
6. Уклонити и спријечити појаву дивљих депонија и значајно побољшати ниво услуга одвоза и
депоновања комуналног и индустријског отпада
7. Унаприједити стање управљања простором и израдити Просторни план Општине за период
до 2020.године, као и ЛЕАП

43

ИНТЕГРАЦИЈА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ВИШИХ НИВОА
Секторски циљеви друштвеног развоја у складу су са Стратегијом запошљавања Републике
Српске 2010 – 2014. године. Наиме, овим оперативним циљем је предвиђено да се у одређеној
временској динамици до краја стратешког периода кроз сарадњу институција образовног система и
институција тржишта рада реформом образовног система обезбједи адекватан систем образовања
сагласан потребама тржишта рада и развојним циљевима Републике Српске.
Омладинска политика Републике Српске од 2010-2015. године обезбјеђује систематско
унапређење стања већег броја области (образовање, запошљавање, стамбено збрињавање,
слободно вријеме, здравље и остало), које су све сфере интересовања младих. Омладинска
политика не представља само општа начела рјешавања проблема младих, него се развија у
посебне програме и мјере које треба да обезбиједе боље услове за живот, креативно испољавање
и учествовање младих у ширем друштвеном окружењу, чиме се унапређује позиција и статус
омладине, али и младих од 13 до 18 година (адолесценти).
Законом о образовању одраслих из 2009. године (надлежна институција: Влада Републике
Српске) предвиђено је да се у општинама успоставе локална координациона вијећа за образовање
одраслих.
Секторски циљеви развоја мреже путне и комуналне инфраструктуре (вода и канализација) на
цијелом подручју општине до 2015. године те унапређења спортске и инфраструктуре као и
институција културе на начин да релевантни садржаји буду доступни свим грађанима као и
могућност бављења спортом и рекреацијом је у складу са Стратешким планом руралног развоја
Републике Српске за период 2009-2015. године, односно стратешким циљем Побољшања
услова живота и увођење веће разноврсности код остваривања прихода у руралној
економији.
Стратегија за развој породице у Републици Српској за период 2009-2014. године у
стратешким циљевима мјера пронаталитетне популационе политике, демографске ревитализације
општина и руралних подручја која су захваћена депопулацијом и проширењем мрежа институција
за подршку породици, настоји да ријеши питање актуелне негативне стопе природног прираштаја.
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V. 2. 3. ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ
План друштвеног развоја предвиђа реализацију више од 60 пројеката, који су груписани у 9
програма. Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом реализацијом ће бити остварени
циљеви друштвеног развоја:

45

46

47

Детаљи у погледу временске диманике имплементације програма, пројекта и мјера у
петогодишњем периоду приказани су у доњој табели:
ПЛАН ЛОКАЛНОГ ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА (2011 – 2015)
Р/Б

Програм

Пројекат /мјера

1.

1.Развој
сектора
образовања,
здравства,
културе,
спорта

1-1
Прикључење
школских
објеката на
канализациону
мрежу
1-2
Адаптација,
уређење и
опремање
спортске
дворане
1-3
Оснивање
школске зубне
амбуланте
1-4
Опремање
школских
кабинета и
лабораторија
1-5
Оснивање
локалног медија
1-6
Оснивање
савјетовалишта
за младе
1-7
Уређење и
опремање
завичајног
музеја
1-8
Израда
монографске
публикације о
Љубињу
1-9
Издавање
периодичног
гласила.
часописа за
културу и
друштвена
питања

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Веза са
секторским
/оперативни
м циљевима

Оријентациони период
реализације
Динамика имплементације
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Носилац
имплемента
-ције

X

Министарство
просвјете

X

Министарство
просвјете,
Општина,
други
донатори

X

Министарство
просвјете,
Дом здравља,
Општина
(иницијатор)

X

Министарство
просвјете

X

Општина,
други
донатзори

X

Министарство
просвјете,
Општина

X

Министарство
културе,
Народна
библиотека,
Општина

X

X

X

X

X

X

Општина,
НВО

X

НВО,
Општина
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2.
Развој
техничке и
комуналне
инфраструкт
уре

1-1
Текуће
одржавање
објеката
установа
образовања,
здравства и
културе
1-2
Буџетска
подршка
програмима
НВО (културни
аматеризам)
2-1
Израдња II
фазе система
пречишћавања
отпадних вода
2-2
Изградња II
фазе цјевовода
и мреже
канализације
2-3 Погребни
центар,
адаптација
простора
2-4
Изградња
водовода
Тијесни кланацКонац пољеЉубиње
2-5
Реконструкција
дијелова
високонапонске и
ниско-напонске
мреже
2-6 Изградња
резервоара за
водоснабдијева
ње села
Крајпоље,
Дубочица,
Градац, Ограда,
Грабље
2-7
Изградња
дионица мрежа
јавне расвјете

X

X

X

X

X

Министарство
просвјете,
Министарство
здравља

X

X

X

X

X

Општина

Ј.П,
други
донатори
Општина,

X

X

Ј.П,
Општина,
други
донатори

X

СПЦО,
Општина,
други
донатори

X

X

X

X

X

X

X

Ј.П,
други
донатори,
Општина

X

Електродистрибуција

X

X

Ј.П,
други
донатори,
Општина

X

Ј.П,
Општина,
други
донатори
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2-1
Интервентно
уређење
објекта
пречистача
отпадних вода
2-2
Текуће
одржавање
система
водоснабдијева
ња

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

3.
Унапређење
сектора
комуналних
услуга

26.

27.

28.

4.
Развој
саобраћајне
инфраструкт
-уре

3-1
Изградња
градске пијаце
3-1
Реорганизација
комуналних
предузећа
3-2
Успостављање
система
наплате
комуналне
услуге
3-3
Наплата
комуналних
накнада
3-4
Програм
уређења и
заштите јавних
зелених
површина
3-5
Спровођење
програма
заједничке
комуналне
потрошње
3-6
Организација
заједница
етажних
власника
станова
4-1
Изградња
аутобуске
станице у
Љубињу

Општина,
други
донатори

X

X

X

X

X

X

Ј.П

X

Општина,
други
донатори

X

Општина

Ј.П,
Општина

X

X

X

X

X

X

X

Општина

X

X

X

X

X

Ј.П,
Општина

X

X

X

X

X

Ј.П,
Општина

X

X

X

X

Општина,
грађани
власници

Општина,
други
донатори
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

4-2
Изградња (и
асфалтирање)
пута Крајпоље –
Грабље –
Ограда
4-3
Реконструкција
и асфалтирање
дионица
локалних
путева:
1. Љубиње Крајпоље
2. КрајпољеБроћњик(ЖабицаИвица)

X

Министарство
пољопривред
е,Општина,
други
донатори

X

X

Министарство
пољопривред
е,Општина,
грађани

X

Општина(суф
инан.),
грађани,
други
донатори

4-4
Асфалтирање
локалних улица
у насељу
Виногради
4-5
Ронструкција и
уређење
градских улица
и ј. простора
(Аенија,
Његошева и М.
Мејдани)

X

Општина(суф
инан.),
грађани,
други
донатори

X

4-6
Асвалтирање
прилазних
путева за
насеље Обор

Општина(суф
инан.),
грађани,
други
донатори

X

4-7
Реконструкција
дионице пута
„Соко“ – Штит
4-8
Комплетирање
вертикалне
саобраћајне
сигнализације
4-1 Текуће
одржавање
градских улица
и лок. Путева

X

X

X

X

X

Пословни
субјекти,
Општина
(суфинан.),
други
донатори

X

Општина

X

X

Ј.П,
Општинѕ
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5-1
Реконструкција
и проширење
маг.пута М-6
ЉубињеСтолац
5-2
Изградња 35 КV
далековода
Величани –
Љубиње

37.

38.

39.

40.

5.
Регионална
инфраструкт
-урамеђуопштинска сарадња

41.

42.

43.

44.

45.

6.
Развој
спорта и
рекреације

5-3
Реконструкција
и асфалтирање
рег.пута
Влаховићи –
Преворац
(Берковићи)
5-4
Асфалтирање
преосталих
дионица пута R431
(ВлаховићиВрањска)
5-5
Изградња и
асфалтирање
рег-пута
Крајпоље –
Неум кула –
Требиње
5-6
Изградња и
асфалтирање
рег.правца
Ограда –
Домашево
5-7
Изградња и
асфалтирање
рег.правца
Банчићи –
Храсно – Неум
5-8
Изградња
обилазнице М-6
Љубиње
6-1
Изградња
вишенамјенске
дворане за
спорт и
рекреацију

X

X

X

X

Путеви РС

X

Електродистрибуција

X

Путеви РС

X

Путеви РС

X

X

Путеви РС

X

X

Путеви РС

X

Путеви РС

X

Путеви РС

X

Општина
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6-1
Буџетска
подршка
Одбојкашком
клубу

46.

47.

48.

49.

50.

7.
Побољшање
положаја
младих
51.

52.

6-2
Организација
одбојкашке
спортске
манифестације
6-3
Текуће и
инвестиционо
одржавање
објеката
спортске и
рекреационе
инфраструктуре
7-1
Награде за
брак и
родитељство
7-2 Премије за
самозапошљав
а-ње младих
7-3
Преквалификац
ија и допунско
образовање
младих
7-4
Успостављање
кооридинације и
сарадње
субјеката
локалне
самоуправе,
пословног
сектора,
образовног
сектора и НВО
ради
унапређења
друштвене
позиције
младих
7-5
Буџетска
подршка
пројектима НВО
које заступају
младе

X

X

X

X

X

Општина

X

X

X

НВО,
Општина

X

X

X

X

X

Ј.П,
НВО,
Општина

X

X

X

X

X

Општина

X

X

X

X

Општина

X

Министарство
просвјете,
школа
Општина,

X

X

X

X

X

X

X

Општина
(иницијатор)

X

X

Општина,
други
донатори

53

53.

54.
8.
Социјалнохуманитарна
заштита
55.

56.

9.
Јачање
капацитета
општинске
управе
57.

8-1
Израда
социјалне карте
домаћинстава у
Љубињу
8-1 Повећање
износа
директне
новчане
накнаде лицима
у стању
социјалне
потребе
8-2
Снижавање
приходних
цензуса за
права из
социјалне
заштите
8-3
Подршка НВО
на пољу
хуманитарносоцијалне
заштите

X

Општина,
Ј.У

X

X

X

X

X

X

X

9-1
Израда
просторнопланске
документације:
а) урбанистички
план,
б) регулациони
план градског
подручја

X

Надлежно
министарств
о,Општина

Општина

X

X

X

Општина,
други
донатори

X

X

Општина,
надлежно
министарств
о,други
донатори

в) урбанистички
пројекти

58

59.

9-2
Оснивање
јединице за
планирање и
развој
Општине, у
оквиру
Административ
не службе
9-1
Програм обуке
службеника,
према
Акционом плану
пројекта ГАП

X

X

Општина

X

X

Општина

54

60

61.

9-2
Специјалистичк
а обука за
израду
пројеката који
се могу
финансирати из
средстава
фондова ЕУ
9-3 Спровођење
програма
рјешавања
буџетског
дефицита

X

X

X

X

X

Општина,
други
донатори

Општина

55

V. 2. 4. ПРОЦЈЕНА ОЧЕКИВАНИХ ИСХОДА СА ИНДИКАТОРИМА
Секторски циљеви
друштвеног развоја
1. Побољшати организацију
установа, стање објеката,
опреме и дјелатности од
значаја за образовање,
здравствену заштиту, културу
спорт и рекреацију
2. Побољшати организацију
јавних служби и изградити
кључне објекате комуналне,
саобраћајне и техничке
инфраструктуре, до 2015.
године
3. Ојачати капацитете
Административне службе,
развити капацитете МЗ,
организовати, оспособити и
опремити службу за развој и
планирање, до 2012. године

4. Знатно побољшати шансе
младих за запошљавање,
заснивање породице и
обезбиједити подршку
популацији средње и старије
доби

Индикатори на
нивоу секторског
циља
Задовољство
грађана јавним
услугама повећано
за 25%

Индикатори на програмскопројектном нивоу

Задовољство
грађана комуналном
инфраструктуром
повећано за 30% до
2015. године

Реконструисано најмање 30 км л. путева
Израђени ненос. објекти водовода,
Проширена мрежа канализације до
2014. године

Успостављена и
оспособљена
јединица за
управљање
развојем до 2012.
Задовољство
грађана
административним
услугама повећано
за 30% до 2015.
године
Најмање 25 младих
предузетника
отпочело пословање
до 2014.

