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УВОД 

 
 
Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/13) уређује се систем заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, снаге и субјекти заштите и спасавања грађана, материјалних и културних 
добара,  права и обавезе органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, 
грађана у систему заштите и спасавања и отклањања последица елементарних непогода 
и других несрећа,  планирање и финансирање система  заштите и спасавања. 

 

Чланом 145. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (у даљем тексту: 
Закон), утврђено је да су идентификација, процјена и праћење ризика од елементарне 
непогоде и друге несреће, смањење ризика од катастрофа и друга питања којима се 
третира проблем ризика, једна од стратешких области Програма заштите и спасавања, 
како на републичком тако и на локалном нивоу. Тиме је читавом аспекту ризика дат 
недвосмислен значај, као и самој функцији планирања.  

 

Члан 147. Закона утврдио је да План заштите од елементарне непогоде и друге несреће 
Републике Српске (у даљем тексту: План заштите и спасавања) садржи:  

а) Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,  
б) Планирање превентивног дјеловања,  
в) Планирање приправности,  
г) Планирање мобилизације, и  
д) Планирање хитног поступања.  
 

Члан 148. Закона утврдио је да општине доносе своје програме и планове из области 

заштите и спасавања од елментарне непогоде и друге несреће. 

Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће (у даљем тексту: 
Процјена угрожености) је полазни и темељни документ Плана заштите и спасавања. 
Уредба о садржају и начину израде Плана заштите од елементарне непогоде и друге 
несреће разрадила је методолошки приступ и начин израде докумената Плана заштите 
и спасавања.  

 

Методолошки приступ који одражава суштину нашег „погледа на ризик“, односно 
начин третирања самог ризика, може се најкраће дефинисати као „ризико-базирано 

димензионирање“. Ризико-базирано димензионирање је у ствари прилагођавање 
законске легислативе, планова, процедура и друге документације, спасилачких и 
хитних служби, превентивних и интервентних капацитета и свега другог што је од 
непосредног значаја за заштиту и спасавање/цивилну заштиту, идентификованим 
ризицима.  

 

Ризико-базирано димензионирање је процес који се састоји од пет међусобно зависних 
и условљених фаза, и то:  

а) прва фаза – идентификација ризика,  
б) друга фаза – анализа ризика,  
в) трећа фаза – приједлог за ниво мјера и активности,  

 г) четврта фаза – доношење одлуке по приједлогу за ниво мјера и активности,   
 д) пета фаза – спровођење одлуке.  
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Процјена угрожености  општине Прњавор врши се са циљем да се идентификују и 
анализирају могући узрочници великих несрећа  или катастрофа на подручју наше 
општине, како би се за њих могли правовремено припремити, а у крајњем случају и 
како их спријечити, односно њихове последице свести на најмању могућу мјеру. 
Према Закону, она одређује и начин поступања у активностима заштите и спасавања      
( управљање, руковођење, координирање), а такође и прописује и потребна средства за 
заштиту и спасавање те њихову спремност за дјеловање у заштити и спасавању. 
 
Процјена угрожености садржи аналитичке податке о територији  општине Прњавор, 
становништву, идентификационим ризицима и ризичним објектима, критичким 
тачкама, доступне историјске, искуствене и статичке податке, процијењене посљедице 
несрећа у односу на људе, имовину, инфраструктуру и животну средину, постојећем 
нивоу заштите , капацитетима, те могућностима и правцима развоја   и унапређивања 
система заштите и спасавања. 
Процјеном  угрожености  утврђују се релевантне чињенице које утичу на спречавање, 
смањење и отклањање вјероватноће избијања ризика, и у том смислу дају приједлози и 
препоруке за смањење ризика, прилагођавање, односно  димензионирање јединица и 
тимова заштите и спасавања, цивилне заштите, спасилачких и хитних служби 
(превентивних и интервентних капацитета), те стално провјеравају  предложена  
рјешења у пракси и њихова ревизија. 
 

   Проблеми који су се појављивали током израде Процјене угрожености су недостаци 
потребних података у одређеним областима.  

   Поред обиља информација и статистичких података, које пружа овај документ, ипак 
постоје одређени недостаци, који се могу сврстати у домен објективног. Наиме, у 
одређеним сегментима није било могуће приказати историјску слику ризика, нити дати 
неке статистичке податке због непостојања континуитета у праћењу одређених 
догађаја, појава и слично (распад заједничке државе, ратне околности, непостојање 
јединствених критеријума у вођењу база података након рата и друго). 

  Такође, закашњели попис становништва који је одржан у октобру 2013. године, 
ускратио нам је податке на које ћемо морати још чекати.  