Одржано најмање 5 обука за запослене
у локалној управи
Комплетирана просторно-планска
документација до 2014.

Опремљено или адаптирано или
реконструисано или изграђено најмање
1 објекат по наведеним областима

Организовано најмање 5 програма
преквалификације за младе до 2014.
Подржано најмање 10 пројеката
омладинских организација
Подржано најмање 15 предузетничких
иницијатива младих
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V. 2. 5. ОКВИРНА ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА

Остало/
навести

Донатори

ИПА

Приватни
извори

Јавна
подузећа

БиХ

Процјењено финансирање из осталих извора
(уписати % у одговарајуће поље)
Ентитет/
кантон

Процјен
а
финанси
рања из
општинског
буџета у

Кредит

Процјењена
вриједност у КМ

Пројекат/ мјера

Стратешки и
оперативни
циљеви

Оквирна финансијска конструкција плана локалног друштвеног развоја
(2011 – 2015)

%
2011

1-1
Адаптација
спортске
дворане
1-2
Прикључење
школа на кан.
мрежу
1-3
Отварање
школске
зубне
амбуланте
1-4
Оснивање
локалног
медија
1-5
Адаптација и
доградња
Светосавског
дома
1-6
Реконструкциј
а и уређење
гр. улица и ј.
простора
(Авенија,
Његошева, М.
Мејдани)
1-7
Изградња
градске
пијаце
1-8
Асвалтирање
пута
КрајпољеОграда

140000

65

25000

100

30000

10

45000

10

50000

50

180000

20

200000

15

120000

15

35

90

90

20

20

50

30

10

75

85
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1-9
Проширење
коловоза маг.
пута М-6
ЉубињеСтолац Iфаза
1-10
Асвалтирање
пута Р431
ВлаховићиВрањска
Мјера
1-1
Интервентно
уређење
пречистача
отпадних
вода
1-2 Ревизија
пројекта
система за
пречишћавањ
е отпадних
вода
1-3 Текуће
одржавање
система
водовода
1-4 Текуће
одржавање
улица и лок.
путева
1-5
Реорганизаци
ја ЈК
предузећа
1-6 Подршка
развоју
одбојке
1-7 Подршка
програмима и
раду НВО (к.
ам.)
1-8 Подршка
развоју
породице
1-9 Подршка
социјалнохуманитарно
м раду

УКУПНО 2011

2000000

100

300000

100

40000

50

5000

100

50

50000

90

30000

40

3000

100

45000

100

15000

100

15000

100

30000

100

40

10

20

3.225.000

2012
1-1
Опремање
школских
кабинета и
лабораторија

20000

100

I-фаза
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1-2
Опремање
завичајног
музеја II-фаза
1-3 Водовод
Тијесни
кланацКонацпољеЉубиње Iфаза
1-4 Развој
мреже јавне
расвјете
1-5
Асвалтирање
улица у
Виноградима
I-фаза
1-6
Проширење
коловоза маг.
пута М-6
ЉубињеСтолац IIфаза
1-7
Рекоснструкц
ија и
асвалтирање
пута
ВлаховићиБерковићи
1-8 Израда
урбанистичко
г плана
Љубиња
Мјера
1-1 Текуће
одржавање
система
водовода
1-2 Текуће
одржавање
улица и
локалних
путева
1-3 Подстицај
развоју
одбојке
1-4 Подршка
програмима
НВО
1-5 Подршка
развоју
породице
1-6 Подршка
соц. хум.
Раду

УКУПНО 2012

10000

30

70

500000

10

30

20

30

10

25
30000

100000

25

30

20

20

20

2000000

100

400000

100

60000

50

30000

20

80

50000

50

30

50000

100

30000

100

20000

100

35000

100

40

20

30

20

20

3.335.000
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2013
1-1
Опремање
школских
кабинета и
лабораторија
II-фаза
1-2
Оснивање
савјетовалиш
та за младе
1-3 Водовод
Тијесни
кланацКонацпољеЉубиње IIфаза
1-4
Асвалтирање
прилазних
путева
насеља Обор
1-5
Асвалтирање
улица
Винограда IIфаза
1-6 35 КW
далековод
ВеличаниЉубиње
1-7
Асвалтирање
пута КртињеДомашево
Мјера
1-1 Текуће
одржавање
улица и лок.
путева
1-2 Текуће
одржавање
водовода
1-3 Подршка
развоју
одбојке
1-4 Подршка
програмима
НВО
1-5 Подршка
развоју
породице
1-6 Подршка
соц. хум.
Раду

100

20000

10000

20

30

30

300000

20

30

50000

25

25

30

20

100000

10

20

30

30

30

20

20

20

30

1500000
100

500000

100

5000

50

30000

20

50000

100

40000

100

25000

100

40000

100

60

20

60

УКУПНО 2013

2.670.000

2014
1-1 Часопис
за културу
годишњи
1-2
Одржавање
објеката Ј.У.
(образовање,
здравство,
култура)
1-3 Подршка
НВО
(аматеризам
у култури)
1-4 Изградња
водовода
Тијесни
кланацКонацпољеЉубиње
III фаза
1-5

6000

70

30000

10

10000

100

50000

20

30

70

20

70

10

Реконструкција

високонапонс
ке мреже
1-6
Одржавање
водовода
1-7 Наплата
комуналне
накнаде
1-8 Програм
уређења
јавних
зелених
површина
1-9 Оснивање
заједнице
етажних
власника
1-10
Асвалтирање
улица
Виногради III
фаза
1-11 Локални
пут СокоШтит
1-12
Постављање
вертикалне
сигнализације
1-13 Текуће
одржавање
градских
улица и
локалних

100000

100

50000

100

10000

100

30000

30

70

4000

20

80

50000

20

30

50

80000

20

20

30

30

10000

50

20

30

50000

40

30

30
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путева
1-14
Асвалтирање
пута БроћникНеум кула
1-15
Асвалтирање
пута Буков
до-Домашево
I фаза
1-16 Буџетска
подршка
Одбојкашком
клубу
1-19
Одбојкашки
спортски камп
1-20
Одржавање
објеката за
спорт и
рекреацију
1-21 Награде
за брак и
родитељство

500000

100

500000

10

50000

100

5000

100

25000

75

30000

100

20000

100

15000

100

15000

100

1-25
Повећање
износа
социјалне
помоћи

25000

50

1-26
Суфинансира
ње пројеката
хум.-соц.
заштите

25000

100

1-22
Премија за
самозапошља
вање младих
1-23
Преквалифик
ација
допунског
образовања
младих
1-24
Суфинансира
ње пројеката
НВО (млади)

УКУПНО 2014

90

25

50

1.700.000
2015

1-1
Монографија
Љубиње
1-2 Годишњи
часопис за

8000

100

6000

80

20
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културу
1-3
Одржавање
објеката Ј.У.
(образовање,
здравство,
култура)
1-4
Суфинансирање
аматеризама
у култури
1-5
Резервоар и
пумпе за
водовод
ВођениДубочицаКрајпоље
1-6
Проширење
мреже јавне
расвјете
1-7 Текуће
одржавање
водовода

25000

10

15000

70

30

40000

40

30

20000

50

90

20

50000

5000

100

1-9 Уређење
јавних
површина

10000

60

40

45000

40

30

500000

10

90

400000

10

90

1-13
Асвалтирање
пута БанчићиХрасно

500000

1-14
Обилазница
М6 Љубиње I
фаза

1000000

30

100

1-8 Наплата
комуналне
накнаде

1-10
Одржавање
градских
улица и
локалних
путева
1-11
Асвалтирање
пута БроћникНеум кула II
фаза
1-12
Асвалтирање
пута за
Домашево

30

50

30

50

100

63

1-15
Изградња
спортске
дворане
1-16
Суфинансира
-ње
Одбојкашког
клуба
1-17
Одбојкашки
спортски камп
1-18
Одржавање
објеката за
спорт и
рекреацију
1-19 Награде
за брак и
родитељство
1-20
Премија за
самозапошља
вање младих
1-21
Преквалифик
ација младих
1-22
Суфинансира
ње пројеката
НВО (млади)
1-23
Повећање
износа
социјалне
помоћи
1-24
Суфинансира
ње пројеката
хум.-соц.
заштите
1-25
Регулациони
план Љубиња

700000

10

50000

100

7000

100

25000

70

30000

100

20000

100

15000

100

15000

100

20000

50

25000

100

50000

50

УКУПНО 2015

3.810.000

УКУПНО 2011-2015

14.750.000

40

20

30

30

50

50
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V. 3. ПЛАН РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V. 3. 1. ФОКУСИРАЊЕ
СЕКТОРСКА SWОТ АНАЛИЗА – ЖИВОТНА СРЕДИНА

Снаге
1.
2.
3.

Слабости
незагађена животна средина
релативно развијена комунална
инфраструктура
биодиверзитет

Прилике

1. низак ниво свијести и знања становника
о животној средини
2. непостојање просторно-планске
документације
3. неадекватно управљање отпадом
4. незавршен процес изградње кључних
комуналних објеката
5. недослиједна примјена законских
прописа из области заштите животне
средине
6. дивље депоније
7. неадекватно управљање анималним
отпадом
8. неконтролисан употреба пестицида
9. непостојање еколошке свијести и знања
10. минска поља Мишљен, Банчићи,
Глеђевци

Пријетње

1. валоризација потенцијала који пружа
незагађена животна средина
2. производња здраве хране
3. одрживо искориштавање енергије сунца
и вјетра
4. Искориштавање средстава фондова за
заштиту животне средине (страних и
домаћих)

1. глобални утицај загађења
2. непостојање ниједног извора за
водоснабдијевање на територији
општине
3. заостале мине на ободу Мишљен,
Банчићи, Глеђевци

SWOT анализа стања на сектору коришћења простора и заштите животне средине показује да
подручје Љубиња има незагађену животну средину, богати биодиверзитет, а ту је и релативно
добро изграђена комунална инфраструктура градског насеља. Слабости се исказују у недостатку
просторно планске документације, неријешеном питању управљања анималним отпадом, употреби
пестицида без надзора, неизграђености кључних уређаја за одвод и пречишћавање отпадних
вода. Извјесно, овдје треба убројити и недовољну едукацију о значају и начину заштите животне
средине, а ту је и питање незавршеног пројекта деминирања на ободу западног дијела подручја.
Снажну пријетњу животној средини треба препознати у чињеници да на подручју нема
ниједног извора нити издашнијег водотока.
Прилике се могу наћи на широком пољу валоризације и очувања потенцијала здраве
животне средине, као једног од предуслова за остваривање циљева друштвеног и економског
развоја.
Стање усмјерава активности заједнице да у фокус стави сљедеће потребе:
1.
2.
3.
4.

Унапређење стања водних ресурса
Побољшање стања управљања отпадом
Заштиту шуме и пољопривредног земљишта
Побољшање стања планирања и управљања простором.
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V.3.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дефинисани су сљедећи циљеви заштите животне средине:
1. Завршити изградњу пречистача отпадних вода и значајно ојачати функције и мрежу
система канализације у Љубињу, до 2015;
2. Уклонити и спријечити појаву дивљих депонија и значајно побољшати ниво услуга одвоза и
депоновања комуналног и индустријског отпада;
3. Унаприједити стање управљања простором и израдити Просторни план Општине за период
до 2010.године, као и ЛЕАП:
4. Повећати ниво општег и стручног знања становништва у погледу значаја заштите и
унапређења животне средине и обавезе и значаја примјене прописа из ове области
Циљеви заштите животне средине су у вези са стратешким циљевима, али њихова реализација је
у уској корелацији и са наведеним циљевима из области економског развоја и друштвеног развоја:
1. Побољшати организацију јавних служби и изградити кључне објекте комуналне,
саобраћајне и техничке инфраструктуре, до 2015. године
2. Ојачати капацитете Административне службе, развити капацитете МЗ, организовати,
оспособити и опремити службу за развој и планирање, до 2012. године
3. Изградити акумулације и систем наводњавања 70% Љубињског поља, значајно побољшати
привредну инфраструктуру на селу
4. Успоставити и ојачати мрежу субјеката привредно-пословне инфраструктуре
ИНТЕГРАЦИЈА СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ВИШИХ НИВОА
Најзначајнији стратешки документ из области животне средине на нивоу БиХ је Акциони
план заштите животне средине Босне и Херцеговине (НЕАП БиХ). Осам приоритетних области
НЕАП-а су:
• Водни ресурси / отпадне воде
• Одрживи развој руралних подручја
• Управљање животном средином (информациони систем/интегрално планирање/едукација)
• Заштита биолошке и пејзажне разноликости
• Отпад / управљање отпадом
• Привреда / одрживи развој привреде
• Јавно здравље
• Деминирање
Иначе, области - «Законско и институционално јачање» и «Израда документационе основе за
планирање и управљање животном средином» су препознате као услов за имплементацију
предвиђених активности у свим другим областима.
Постоји и повезаност са приоритетном облашћу 1 - Водни ресурси/отпадне воде, као и са
приоритетном облашћу 5 - Отпад / управљање отпадом, те са приоритетном облашћу 3 Управљање животном средином (информациони систем/интегрално планирање/едукација).
Од стратешких докумената интегралног карактера који се баве и заштитом животне средине треба
поменути Просторни план Републике Српске до 2015. године и Стратешки план руралног развоја
РС 2010 - 2015.
Просторни план Републике Српске до 2015. године дефинише више општих и појединачних
циљева заштите животне средине, од који су неки у директној вези са секторским циљевима:
•
Смањење отпада и његова рециклажа,
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•

Заштита вода од загађења (свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних вода из
насеља и индустријских погона, заштита подземних и геотермалних вода, заштита
водотока).
Такође, Просторни план Републике Српске у поглављу "Даље просторно и урбанистичко
планирање" (стр. 218 и 219) наглашава потребу за израдом стратешке просторно-планске
документације.
Други значајан стратешки документ интегралног карактера који се баве и заштитом животне
средине, а који је донесен на ентитетском нивоу, јесте Стратешки план руралног развоја РС
2010 - 2015.
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V. 3. 3. ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ
За реализацију плана заштите животне средине дефинисано је 15 пројеката који су
груписани у 8 програма. Дефинисани су сљедећи пројекти и мјере чијом реализацијом ће бити
остварени циљеви заштите животне средине:

Детаљи у погледу временске диманике имплементације програма, пројекта и мјера у
петогодишњем периоду приказани су у доњој табели:
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ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2011 – 2015)
Р/Б

1.

Програм

1.
Израда
планске
документације

2.

3.
2.
Проширење
капацитета
канализаци
оне мреже
4.

5.

3.
Мониторинг
квалитета
земљишта

6.
4.
Заштита
шумских
екосистема
7.

8.

5.
Санирање
дивљих
депонија

Пројекат /мјера

Веза са
секторским
/оперативни
м циљевима

Оријентациони период
реализације
Динамика имплементације
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Носилац
имплементације

1-1
Израда
просторног
плана општине
Љубиње за
период 20102020

X

Општина,
надлежно
министарство,
други
донатори

1-2
Израда ЛЕАП-А

X

Општина,
други
донатори

2-1
Изградња II
фазе
секундарне
канализационе
мреже у
градском насељу
Љубиње

X

Ј.П,
грађани,
Општина

X

2-2
Изградња
пречистача
отпадних вода
(III фаза)

X

3-1
Испитивања
присуства
пестицида у
пољопривредно
м земљишту
4-1
Уређење
заштићеног
шумског
подручја Буков
До
4-2
Успостављање
шумског реда у
подручју Видуше
5-1
Изградња погона
за прераду
ђубрива у
перадарству

X

X

Ј.П,
Општина,
Надлежно
министарство
други
донатори

X

Министарство
пољопривреде
Општина
(суфинан.),
привр. субјекти

X

Ј.П,
Шуме РС

X

Ј.П,
Шуме РС

X

Прив.
инвеститор
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5-2
Уређење
привремене
општинске
депоније

9.

10.

11.

12.

6.
Уређење
водотокова

7.
Деминирање

13.

14.

15.

8.
Едукација
становништва

5-3
Уклањање
дивљих депонија
6-1
Регулација
корита
Буковштака, на
дионици
Мејдани-ВрбеКонацпоље
7-1
Операција
чишћења мина у
рејону обода
села Мишљен,
Банчићи,
Глеђевци по
програму МАК-а
БиХ
8-1
Едукација
становништва из
области прописа
о заштити
животне средине
8-2
Едукација
пољопривредних
произвођача из
области органске
производње
хране
8-3
Едукација
школске
омладине о
ЛЕАП-у

X

X

X

X

X

X

X

Ј.П,
Општина,
други
донатори

X

X

Ј.П,
Општина,
НВО

X

X

Ј.П,
Министарство
пољопривреде
Општина, други
донатори

X

X

МАК

X

X

НВО,
други
донатори

Удружење
пољопривредника,
Општина,
НВО

X

X

Школе,
НВО,
Општина
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V. 3. 4. ПРОЦЈЕНА ОЧЕКИВАНИХ ИСХОДА СА ИНДИКАТОРИМА
Секторски циљ
Завршити изградњу пречистача
отпадних вода и значајно ојачати
функције и мрежу система
канализације у Љубињу, до 2015.

Уклонити и спријечити појаву
дивљих депонија и значајно
побољшати ниво услуга одвоза и
депоновања комуналног и
индустријског отпада
Унаприједити стање управљања
простором и израдити Просторни
план Општине и ЛЕАП
Повећати ниво општег и стручног
знања становништва у погледу
значаја заштите и унапређења
животне средине и обавезе и
значаја примјене прописа из ове
области

Индикатори на
секторском нивоу
Регулисано 60 % отпадних
и оборинских вода до
2015. године

Уклоњене све дивље
депоније до 2015. године

Израђена стратешка
просторно – планска и
еколошка документација
до 2013. године
Повећан ниво свијести и
знања становника о
животној средини до 2013.
године

Индикатори на програмско –
пројектном нивоу
Број домаћинстава прикључених
на канализациону мрежу повећан
за 50%.
Саниране септичке јаме
Дужина изграђене канализационе
мреже у периоду до 2015. године
више од 200 метара
Проценат отпадних вода које се
пречишћавају, тј. удио отпадних
вода које се подвргавају неком
третману износи више од 50%
Укупна количина депонованог
отпада у периоду до 2015. године
од око 2000 м.
Број и површина дивљих
депонија, смањена за 80%
Урађени просторни план општине
Урађен општински ЛЕАП

Број еколошких едукација
(уључујући различите начине
едукације –радионице,
предавања, медије, и сл.)
Обим и бројност еколошких
емисија и чланака у медијима
Одржано најмање 10 едукативних
радионица, предавања.
Презентовано више од 20
стручних еколошких информација
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V. 3. 5. ОКВИРНА ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА

Остало/
навести

Донатори

ИПА

Приватни
извори

Јавна
подузећа

БиХ

Процјењено финансирање из осталих извора
(уписати % у одговарајуће поље)
Ентитет/
кантон

Процјен
а
финанси
рања из
општинског
буџета у
%

Кредит

Процјењена
вриједност у КМ

Пројекат/ мјера

Стратешки и
оперативни
циљеви

Оквирна финансијска конструкција плана развоја и заштите животне средине
(2011 – 2015)

2011
1-1 Израда
просторног
плана за
период 20102020
1-2 Израда
ЛЕАП-а

1-3 Изградња
II-фазе
секундарне
канализацион
е мреже
Мјера
1-1 Чишћење
и
уништавање
мина на
ободу
МишљенБанчићиГлеђевци
1-2
Одржавање
програма
предавања о
еколошким
прописима

УКУПНО 2011

50000

20

4000

100

60

20

30

20000

70

100

1000

50

50

75.000
2012

1-1 Изградња
погона за
прераду
живинског
ђубрива
1-2

500000

100
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Регулација
потока
МејданиВрбеКонацпоље
Мјера
1-1 Чишћење
мина на
означеном
рејону
1-2 Уклањање
дивљих
депонија
1-3 Обука
пољ. произ. о
органској
производњи и
поступку

УКУПНО 2012

100000

20

30

20

30

100

30000

40

3000

50

30

30

50

606.000
2013

1-1 II фаза
пречистача
отпадних
вода
1-2
Успоставља
ње шумског
реда у рејону
Видуше
1-3 Заштита
подручја
Букови до
Мјера
1-1
Уклањање
дивљих
депонија
1-2 Чишћење
мина на
угроженом
подручју
1-3
Провођење
програма
едукација
омладине о
ЛЕАП-у

УКУПНО 2013

700000

20

20

50000

100

80000

100

20000

50

50

30

10

20

100

2000

50

50

852.000
2014

1-1 Изградња
пречистача
отпадних
вода III фаза

300000

20

20

60
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1-2
Испитивање
стања
пестицида у
пољопривред
ном
земљишту
1-3 Уређење
депоније
комуналног
отпада
1-4 Уклањање
дивљих
депонија

УКУПНО 2014

10000

50

20

30

10000

30

50

20

5000

50

30

20

325.000
2015

1-1
Уређење
депоније
комуналног
отпада
1-2
Уклањање
дивљих
депонија
1-3
Едукација
еколошки
пропиоси

УКУПНО 2015
УКУПНО 2011-2015

8000

60

40

5000

60

40

1000

50

50

15.000
1.873.000
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VI. ОПЕРАТИВНИ ДИО
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VI. 1. ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
VI. 1.1. Оријентациони прeглед приоритетних пројеката и мјера за период
од 3 године
План имплементације Интегрисане стратегије развоја за период 2011 – 2013.
Сектор 1: Економски развој
2011
Програм

1.Ревитализација
индустријске производње

2. Прерада
пољопривредних
производа

Пројекат
1-1 Студија изводљивости
обнове производње
„Сокола“
1-2 Студија могућности
обнове конфекцијске
производње
1-3 Студија могућности
унапређења пчеларства
1-4 Завршна фаза
изградње акумулације
„Луке“

3. Унапређење
замљорадње

4. Развој туризма и
угоститељства

1-5 Студија о оптимизацији
пољопривредне
производње у Љубињском
пољу
1-6 Оснивање општинске
туристичке организације

Мјера
1-1 Премија за оснивање
пословних субјеката
1. Подршка економском
развоју

2. Унапређење
сточарства

1-2 Бесплатна додјела
грађ. парцела за пословне
објекте
1 Обнављање и доградња
водопојилишта за стоку

Назив циља
Валоризација ресурса,
ревитализације инд.
производње и
запошaљвања

Носиоци имплементације
ИРБ РС,
Општина (иницијатор),

Валоризација ресурса,
ревитализација
индустријске производње и
запошљавања

Општина (иницијатор)

Планско унапређење
пчеларства

Удружење пчелара, Општина
(суфинансијер)

Развој система
наводњавања Љубињског
поља

Општина (суфинансијер)

Валоризација ресурса,
примјена нових технологија
и повећење продуктивности

Општина (иницијатор,
суфинансијер),
референтна организација,
Министарство пољопривреде
(суфинансијер)

Засновати и развити
туристичку инфраструктуру

Назив циља

Општина

Носиоци имплементације

Подстицај развоју
пословног секторапредузетништва

Општина

Подстицај развоју
пословног сектораинвестирању

Општина

Подстицај развоју
сточарства (и
запошљавања на селу)

Удружење сточара
М.З,
Општина (суфинан.)

2012
Програм
1. Подршка економском
развоју
2. Развој перадарства

Пројекат
1-1 Пословна зона
Љубиње
I-фаза
1-2 Прерада живинског

Назив циља
Значајно побољшање
привредне инфраструктуре

Носиоци имплементације
Пословни субјекти,
Општина (суфинанс.),

Изградња нових фаза
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отпада I-фаза

сектора перадарства,
рјешавање еколошког
проблема

Приватни инвеститор

3. Прерада
пољопривредних
производа

1-3 Погон за откуп и
паковање меда I-фаза

Развој пословне
инфраструктуре пчеларства

Удружење пчелара,

4. Развој туризма и
угоститељства

1-4 Студија изводљивости
Ваздушна бања „Банчићи“

Валоризација здравственотуристичког потенцијала

5. Развој сточарства

1-5 Ветеринарски центар
„Вођени“ I-фаза

Побољшање здравствене
заштите и пасминског
састава стоке

1-6 Израда студије
изводљивости Вјетроелектрана Радимља

Валоризација природних
погодности и потенцијала

Прив. инвеститор,
концесионар

1-7 Израда студије
изводљивости Соларне
електране Хрђуси

Валоризација природног
потенцијала

Прив. Нвеститор,
концесионар

6. Коришћење
алтернативних извора
енергије

Програм

Мјера
1-1 Премија за оснивање
пословних субјеката

1. Подршка економском
развоју

2. Унапређење
сточарства

1-2 Бесплатна додјела
грађ. парцела за пословне
објекта
1-3 Обнова и доградња
водопојилишта за стоку

Назив циља
Подстицај развоју
пословног секторапредузетништва
Подстицај развоју
предузетништва и
инвестирања
Подстицај обнови
привредне инфраструктуре
на селу

Општинска тур. организација,
Општина (суфинан.)
Удружење сточара,
Министарство
пољопривреде,
Општина

Носиоци имплементације
Општина,

Општина,
Удружење сточара,
М.З,
Општина

2013
Програм
1. Подршка економском
развоју

2. Ревитализација
индустријске производње

3. Развој перадарства

4. Прерада
пољопривредних
производа

5. Унапређење
земљорадње

Пројекат

Назив циља

Носиоци имплементације
Пословни субјекти,
Општина (суинвеститор)

1-1 Пословна зона
Љубиње
II-фаза

Побољшање привредне
инфраструктуре

1-3 Погон лаке конфекције
у објекту „Љубињке“

Запошљавање радника

Прив. инвеститор

1-4 Погон за проиуводњу
металних производа у
„Соколу“
1-5 Погон за производњу
техничке гуме и производа
1-6 Нови погон
производње бројлерског
меса

Коришћење ресурса и нова
запошљавања

Прив. Инвеститор,
стратешки партнер

Коришћење ресурса и нова
запошљавања

Прив. Инвеститор,
стратешки партнер

Развој сектора перадарства
и запошљавање

Прив. инвеститор

1-7 Погон за прераду
вишње

Унапређење технологије и
продуктивности

1-8 Погон за прераду меда
II-фаза

Унапређење технологије и
стандардизације у
пчеларству

1-9 Погон за прераду
грожђа-винарија

Унапређење технологије и
продуктивности

1-10 Погон за производњу
сира

Унапређење технологије и
продуктивности
Развој система
наводњавања Љубињског
поља

1-11 Изградња акумулације
„Ограда“ I-фаза

Прив. инвеститор

Удружење пчелара
Прив. инвеститор
Прив. инвеститор
Министарство
пољопривреде,
други донатори,
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Општина (суфинан.)
Програм

1. Подршка економском
развоју

Мјера
1-1 Премија за оснивање
пословних субјеката
1-2 Бесплатна додјела
грађ. парцела за посл.
Објекта

Назив циља

Носиоци имплементације

Подстицај предузетништва

Општина

Подстицај предузетништву
и инвестирању

Општина

Сектор 2: Друштвени развој
2011
Програм

1. Развој образовања,
културе, спорта,
здравствене заштите

Пројекат

Побољшање услова
развоја спорта и физичке
културе

Министарство просвјете,
други донатори,
Општина (суфинан.)

1-2 Прикључење школа на
кан. мрежу

Побољшање сан. здрав.
услова рада

Министарство просвјете

Побољшање превентиве и
здр. васпитања

Министарство просвјете,
Дом здравља,
Општина (иницијатор)

Унапређење јавног
обавјештавања

Општина,
други донатори

Унапређење погребне
дјелатности

СПЦ Општина,
Општина (суфинан.),
други донатори

1-3 Отварање школске
зубне амбуланте

1-5 Адаптација и доградња
Светосавског дома

3. Развој саобраћајне
инфраструктуре

4. Регионална
инфраструктурамеђуопштинска сарадња

Програм
1. Развој тех. и
комуналне
инфраструктуре

Носиоци имплементације

1-1 Адаптација спортске
дворане

1-4 Оснивање локалног
медија

2. Развој комуналне
инфраструктуре

Назив циља

1-6 Изградња градске
пијаце

Унапређење комуналнопривредне инфраструктуре

Општина,
Министарство
пољопривреде,
други донатори

Унапређење саобраћајне
инфраструктуре

Општина (суфинансијер),
други донатори,
грађани

1-8 Асвалтирање пута
Крајпоље-Ограда

Побољшање услова
превоза

Министарство
пољопривреде,
Општина,
други донатори

1-9 Проширење коловоза
маг. пута М-6 ЉубињеСтолац I-фаза

Интеграција у окружењу,
безбједност саобраћаја

Путеви РС

1-10 Асвалтирање пута
Р431 Влаховићи-Врањска

Безбједност,
проходност,
интеграција

Путеви РС

1-7 Реконструкција и
уређење гр. улица и ј.
простора (Авенија,
Његошева, М. Мејдани)

Мјера
1-1 Интервентно уређење
пречистача отпадних вода

Назив циља

Носиоци имплементације

Успоставити контролу сан.
хиг. стандарда

Општина,
Комунално предузеће

1-2 Ревизија пројекта
система за пречишћавање
отпадних вода

Припрема реализације
пројекта

Ј.П,
Општина (суфинан.)

1-3 Текуће одржавање
система водовода

Несметани рад система

Ј.П „Водовод“
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1-4 Текуће одржавање
улица и локалних путева
2. Унапређење
комуналног сектора
3. Развој спорта и
рекреације
4. Развој НВО
5. Побољшање положаја
младих
6. Социјалнохуманитарна заштита

1-5 Реорганизација ЈК
предузећа
1-6 Подршка развоју
одбојке
1-7Подршка програмима и
раду НВО
1-8 Подршка развоју
породице
1-9 Подршка социјалнохуманитарном раду

Санирање оштећења и
безбједна употреба

Ј.П,
Општина

Унапређење ефикасности
рада

Општина

Обезбјеђење услова за
такмичење клуба

Општина

Унапређење мат. услова и
развоја НВО

Општина

Побољшати стандард
младих породица

Општина

Подстицање рада и улоге
НВО у соц. хум. раду

Општина

2012
Програм

1. Развој образовања,
здравствене заштите,
културе

2. Развој техничке и
комуналне
инфраструктуре

3. Развој саобраћајне
инфраструктуре

4.Регионална
инфраструктурамеђуопштинска сарадња
5. Јачање капацитета
општинске управе

Пројекат

Назив циља

1-1 Опремање школских
кабинета и лабораторија Iфаза

Побољшати квалитет
наставе и практична знања

Министарство просвјете

1-2 Опремање завичајног
музеја II-фаза

Побољшање квалитета и
садржаја фундуса

Министарство културе,
Народна библиотека,
Општина

1-3 Водовод Тијесни
кланац-КонацпољеЉубиње I-фаза (израда
пројекта)

Побољшање могућности
управљања системом

Ј.П. „Водовод“
Општина,
други донатори

1-4 Развој мреже јавне
расвјете

Повећати број корисника

Ј.К. предузеће,
Општина,
други донатори

1-5 Асвалтирање улица у
Виноградима
I-фаза

Побољшање услова
становања и саобраћаја

Општина (суфинан.),
грађани,
други донатори

Интеграција у окружењу,
безбједност саобраћаја

Путеви РС

Проходност,
безбједност,
интеграција

Путеви РС

Побољшање правне
регулативе за грађење

Општина,
остали донатори

1-6 Проширење коловоза
маг. пута М-6 ЉубињеСтолац II-фаза
1-7 Реконструкција и
асвалтирање пута
Влаховићи-Берковићи
1-8 Израда урбанистичког
плана Љубиња
Мјера
1-1 Текуће одржавање
водовода

1. Развој комуналне
инфраструктуре

1-2 Текуће одржавање
улица и локалних путева

Назив циља

Носиоци имплементације

Носиоци имплементације

Несметани рад и функција

Ј.П „Водовод“

Санирање оштећења,
безбједан саобраћај

Општина

2. Развој спорта и
рекреације

1-3 Подстицај развоју
одбојке

Обезбјеђење услова за
такмичење

Општина

3. Развој НВО

1-4 Подршка програмима
НВО

Јачање цивилног друштва

Општина

Побољшање позиције и
стандарда младих
породица

Општина

3. Побољшање положаја
младих

1-5 Подршка развоју
породице

79

4. Социјалнохуманитарна заштита

1-6 Подршка соц. хум. раду

Подстицање развоја НВО
и хуманитарног рада

Општина,
НВО

2013
Програм
1. Развој сектора
образовања, здравствене
заштите, културе
2. Развој комуналне
инфраструктуре

3. Развој саобраћајне
инфраструктуре

4. Регионална
инфраструктурамеђуопштинска сарадња

Пројекат
1-1 Опремање школских
кабинета и лабораторија Iфаза
1-2 Оснивање
савјетовалишта за младе
1-3 Водовод Тијесни
кланац-КонацпољеЉубиње II-фаза

3. Развој НВО
4. Побољшање положаја
младих
5. Соц. хум. заштита

Побољшати ниво
практичних знања ученика

Министарство просвјете,
школа

Ојачати бригу и превенцију
деликвенције

Министарство просвјета,
школа
Водовод,
Општина,
други донатори

Успоставити управљање
системом
Побољшати приступ и
коришћење пута

Општина,
грађани,
други донатори

1-5 Асвалтирање улица
Винограда II-фаза

Побољшати приступ и
коришћење пута

Општина,
грађани,
други донатори

1-6 35 КW далековод
Величани-Љубиње

Енергетска стабилност

Електродистрибуција РС

Проходност,
безбједност,
повезивање

Путеви РС

1-7 Асвалтирање пута
Кртиње-Домашево

1-1 Текуће одржавање
улица и лок. путева

2. Развој спорта

Носиоци имплементације

1-4 Асвалтирање
прилазних путева насеља
Обор

Мјера

1. Јачање комуналне
инфраструктуре

Назив циља

1-2 Текуће одржавање
водовода
1-3 Подршка развоју
одбојке
1-4 Подршка програмима
НВО
1-5 Подршка развоју
породице
1-6 Подршка соц. хум.
Раду

Назив циља

Носиоци имплементације

Санирање оштећења и
функција лок. пута

Општина,
Ј.П

Санирање кварова и
несметан рад система

Ј.П „Водовод“

Услови за такмичење клуба

Општина,
ОК „Љубиње“

Јачање цивилног друштва

Општина, НВО

Побољшање стандарда
младих породица

Општина

Подстицање НВО у соц.
хум. раду

Општина,
НВО

Сектор 2: Заштита животне средине
2011
Програм
1. Израда планске
документације

Пројекат
1-1 Израда просторног
плана за период 20102020
1-2 Израда ЛЕАП-а

2. Проширење

1-3 Изградња II-фазе

Назив циља
Јачање правне регулативе
у коришћење простора
Јачање регулативе и
испуњавања прописаних
обавеза
Побољшање сан. здрав.

Носиоци имплементације
Општина,
надлежно министарство,
други донатори
Општина,
други донатори
Ј.П,
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канализационе мреже

секундарне канализационе
мреже

Мјера
1. Деминирање
угрожених подручја
2. Едукација пољ.
произвођача

1-1 Чишћење и
уништавање мина на
ободу Мишљен-БанчићиГлеђевци
1-2 Одржавање програма
предавања о еколошким
прописима

услова становања и
заштите

Назив циља

грађани,
Општина

Носиоци имплементације

Успостављање безбједног
стања простора

МАК

Повећање нивоа еколошке
свијести

НВО

2012
Програм

Пројекат

Назив циља

Носиоци имплементације

1. Санирање дивљих
депонија

1-1 Изградња погона за
прераду живинског
ђубрива

Побољшати стање сан.
здрав. заштите

Прив. инвеститор

2. Уређење водотока

1-2 Регулација потока
Мејдани- Врбе-Конацпоље

Побољшање сан. хиг.
Услова и заштита
земљишта

Ј.П,
Општина,
НВО

Програм
1. Деминирање
2. Санирање дивљих
депонија
3. Едукација
становништва

Мјера
1-1 Чишћење мина на
означеном реону
1-2 Уклањање дивљих
депонија
1-3 Обука пољ. произ. о
органској производњи и
поступку

Назив циља
Успостављање безбједних
услова за кретање

Носиоци имплементације
МАК

Побољшање сан. хиг.
стања простора

Ј.П,
НВО,
Општина

Ојачати свијест о еколошкој
производњи хране

Удружење пољ,
НВО,
Општина

2013
Програм
1. Развој система
канализације
2. Унапређење шумских
еко-система

Програм
3. Санирање депонија
1. Деминирање
2. Едукација
становништва

Пројекат

Назив циља

Носиоци имплементације

Успоставити основне
функције пречистача

Општина,
надл. Министарство,
други донатори

1-2 Успоствљање шумског
реда у рејону Видуше

Заштита од пожара и др.

Шуме РС

1-3 Заштита подручја
Букови до

Спречавање ширења
ерозије

Шуме РС

1-1 II фаза пречистача
отпадних вода

Мјера
1-1 Уклањање дивљих
депонија
1-2 Чишћење мина на
угроженом подручју
1-3 Провођење програма
едукација омладине о
ЛЕАП-у

Назив циља
Успостављање сан. хиг.
услова на земљишту
Безбједно кретање људи
Подизање нивоа ек.
свијести

Носиоци имплементације
Ј.П,
НВО
МАК
НВО,
Општина
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VI. 1. 2. Акциони план за пројекте који се имплементирају у првог години

План имплементације програма, пројеката и мјера за 2011 годину
Сектор 1: Годишњи план локалног економског развоја

Програм

1.Ревитализација
индустријске
производње

2. Прерада
пољопривредних
производа

3. Унапређење
замљорадње

4. Развој туризма
и угоститељства

Пројекат

1-1 Студија
изводљивости
обнове
производње
„Сокола“
1-2 Студија
могућности
обнове конфек.
производа
1-3 Студија
могућности
унапређења
пчеларства
1-4 Завршна фаза
изградње
акумулације
„Луке“

Квартал

Квартал

Квартал

I

II

III

IV

1-6 Оснивање
општинске
туристичке
организације

Засновати и
развити туристичку
инфраструктуру

Назив циља

Општина
(иницијатор)

X

Развој система
наводњавања
Љубињског поља

Носиоци
имплементације

ИРБ РС,
Општина
(иницијатор),

X

Валоризација
ресурса,
ревитализација
индустријске
производње и
запошљавања
Планско
унапређење
пчеларства

Валоризација
ресурса, примјена
нових технологија и
повећење
продуктивности

1-1 Премија за
оснивање
пословних
субјеката
1-2 Бесплатна
додјела грађ.
парцела за

Квартал

Валоризација
ресурса,
ревитализације
инд. производње и
запошљaвања

1-5 Студија о
оптимизацији
пољопривредне
производње у
Љубињском пољу

Мјера

1. Подршка
економском
развоју

Назив циља

Оријентациони период
реализације
(динамика имплементације)

X

Удружење
пчелара, Општина
(суфинансијер)

X

Општина
(суфинансијер)
Општина
(иницијатор,
суфинансијер),
референтна
организација,
Министарство
пољопривреде
(суфинансијер)

X

Општина

X

Оријентациони период
реализације
(динамика имплементације)
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

I

II

III

IV

Подстицај развоју
пословног секторапредузетништва

X

X

X

Подстицај развоју
пословног сектораинвестирању

X

X

X

X

Носиоци
имплементације

Општина

Општина
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2. Унапређење
сточарства

пословне објекте
1-3 Обнављање и
доградња
водопојилишта за
стоку

Подстицај развоју
сточарства (и
запошљавања на
селу)

X

Удружење сточара
М.З,
Општина
(суфинан.)

X

Сектор 2: Годишњи план друштвеног развоја

Програм

Пројекат

1-1 Адаптација
спортске дворане
1. Развој
образовања,
културе, спорта,
здравствене
заштите

1-2Прикључење
школа на кан.
мрежу
1-3 Отварање
школске зубне
амбуланте
1-4 Оснивање
локалног медија

2. Развој техничке
и комуналне
инфраструктуре

Квартал

Квартал

Квартал

I

II

III

IV

Побољшање
услова развоја
спорта и физичке
културе

X

Побољшање сан.
здрав. услова рада

X

X

Министарство
просвјете

X

Побољшање
превентиве и здр.
васпитања
Унапређење јавног
обавјештавања

Министарство
просвјете,
други донатори,
Општина
(суфинан.)

Министарство
просвјете,
Дом здравља,
Општина
(иницијатор)

X

Општина,
други донатори

Унапређење
погребне
дјелатности

X

X

СПЦ Општина,
Општина
(суфинан.),
други донатори

1-6 Уређење
платоа Мали
Мејдани)

Унапређење ком.
урбаних стандарда

X

X

Општина,
грађани

1-8
Реконструкција и
уређење локалних
путева и градских
улица
1-9
Реконструкција и
уређење Авеније
1-10 Асвалтирање
пута КрајпољеОграда
4.Регионална
инфраструктурамеђуопштинска
сарадња

Квартал

Носиоци
имплементације

1-5 Адаптација и
доградња
Светосавског
дома

1-7 Изградња
градске пијаце

3. Развој
саобраћајне
инфраструктуре

Назив циља

Оријентациони период
реализације
(динамика имплементације)

1-11 Проширење
коловоза маг. пута
М-6 ЉубињеСтолац I-фаза

Општина,
Министарство
пољопривреде,
други донатори

Унапређење
комуналних
дјелатности
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре

X

X

Општина,
други донатори

Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре

X

X

Општина,
Путеви РС,
грађани
Министарство
пољопривреде,
Општина,
други донатори

Побољшање
услова превоза

Интеграција у
окружењу,
безбједност
саобраћаја

X

Путеви РС
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1-11 Асвалтирање
пута Р431
ВлаховићиВрањска

Програм

Мјера

1-1 Интервентно
уређење
пречистача
отпадних вода
1. Развој тех. и
комуналне
инфраструктуре

2. Унапређење
комуналног
сектора

1-2 Ревизија
пројекта система
за пречишћавање
отпадних вода
1-3 Текуће
одржавање
система водовода
1-4 Текуће
одржавање улица
и локалних путева
1-5
Реорганизација ЈК
предузећа

3. Развој спорта и
рекреације

1-6 Подршка
развоју одбојке

4. Развој НВО

1-7 Подршка
програмима и
раду НВО

5. Побољшање
положаја младих

1-8 Подршка
развоју породице

6. Социјалнохуманитарна
заштита

1-9 Подршка
социјалнохуманитарном
раду

Безбједност,
проходност,
интеграција

Назив циља

Путеви РС

X

Оријентациони период
реализације
(динамика имплементације)

Носиоци
имплементације

Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

I

II

III

IV

Успоставити
контролу сан. хиг.
стандарда

X

X

Општина,
Комунално
предузеће

Припрема
реализације
пројекта

X

X

Ј.П,
Општина
(суфинан.)

Несметани рад
система

X

Санирање
оштећења и
безбједна употреба
Унапређење
ефикасности рада

X

X

Ј.П. „Водовод“

X

Ј.П,
Општина,
други донатори

X

Општина

X

Обезбјеђење
услова за
такмичење клуба
Унапређење мат.
услова и развоја
НВО
Побољшати
стандард младих
породица

Општина
Општина
Општина

Подстицање рада и
улоге НВО у соц.
хум. раду

Општина

Сектор 3: Годишњи план заштите животне средине

Програм

1. Израда планске
документације

Пројекат

1-1 Израда
просторног плана
за период 20102020
1-2 Израда ЛЕАП-а

Назив циља
Јачање правне
регулативе у
коришћење
простора
Јачање регулативе
и испуњавања
прописаних

Оријентациони период
реализације
(динамика имплементације)
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

I

II

III

IV

X

X

X

Носиоци
имплементације

Општина,
надлежно
министарство,
други донатори
Општина,
други донатори
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2. Проширење
канализационе
мреже

1-3 Изградња IIфазе секундарне
канализационе
мреже

Мјера

1. Деминирање
угрожених
подручја
2. Едукација пољ.
произвођача

1-1 Чишћење и
уништавање мина
на ободу
МишљенБанчићи-Глеђевци
1-2 Одржавање
програма
предавања о ек.
прописима

обавеза
Побољшање сан.
здрав. услова
становања и
заштите

Назив циља

X

Оријентациони период
реализације
(динамика имплементације)
Квартал

Квартал

Квартал

Квартал

I

II

III

IV

Успостављање
безбједног стања
простора
Повећање нивоа
ек. свијести

X

Ј.П,
грађани,
Општина

Носиоци
имплементације

МАК

X

X

НВО
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VI. 2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
VI. 2. 1. ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНЕ

Остало/ навести

Донатори

ИПА

Приватни
извори

Јавна подузећа

БиХ

Процјењено финансирање из осталих извора
(уписати % у одговарајуће поље)
Ентитет/ кантон

Процј
ена
финан
сирањ
а из
општи
нског
буџет
ау%

Кредит

Процјењена
вриједност у КМ

Пројекат/ мјера

Стратешки и
оперативни циљеви

Индикативни финансијски план за период од 3 године (2011 – 2013)

2011

Економски развој
1-1 Студија
изводљивост
и обнове
производње
„Сокола“
1-2 Студија
могућности
обнове
конфек.
производа
1-3 Студија
могућности
унапређења
пчеларства
1-4 Завршна
фаза
изградње
акумулације
„Луке“
1-5 Студија о
оптимизацији
пољопривред
не
производње у
Љубињском
пољу
1-6 Оснивање
општинске
туристичке
организације
Мјера
1-1 Премија
за оснивање
пословних
субјеката

3000

30

3000

30

3000

30

100000

20

3000

30

5000

100

5000

100

ИРБ
70

70

40

30

80

70
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1-2
Бесплатна
додјела грађ.
парцела за
пословне
објекте
1-3
Обнављање
и доградња
водопојилишт
а за стоку

100

10000

80

20

Друштвени развој
1-1
Адаптација
спортске
дворане
12Прикључењ
е школа на
кан. мрежу
1-3 Отварање
школске
зубне
амбуланте
1-4 Оснивање
локалног
медија
1-5
Адаптација и
доградња
Светосавског
дома
1-6 Уређење
платоа „Мали
мејдани“
1-7 Изградња
градске
пијаце
1-8
Асвалтирање
пута
КрајпољеОграда
1-9
Проширење
коловоза маг.
пута М-6
ЉубињеСтолац Iфаза
1-10
Асвалтирање
пута Р431
Влаховићи-

140000

35

25000

65

100

3000

10

90

45000

10

50000

50

20

15000

60

40

200000

15

10

90

15

20

75

85

120000

2000000

100

300000

100
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Врањска
Мјера
1-1
Интервентно
уређење
пречистача
отпадних
вода
1-2 Ревизија
пројекта
система за
пречишћавањ
е отпадних
вода
1-3 Текуће
одржавање
система
водовода
1-4 Текуће
одржавање
улица и лок.
путева
1-5
Реорганизаци
ја ЈК
предузећа
1-6 Подршка
развоју
одбојке
1-7 Подршка
програмима и
раду НВО
1-8 Подршка
развоју
породице
1-9 Подршка
социјалнохуманитарно
м раду

40000

50

50000

10

50

90

250000
100

45000

100

15000

100

30000

100

Заштита животне средине
1-1 Израда
просторног
плана за
период 20102020
1-2 Израда

50000

50

50

ЛЕАП-а

1-3 Изградња
II-фазе
секундарне
канализацион
е мреже
Мјера
1-1 Чишћење
и
уништавање
мина на
ободу

30

20000

70

100
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МишљенБанчићиГлеђевци
1-2
Одржавање
програма
предавања о
еколошким
прописима

1000

50

50

УКУПНО 2011
2012

Економски развој
1-1 Пословна
зона Љубиње
I-фаза
1-2 Прерада
живинског
отпада I-фаза
1-3 Погон за
откуп и
паковање
меда I-фаза
1-4 Студија
изводљивост
и Ваздушна
бања
„Банчићи“
1-5
Ветеринарски
центар
„Вођени“ Iфаза
1-6 Израда
студије
изводљивост
и вјетроелектрана
Радимља
1-7 Израда
студије
изводљивост
и соларна
електране
Хрђуси
Мјера
1-1 Премија
за оснивање
пословних
субјеката
1-2
Бесплатна
додјела грађ.
парцела за
пословне
објекта
1-3 Обнова и
доградња
водопојилишт
а за стоку

100000

15

50

500000

100

100000

50

5000

30

70

70000

15

35

100
30

20

50

60000

100

10000

100

10000

35

100

100

15000

30

70
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Друштвени развој
1-1
Опремање
школских
кабинета и
лабораторија

100

20000

I-фаза

1-2
Опремање
завичајног
музеја II-фаза
1-3 Водовод
Тијесни
кланацКонацпољеЉубиње Iфаза
1-4 Развој
мреже јавне
расвјете
1-5 Уређење
улице
Авенија
I-фаза
1-6
Асвалтирање
улица у
Виноградима
I-фаза
1-7
Проширење
коловоза маг.
пута М-6
ЉубињеСтолац IIфаза
1-8
Рекоснструкц
ија и
асвалтирање
пута
ВлаховићиБерковићи
1-9 Израда
урбанистичко
г плана
Љубиња
Мјера
1-1 Текуће
одржавање
система
водовода
1-2 Текуће
одржавање
улица и
локалних
путева
1-3 Подстицај
развоју

10000

30

70

50000

20

30

30

20

25
30000

25

30

20

120000

20

20

40

20

1000000

20

20

40

20

30

20

2000000

100

400000

100

60000

50

30000

20

80

50000

50

30

50000

100

20
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одбојке
1-4 Подршка
програмима
НВО
1-5 Подршка
развоју
породице
1-6 Подршка
соц. хум. rаду

30000

100

20000

100

35000

100

Заштита животне средине
1-1 Изградња
погона за
прераду
живинског
ђубрива
1-2
Регулација
потока
МејданиВрбеКонацпоље
Мјера
1-1 Чипћење
мина на
означеном
рејону
1-2
Уклањање
дивљих
депонија
1-3 Обука
пољ. произ. о
органској
производњи и
поступку

100

500000

100000

20

30

20

30

100
30000

40

3000

50

30

30

50

УКУПНО 2012
2013

Економски развој
1-1 Пословна
зона Љубиње
II-фаза
1-2 Погон
лаке
конфекције у
објекту
„Љубињке“
1-3 Погон за
проиуводњу
металних
производа у
„Соколу“
1-4 Погон за
производњу
техничке гуме
и производа
1-5 Нови
погон
производње

100000

15

50

150000

100

500000

100

500000

100

1000000

100

35
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бројлерског
меса
1-6 Погон за
прераду
вишње
1-7 Погон за
прераду меда
II-фаза
1-8 Погон за
прераду
грожђа-

300000

100

50000

100

400000

100

100000

100

винарија

1-9 Погон за
произв. сира
1-10
Изградња
акумулације
„Ограда“ Iфаза
Мјера
1-1 Премија
за оснивање
пословних
субјеката
1-2
Бесплатна
додјела грађ.
парцела за
посл. објекта

300000

20

20000

100

30

30

20

30

20

100

Друштвeни развој
1-1
Опремање
школских
кабинета и
лабораторија
I-фаза
1-2
Оснивање
савјетовалиш
та за младе
1-3 Водовод
Тијесни
кланацКонацпољеЉубиње IIфаза
1-4 Уређење
улице
Авенија
II-фаза
1-5
Асвалтирање
прилазних
путева
насеља Обор
1-6

100

20000

10000

20

30

50000

20

30

120000

20

20

30

30

50000

25

25

30

20

20

30
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Асвалтирање
улица
Винограда IIфаза
1-7 35 КW
далековод
ВеличаниЉубиње
1-8
Асвалтирање
пута КртињеДомашево
Мјера
1-1 Текуће
одржавање
улица и лок.
путева
1-2 Текуће
одржавање
водовода
1-3 Подршка
развоју
одбојке
1-4 Подршка
програмима
НВО
1-5 Подршка
развоју
породице
1-6 Подршка
соц. хум.
раду

500000

10

20

30

30

30

20

1500000
100

500000

100

5000

50

30000

20

50000

100

40000

100

25000

100

40000

100

60

20

Заштита животне средине
1-1 II фаза
пречистача
отпадних
вода
1-2
Успостављањ
е шумског
реда у рејону
Видуше
1-3 Заштита
подручја
Букови до
Мјера
1-1
Уклањање
дивљих
депонија
1-2 Чишћење
мина на
угроженом
подручју
1-3
Провођење
програма
едукација

700000

20

20

50000

100

80000

100

20000

50

30

50

10

20

100

2000

50

50
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омладине о
ЛЕАП-у

УКУПНО 2013
УКУПНО 2011-2013
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1-1 Студија
изводљивости обнове
производње „Сокола“
1-2 Студија
могућности обнове

3000

1000

Остало
(назначити)

Дона-тори

ИПА

Приват.
извори

Јавна
подузећа

БиХ

Ентитет
Кантон

Финансирање из осталих извора
Кредит

Буџет Општине
2011.

Укупни оријент.
издаци

Пројект/мјера

Веза са
стратешким
циљем/
циљевима

VI. 2. 2. ДЕТАЉАН ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ СЕ
ИМПЛЕМЕНТИРАЈУ У 2011. ГОДИНИ

ИРБ
2000

3000

1000
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конфекцијске
производње
1-3 Студија
могућности
унапређења
пчеларства
1-4 Завршна фаза
изградње акумулације
„Луке“
1-5 Студија о
оптимизацији
пољопривредне
производње у
Љубињском пољу
1-6 Оснивање
општинске туристичке
организације

2000
3000

1000

145000

25000

2000

ИФАД
120000

3000

1000
2000

5000

3000

5000

5000

2000

Мјера
1-1 Премија за
оснивање пословних
субјеката
1-2 Бесплатна
додјела грађ. парцела
за пословне објекте
1-3 Обнављање и
доградња
водопојилишта за
стоку

10000

10000

Пројекат
1-1 Адаптација
спортске дворане
1-2Прикључење
школа на кан. мрежу

140000

30000

25000

110000
25000

1-3 Отварање
школске зубне
амбуланте

30000

3000

1-4 Оснивање
локалног медија

50000

5000

45000

50000

10000

УНДП

СПЦ

30000

10000

1-5 Погребни центар,
адаптација простора

27000

1-6 Уређење платоа
Мали Мејдани
1-7 Изградња г.
пијаце
1-8 Реконструкција и
уређење локалних
путева и градских
улица
1-9 Реконструкција и
уређење Авеније

15000

10000

95000

15000

5000
ИФАД
80000

250000

125000

100000

20000

125000
75000

5000

Путеви
РС
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1-10 Асвалтирање
пута КрајпољеОграда
1-11 Проширење
коловоза маг. пута М6 Љубиње-Столац Iфаза

1-12 Асвалтирање
пута Р431 ВлаховићиВрањска

120000

20000

60000

2000000

2000000

300000

300000

40000

Мјера
1-1 Интервентно
уређење пречистача
отпадних вода
1-2 Ревизија пројекта
система
пречишћавања
отпадних вода
1-3 Текуће
одржавање система
водовода
1-4 Текуће
одржавање улица и
локалних путева
1-5 Реорганизација ЈК
предузећа
1-6 Подршка развоју
одбојке
1-7 Подршка
програмима и раду
НВО (ам. култ.)
1-8 Подршка развоју
породице
1-9 Подршка
социјалнохуманитарном раду

40000

20000

5000

5000

20000

50000

40000

25000

10000

3000

3000

45000

45000

15000

15000

15000

15000

25000

25000

50000

10000

10000

15000

Прокат
1-1 Израда
просторног плана за
период 2010-2020
1-2 Израда ЛЕАП-а
1-3 Изградња II-фазе
секундарне
канализационе мреже

10000

УНДП
30000

4000

4000

20000

20000

Мјера
1-1 Чишћење и
уништавање мина на
ободу МишљенБанчићи-Глеђевци
1-2 Одржавање
програма предавања
о ек. прописима

УКУПНО 2011:

100%

1000
3.515.000

500
410.000

500
2.560.000

25.000

490.000
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25.000

VI. 3. ПЛАН РАЗВОЈА ОРГАНИЗАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА И ЉУДСКИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА
Стратегија
развоја
општине
од
процеса
израде
(планирања)
до
имплементација/спровођења је велики изазов за јединицу локалне самоуправе. Степен и квалитет
реализације стратегије, као збир свих појединачно реализованих пројеката и мјера, јасно ће
показати колико је јединица локалне самоуправе близу или далеко од остварења дефинисаних
стратешких циљева и визије општине. миПРО предвиђа да у имплементацију развојних планова
буду укључене организације из јавног, пословног и невладиног сектора, институције вишег нивоа
власти и грађани. Ипак, општинска управа има највећу обавезу, јер носи одговорност за
имплементацију укупне стратегије, а за то је потребно имати одговарајућу организациону структуру
и квалитетне кадрове. За успјешну реализацију развојних планова потребно је прилагодити
постојеће или успоставити нове организационе структуре и обезбиједити одговарајуће људске
капацитете. Кључни оперативни капацитет за управљање развојем (јединица за управљање
развојем) мора бити јасно дефинисан. Задатак тог капацитета је свакодневно старање о
реализацији стратегије као цјелине и сваког пројекта појединачно, координација свих активности и
актера од промоције, припреме и лансирања пројеката, извођења, праћења , извјештавања до
иницирања ажурирања стратегије.
Кључни актери у имплементацији стратегије развоја су:
•

Скупштина општине,

•

Начелник општине,

•

Савјет за реализацију стратегије развоја,

•

Јединица за управљање развојем у Административној служби,

•

Одсјек за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

•

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и општу управу,

•

Одсјек за буџет и финансије,

•

Општинске институције и организације (агенција за развој МСП, институције за културу,
школе, Центар за социјални рад, Дом здравља, задруге и пословна удружења...),

•

Специјализоване образовне, истраживачке и консултантске организације,

•

Локалне невладине и спортске организације и удружења,

•

Ресорна министарства и агенције.

Свако од њих треба да има прецизно дефинисане улоге у имплементацији, обезбјеђењу
финансијских средстава, те у праћењу и вредновању (улоге су дате у Прилогу 1).
Кораци у успостављању организационих и људских капацитета за спровођење стратегије су:
•

Анализа стања функција, процеса, актера и улога у управљању локалним развојем,
укључујући:
a) Преглед минималних функција управљања локалним развојем и
b) Преглед процеса, актера и улога у планирању, спровођењу, праћењу и
локалних развојних стратегија,

вредновању

Поређењем тренутно расположивих капацитета са капацитетима потребним за имплементацију
стратегије се долази до дефинисања потребних интервенција у развоју људских ресурса и
структура, како би се створио капацитет довољан за вођење имплементације стратегије.
•

Одлучивање о управљању развојем/стратегијом, укључујући:
a) План унапређења функције управљања локалним развојем, дефинише се на основу
резултата наведених анализа,
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b) Одабрати модалитет организовања капацитета за имплементацију стратегије, гдје је
једно од могућих рјешења јединица за управљање развојем,
c) Припремити и усвојити измјене и допуне правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у општинској административној служби према
одабраном модалитету организовања капацитета за имплементацију стратегије,
укључујући дефинисање међусобних односа свих актера унутар локалне управе,
•

Фаза избора кадрова и обучавања
a) Кадровско попуњавање јединице адекватним профилом и бројем извршилаца уз
дефинисање осталих актера који директно или индиректно учествују у процесу
локалног развоја,
b) Спровођење одговарајућих обука за кадрове који ће бити актери процеса управљања
развојем на дефинисани начин,

•

Спровођење стратегије

a) Задужени кадрови за спровођење стратегије и управљање развојем се ангажују на
реализацији, у складу са усаглашеном подјелом задатака и одговорности,

b) кадрови врше праћење реализације, анализу резултата и ажурирање планова.
Прилог 1 - Приказ процеса, актера и улога у планирању, спровођењу, праћењу и вредновању
локалних развојних стратегија и планова:
Основне улоге и одговорности у процесу имплементације и координације стратегије

Улога

Надлежност, одговорност(ко?)

Дефинисање одговорности у погледу координације
имплементације стратегије развоја;

Начелник

Дефинисање надлежности појединачних
одјељења/служби за припрему пројектних
приједлога и имплементацију пројеката из
акционог плана за 2011. годину;

Начелник

Разрада пројектних приједлога и осигуравање
извора финансирања;

Админ. служба-јединица за развој

Провођење процедура јавних набавки;

Админ. служба-Комисија

Праћење имплементације стратегије и редовно
извјештавање;

Админ. служба-јединица за развој

Успостављање и редовно ажурирање базе података
релевантних за развој;

Админ. служба-јединица за развој

Разрада и усвајање оперативних и финансијских
планова за наредне године имплементације
стратегије (годишње и индикативно трогодишње);
Ажурирање и ревизија секторских планова и

Начелник-Скупштина

Јединица за развој-Начелник-Скупштина

99

стратегије;
Дефинисање кључних потреба за изградњом
капацитета особља укљученог у имплементацију
стратегије (Припрема плана и системска изградња
капацитета за дјелотворну имплементацију
стратегије развоја;

Начелник
Админ. служба

Свеукупна комуникација у погледу имплементације
стратегије развоја са актерима ван општинске
управе (грађани, медији, пословни сектор,
невладин сектор, потенцијални финансијери, виши
нивои власти, итд.).
Континуирана изградња људских капацитета
потребних за имплементацију стратегије, у оквиру
општинске администрације

Админ. служба-јединица за развој

Начелник

VI. 4. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЈЕЊИВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА

Праћење и вредновање (мониторинг и евалуација) остваривања стратегије омогућавају
мјерење степена остварења постављених циљева, дајући такође могућност за предузимање
правовремених мјера у циљу евентуалних корекција, те оцјењивање свеукупне успјешности
реализације стратегије. Праћење подразумјева систем прикупљања и обраде података у сврху
упоређивања постигнутих резултата са планираним. Вредновање је засновано на налазима
праћења и даје свеукупну оцјену остварења постављених циљева. Да бисмо управљали
имплементацијом стратегије, као и имплементацијом пројеката, морамо бити у могућности да
мјеримо степен остварења дефинисаних циљева и резултата у одређеном временском периоду, за
шта нам служе објективно провјерљиви индикатори.
Предложени најважнији оквирни индикатори за мониторинг и евалуацију реализације стратегије
развоја су:
•

Раст привредних инвестиција на подручју општине,

•

Број нових радних мјеста у привреди (пратити везу са стањем незапослености),

•

Раст добити предузећа,

•

Раст броја пословних субјеката на 1000 становника,

•

Раст просјечне плате,

•

Раст природног прираштаја становништва,

•

Раст удјела образованог становништва (са средњим и високим образовањем),

•

Раст покривености територије и становништва комуналним услугама,

•

Раст задовољства грађана укупним квалитетом живота.

Уколико су циљеви и индикатори у стратегији дефинисани примјеном СМАРТ правила, треба
пратити степен њиховог остварења. Праћење се дакле врши на основу дефинисаних пројектних и
програмских индикатора и плана имплементације. Успостављени механизми за праћење
реализације стратегије развоја ће праћењем дефинисаних индикатора контролисати остварење
циљева, тако што ће прикупљати и анализирати податке потребне за њихово доказивање.
Праћење треба ускладити са циклусом припреме полугодишњих и годишњих извјештаја од стране
одговарајућих статистичких и других институција (статистички заводи, АПИФ/АФИП, итд).
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Подлоге за вредновање припрема јединица за управљање развојем или други задужени
организациони дио, на основу налаза годишњег праћења. Другу основу представљају индикатори
који су дефинисани у току процеса планирања. Уколико за то постоје потребна средства, упутно је
посао вредновања повјерити компетентној спољној или локалној организацији, која има потребне
референце. Налазе и препоруке вредновања разматрају начелник са ресорним руководиоцима,
савјет за развој и општинска скупштина.
Веома је важно да се од почетка посао на прикупљању, обради и анализи података не третира као
једнократан, већ да се системски заснује. То значи да се постави тако да се:
•

креирају одговарајуће базе података, које ће се релативно лако годишње ажурирати,

•

редовно годишње изводе одговарајућа директна испитивања група актера/корисника
услуга, према стандардизованој методологији и инструментима, како би се могле пратити
промјене и напредак,

•

користи за праћење (годишње) и вредновање (након 3 године) остваривања стратегије и
развојних планова.

Неопходно је кориштење одговарајућих уређених база података, које се ажурирају макар једном
годишње, кад су расположиве одговарајуће статистике. Препоручује се формирање сљедећих
база секундарних података:
•

База демографских података,

•

База података о тржишту рада,

•

База података за социјалне јавне услуге,

•

База података за инфраструктуру и комуналне јавне услуге,

•

База података локалне привреде,

•

База података о стању животне средине.

Према миПРО методологији активности праћења, вредновања и ажурирања појединих дијелова
стратегије се врше у одређеним временским периодима, датим у наредној табели.
Активност праћења и вредновања

Временски оквир

Праћење реализације програма (пројеката,
мјера)

Годишње

Контролно вредновање

Након 3 године за секторске планове, а након 5
година за стратегију

Ажурирање секторских планова

Дјелимично након 3 године, а комплетно након 5
година

Ажурирање стратегије

Дјелимично након 5 година, а комплетно након
10 година

Финално вредновање

Након 5 година за секторске планове, а након 10
година за стратегију

Стратегија је флексибилан инструмент који треба редовно ажурирати ради прилагођавања
промјенама у окружењу. Преиспитивање и ажурирање компоненти стратегије изводи се
селективно, тако да се обично визија развоја и стратешки циљеви не мијењају током одабраног
стратешког периода, секторски планови се преиспитују и по потреби ревидирају, као и остале
компоненте.
Улоге и одговорности појединих актера у праћењу и вредновању су дате у Прилогу 1.

101

У сљедећој табели дата је оквирни подсјетник са календаром за годишње ажурирање стратегије
развоја:
Компонента
Социоекономска
анализа
(ради се у битно
скраћеној
верзији)

Ревизија
секторских
циљева

Ревизија
пројеката

Годишњи
оперативни план
имплементације,
са пројектним
формуларима

Праћење и
вредновање
реализованих и
текућих
пројеката

Опис и подлоге за годишње
ажурирање
9 Пратимо и публикујемо одабране
економске и социјалне
индикаторе и важне трендове
(демографски, тржиште рада,
економски показатељи по
гранама и врстама пословних
субјеката, стање
пољопривреде...).
9 Стање пословног окружења
можемо пратити путем
стандардизованог анкетирања
или фокус групе.
9 Вреднујемо у којој су мјери
остварени и да ли су још валидни.
Ако остварења нису близу
очекиваних, анализирамо узроке
и, по потреби, интервенишемо у
активностима (пројектима) и/или у
самим циљевима.
9 Ревизију изводимо на основу
праћења реализације програма и
пројеката, с једне стране, и
уочених битних промјена у
околностима.
Вршимо на основу:
9 Искуства стеченог кроз
реализацију пројеката
9 Резултата и препорука
реализованих пројеката
9 Уочених промјена и нових
потреба
9 Ревидираних оперативних
циљева.
9 Утврђујемо приоритете за
наредну годину
9 Ревидирамо/комплетирамо
пројектне формуларе / пројектне
задатке за приоритетне пројекте
9 Правимо и усаглашавамо
финансијски план
9 Комплетирамо план
имплементације.
Изводимо на основу:
9 Плана имплементације
9 Разрађених пројектних
формулара / пројектних
задатака (очекиваних
резултата)
9 Извјештаја о реализацији
пројеката (пројектне
документације)
9 Показатеља о оствареним
ефектима (нпр. подаци о увозу
и извозу, подаци Завода за
запошљавање...)

Када се ажурира

Напомена

Почетак у априлу
(када су обрађени сви
подаци за претходну
годину), завршетак
(публиковање) у јуну

За овај посао врло
је важно разрадити
процедуру и
усагласити
размјену података
са изворима
података (Завод за
запошљавање,
Фонд ПИО, Пореска
управа...)

Јуни-јули

Август-септембар

Добро је да се за
ревизију
оперативних
циљева и
пројеката
искористимо
потенцијал
Партнерске групе

Септембар-октобар

Ажуриран план од
друге половине
октобра иде на
јавну расправу,
заједно са буџетом.

Пратимо према
динамици
реализације
пројеката и
извјештавања.
Вреднујемо (дајемо
оцјену остварења и
анализирамо
разлоге) у првој
половини марта.

О резултатима
праћења и
вредновања
извјештавамо
Партнерску групу,
начелника и
скупштину, у
склопу годишњег
извјештаја о раду.
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VI. 5. СИНТЕЗА СТРАТЕГИЈЕ
Преглед главних елемената стратегије

Визија развоја:
Љубиње 2020.године је општина у којој грађане и органе локалне самоуправе не угрожава ни сиромаштво, ни миграције; мјесто гдје се
биљежи стални раст продуктивног и одрживог запошљавања; гдје привредну структуру чине субјекти усмјерени на производњу хране на
бази регионалног лидерства у перадарској дјелатности, развијеном воћарству, повртларству, сточарству, пчеларству, односно,
производњи на бази прераде метала, дрвета, текстила, гуме и др.; мјесто гдје енергетски потенцијал сунца и вјетра даје економске ефекте
у здравој и заштићеној животној средини; мјесто које се у спортско-туристичкој понуди препознаје, по јединственом бренду-школи
одбојке и новим инвестицијама и садржајима ловног, еко и здравственог туризма.
Љубиње 2020.године је општина која у погледу развоја техничке, саобраћајне и комуналне инфраструктуре и услуга не заостаје за
окружењем и солидним стандардима; заједница која развијеном друштвеном и административном структуром и капацитетом обезбјеђује
потпуну личну и имовинску сигурност, достојанство, равноправност и просперитет за све грађане, све друштвене групе и локалну
заједницу.

Стратешки циљеви:
Развијенија и разуђенија структура
субјеката локалне економије која
обезбјеђује раст и одрживост
запошљавања, раст брутопроизвода и добит у пословању
привреде

Развијенија техничка, саобраћајна
и комунална инфраструктура и
услуге, која Љубиње интегрише у
окружење и повољно дјелује на
економски и друштвени развој,
инвестиције и заштиту животне
средине

Развијенија и разуђенија мрежа
субјеката јавних, друштвених и
административних услуга, која
обезбјеђује добру здравствену
заштиту, образовање, социјалну
заштиту и остваривање права и
интереса грађана пред органима
управе и локалне самоуправе

Остварен битан утицај на
слабљење и заустављање
негативних демографских
трендова

Оперативни циљеви:
Економски развој:
1. Окончати
процес
приватизације
државног капитала у „Соко-ФТС“ и
„Соко-гума“ и створити услове за
обнову производње на бази обраде
метала, производње од гуме и лаке
конфекције, уз запошљавање 100
радника, до 2013.године
2. Изградити најмање 2 нове производнопословне јединице на бази перадарства
и
нове
производне
јединице
у
свињогојству, сточарству, козарству и
говедарству; значајно унаприједити
пчеларство, уз запошљавање 50
радника до 2014.године
3. Изградити
производно-пословне
јединице за складиштење и прераду
пољопривредних производа на бази
воћарства и ратарских и сродних
култура, уз запошљавање 100 радника
до 2015. године
4. Изградити
акумулације
и
систем
наводњавања 70% Љубињског поља,
значајно
побољшати
привредну
инфраструктуру на селу
5.

Успоставити и ојачати мрежу субјеката
привредно-пословне инфраструктуре

Друштвени развој:
1. Побољшати организацију установа,
стање објеката, опреме и дјелатности
од значаја за образовање, здравствену
заштиту, културу спорт и рекреацију
2.

Побољшати организацију јавних
служби и изградити кључне објекате
комуналне, саобраћајне и техничке
инфраструктуре, до 2015. године

3. Ојачати капацитете Административне
службе, развити капацитете МЗ,
организовати, оспособити и опремити
службу за развој и планирање, до 2012.
године
4. Знатно побољшати шансе младих за
запошљавање, заснивање породице и
обезбиједити подршку популацији
средње и старије доби

Заштита животне средине:
1.

Завршити изградњу пречистача отпадних
вода и значајно ојачати функције и мрежу
система канализације у Љубињу, до 2015.

2.

Уклонити и спријечити појаву дивљих
депонија и значајно побољшати ниво
услуга одвоза и депоновања комуналног
и индустријског отпада

3.

Унаприједити стање управљања
простором и израдити Просторни план
Општине за период до 2010.године, као и
ЛЕАП

4.

Повећати ниво општег и стручног знања
становништва у погледу значаја заштите
и унапређења животне средине и обавезе
и значаја примјене прописа из ове
области

Програми:
1.Подршка економском развоју
2.Ревитализација индустријске производње
3.Развој сектора перадарства
4.Прерада пољопривре-дних производа
5. Унапређење земљорадње
6. Развој туризма и угоститељства
7. Унапређење сточарства
8. Развој производног занатства
9. Коришћење рудног и минералног
потенцијала
10. Коришћење алтернативних извора ел.
Енергије

1. Развој сектора образовања, здравства,
културе, спорта

1. Израда планске документације

2. Развој техничке и комуналне инфраструктуре

2. Проширење капацитета канализационе
мреже

3. Унапређење сектора комуналних услуга

3. Мониторинг квалитета земљишта

4. Развој саобраћајне инфраструктуре

4. Заштита шумских екосистема

5. Регионална инфраструктура-међуопштинска
сарадња

5. Санирање дивљих депонија

6. Развој спорта и рекреације

7. Деминирање

7. Побољшање положаја младих

8. Едукација становништва

8. Социјално-хуманитарна заштита
9. Јачање капацитета општинске управе

Пројекти и мјере:

6. Уређење водотокова

1-1. Израда и извођење пројекта пословна зона Љубиње
1-2. Гарантни фонд за кредитирање МСП и др.
предузетника (укључење)
1-3. Адаптација зграде (Светосавска 20), за пословни
инкубатор
1-1. Развој Агенције за развој МСП

1-1 Прикључење школских објеката на канализациону
мрежу

1-1 Израда просторног плана општине Љубиње за период
2010-2020

1-2 Адаптација, уређење и опремање спортске дворане

1-2 Израда ЛЕАП-А

1-3 Оснивање школске зубне амбуланте

2-1 Изградња II фазе секундарне канализационе мреже у
градском насељу Љубиње

1-4 Опремање школских кабинета и лабораторија
1-5 Оснивање локалног медија

2-2 Изградња пречистача отпадних вода (III фаза)

1-6 Оснивање савјетовалишта за младе

3-1 Испитивања присуства пестицида у пољопривредном
земљишту

1-3. Бесплатна додјела грађевинских парцела за
пословне објекате

1-7 Уређење и опремање завичајног музеја

4-1 Уређење заштићеног шумског подручја Буков До

1-8 Израда монографске публикације о Љубињу

4-2 Успостављање шумског реда у подручју Видуше

2-1. Израда студије о изводљивости обнове индустријске
производње у „Соко ФТС“, „Соко – гума“ и Љубињка“

1-9 Издавање периодичног гласила. часописа за културу и
друштвена питања

5-1 Изградња погона за прераду ђубрива у перадарству

2-2. Погон за производњу на бази обраде и прераде дрвета

1-1 Текуће одржавање објеката установа образовања,
здравства и културе

5-3 Уклањање дивљих депонија

1-2 Буџетска подршка програмима НВО (културни
аматеризам)

6-1 Регулација корита Буковштака, на дионици МејданиВрбе-Конацпоље

2-1 Израдња II фазе система пречишћавања отпадних вода

7-1 Операција чишћења мина у рејону обода села
Мишљен, Банчићи, Глеђевци по програму МАК-а БиХ

1-2. Буџетска премија за оснивање и рад пословних
субјеката

2-1. Деблокада процеса приватизације државног капитала у
„Соко ФТС“
2-2. Деблокада процеса приватизације државног капитала у
„Соко-гума“

5-2 Уређење привремене општинске депоније

3-1. Изградње капацитета производње на бази прераде јаја

2-2 Изградња II фазе цјевовода и мреже канализације

3-2. Изградња капацитета за прераду живинског отпада
(кафилерија)

2-3 Реконструкција и уређење објекта Светосавског дома

8-1 Едукација становништва из области прописа о заштити
животне средине

2-4 Изградња водовода Тијесни кланац-Конац пољеЉубиње

8-2 Едукација пољопривредних произвођача из области
органске производње хране

2-5 Реконструкција дијелова високо-напонске и нисконапонске мреже

8-3 Едукација школске омладине о ЛЕАП-у

3-5. Нови капацитети производње (узгоја) бројлера
4-1. Изградња капацитета за прераду вишње, јабуке и
другог воћа

2-6 Изградња резервоара за водоснабдијевање села
Крајпоље, Дубочица, Градац, Ограда, Грабље

4-2. Изградња капацитета за прераду грожђа (винарија)

2-7 Уређење платоа „Мали Мејдани“

4-3. Израда студије о могућности унапређења пчеларства

2-8 Изградња дионица мрежа јавне расвјете

4-4. Погон за откуп млијека и производњу сира

2-1 Интервентно уређење објекта пречистача отпадних
вода

4-5. Погон прераде дувана и производње дуванских
производа

2-2 Текуће одржавање система водоснабдијевања

4-1. Подршка еколошком и комерцијалном пчеларству

3-1 Изградња градске пијаце

5-1. Завршна фаза акумулације „Луке“

3-1 Реорганизација комуналних предузећа

5.2. Изградња система акумулација капацитета мин. 500
3
000 м воде, за наводњавање Љубињског поља

3-2 Успостављање система наплате комуналне услуге

3-3. Погон за конзервну производњу месних прерађевина
3-4. Изградња нових капацитета производње конзумних јаја

5-3. Изградња система и мреже цјевовода за наводњавање

3-3 Наплата комуналних накнада

5-4. Студија о економској оправданости испитивања и
коришћења подземних вода
5-5. Производња поврћа у органском поступку, за извоз
5-6. Израда студије о економској исплативости
укрупњавања и култивисања земљишних површина на
селу
5-7. Израда студије о отпимизацији коришћења земљишта
у Љубињском пољу

3-4 Програм уређења и заштите јавних зелених површина
3-5 Спровођење програма заједничке комуналне потрошње
3-6 Организација заједница етажних власника станова
4-1 Изградња аутобуске станице у Љубињу
4-2 Изградња (и асфалтирање) пута Крајпоље – Грабље –
Ограда

5-1. Јачање организационих и оперативних капацитета
пољопривредне инфраструктуре

4-3 Реконструкција и асфалтирање дионица локалних
путева: 1. Љубиње – Крајпоље 2. Крајпоље-Броћњик(Жабица-Ивица)

6-1. Оснивање општинске туристичке организације

4-4 Асфалтирање локалних улица у насељу Виногради

6-2. Изградња објеката II фазе пројекта СТЦ „Боровик“

4-5 Уређење, реконструкција и асфалтирање улице
Авенија

6-3. Туристичко промотивна публикација о Љубињу
6-4. Адаптација сеоских кућа за еко-етно туристичку
понуду

4-6 Асвалтирање прилазних путева за насеље Обор
4-7 Реконструкција дионице пута „Соко“ – Штит

6-5. Израда студије изводљивости пројеката: ваздушна
бања „Зелени дуб“ Банчићи

4-8 Комплетирање вертикалне саобраћајне сигнализације

6-6. Организација сајамске манифестације – дани меда и
љекобиља

5-1 Реконструкција и проширење маг.пута М-6 ЉубињеСтолац

6-7. Мала олимпијада у оквиру Преображењског сабора у
Крајпољу

5-2 Изградња 35 КV далековода Величани – Љубиње

4-1 Текуће одржавање градских улица и лок. путева

6-8. Постављање туристичке сигнализације

5-3 Реконструкција и асфалтирање рег.пута Влаховићи –
Преворац (Берковићи)

6-1. Удружење предузетника туристичко-угоститељске
дјелатности

5-4 Асфалтирање преосталих дионица пута R-431
(Влаховићи-Врањска)

7-1. Изградња ветеринарског центра „Вођени“
7-2. Изградња нових фарми у свињогојству

5-5 Изградња и асфалтирање рег-пута Крајпоље – Неум
кула – Требиње

7-3. Оснивање фарми за узгој и држање коза, оваца,
говеда

5-6 Изградња и асфалтирање рег.правца Ограда –
Домашево

7-4. Изградња погона за производњу традиционалних
сухомеснатих производа

5-7 Изградња и асфалтирање рег.правца Банчићи – Храсно
– Неум
5-8 Изградња обилазнице М-6 Љубиње

7-5. Израда студије о могућности побољшања пасминског
састава и оптимизацији комерцијалне производње у
сточарству

6-1 Изградња вишенамјенске дворане за спорт и
рекреацију
6-1 Буџетска подршка Одбојкашком клубу

7-1. Обнова, доградња и одржавање водопојилишта за
стоку на сеоском подручју

6-2 Организација одбојкашке спортске манифестације

7-2. Повећање средстава за буџетско премирање
сточарске производње

6-3 Текуће и инвестиционо одржавање објеката спортске и
рекреационе инфраструктуре

7-3. Спровођење плана побољшања пасминског састава
говеда, оваца и коза

7-1 Награде (и проширена права) за брак и родитељство

8-1. Координација дјеловања предузетника у области
израде металних производа

7-3 Преквалификација и допунско образовање младих

9-1. Оснивање погона за обраду и прераду камена
9-2. Израда студије о стању и могућности коришћења
рудног потенцијала

7-2 Премије за самозапошљава-ње младих

7-4 Успостављање кооридинације и сарадње субјеката
локалне самоуправе, пословног сектора, образовног
сектора и НВО ради унапређења друштвене позиције
младих
7-5 Буџетска подршка пројектима НВО које заступају младе

10-1 Израда студије изводљивости соларне електране
Хрђуси

8-1 Израда социјалне карте домаћинстава у Љубињу

10-2. Израда студије изводљивости вјетро-електране
Радимља и др.

8-1 Повећање износа директне новчане накнаде лицима у
стању социјалне потребе
8-2 Снижавање приходних цензуса за права из социјалне
заштите
8-3 Подршка НВО на пољу хуманитарно-социјалне заштите
9-1 Израда просторно-планске документације:
а) урбанистички план,
б) регулациони план градског подручја
в) урбанистички пројекти
9-2 Оснивање јединице за планирање и развој Општине, у
оквиру Административне службе
9-1 Програм обуке службеника, према Акционом плану
пројекта ГАП
9-2 Специјалистичка обука за израду пројеката који се могу
финансирати из средстава фондова ЕУ
9-3 Спровођење програма рјешавања буџетског дефицита