 
  Саставни дијелови процјене угрожености су: 
- увод, 
- општи дио процјене угрорености, 
- врсте, интензитет те могуће  последице дјеловања природних и техничко-

технолошких катастрофа и великих несрећа по становништво, материјална и 
културна добра и околину, 

- последице за критичну инфраструктуру, 
- снаге за заштиту и спасавање, 
- закључне оцјене, 
- карте.    
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1.   ОПШТИ  ПОКАЗАТЕЉИ 

 
  1.1.    Положај и карактеристике територије општине Прњавор 
           1.1.1.  Географски положај, површина, границе општине са сусједним општинама 
 
 

Општина Прњавор налази се у средишњем дијелу Републике Српске, односно 
средишњем дијелу Босне и Херцеговине. Математичко-географски положај општине је 
440 40´ - 450 0´ сјеверне географске ширине и 170 30´ -170 30´ источне географске 
дужине. Простор општине Прњавор обухвата  површину  од  630  km², што чини 2,55% 
Републике Српске и око 1,23% површине Босне и Херцеговине. Територија општине 
Прњавор организована је у 34 мјесне заједнице, са 63 насељена мјеста. 
Административни послови за потребе мјесних заједница обављају се у 19 канцеларија. 

 

 
Карта број 1. Положај општине Прњавор према сусједним општинама 

 
Општина Прњавор граничи са општинама: Дервента, Србац, Лакташи, Челинац, Теслић  
и Добој. На само једном дијелу општине, према општинама Дервента и Добој граница је 
природна и чини је ријека Укрина. 
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У географском смислу општина припада најраспрострањенијој доњоврбаској-
доњобосанској субрегији. 
Према Просторном плану Републике Српске, општина Прњавор припада мезорегији 
Бања Лука. 
Општина Прњавор  има добру саобраћајну повезаност са градом Бања Лука, као и са 
околним општинама. Са Бањалуком је повезана магистралним путем М 16.1 ( Прњавор- 
Клашнице) и дијелом  аутопута  ( Бањалука- Градишка), са општином Дервента, 
повезана је магистралним путем Прњавор- Дервента, са општином Челинац 
регионалним путем Прњавор- Челинац, те са општином  Србац,  регионалним путем 
Прњавор- Србац. 
 

1.1.2. Геоморфолошке карактеристике терена 

 

Геоморфолошке карактеристике терена су посљедица геолошке грађе терена и 
геоморфолошких процеса који су учествовали у стварању истог. Имајући у виду 
геолошку разноликост на територији општине Прњавор као и интензивну тектонику, на 
територији општине су заступљени разноврсни геоморфолошки процеси. 

Предметно подручје карактерише брдски тип рељефа, са израженим благим рељефним 
формама који су заступљени у сјеверном дијелу општине. Један дио терена уз токове 
Вијаке, Илове и Лишње може се окарактерисати као равничарски. 

Највиша надморска висина на територији општине Прњавор је у зони Љубића и износи 
594 м, на врху Свињар, док је најнижа тачка на излазу према општини Дервента, на 
ријеци Укрини и износи 119 м.н.в. 

Хипсометријски појасеви се наводе у наредној  табели, гдје се види да се 65% земљишта 
на општини Прњавор налази у распону од 150 до 250 м  надморске висине. 

 

Табела број 1 . Хипсометријски појасеви: 
 

Појас ha % 

119 – 150 7100 11,28 

150 – 200 21695 34,47 

200 – 250 19549 31,06 

250 – 300 8429 13,39 

300 – 350 2985 4,74 

350 – 400 1558 2,48 

400 – 450 1036 1,65 

450 – 500 441 0,70 

500 – 550 135 0,21 

550 – 594 19 0,03 

  62948 100,00 

              ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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1.1.3.   Геолошке карактеристике 

 

На подручју општине Прњавор, у геолошкој грађи учестствују стијене различите 
старости, од старијег палеозоика до квартара, са хетерогеним литолошким саставом који 
чине магматске, метаморфне и сви типови седиментних стијена, те припада 
унутрашњим Динаридима.  

Геолошка грађа ових терена је веома комплексна, одликује се изузетно сложеним 
инжењерскогеолошким карактеристикама, високим нивоом сеизмичке активности, 
сложеним хидрогеолошким својствима, те значајним утицајем човјекове дјелатности 

на околни терен. 

 

 

( Извор података: Републичка Процјена угрожености) 

 
Процеси гравитационих кретања су развијени на стрмим одсјецима, а условљени су 
претежно мразом, односно температурним промјенама. Продукти овог распадања су 
релативно велики колувијално-делувијални наноси у подножјима стрмих падина, који се 
у одређеним условима претварају у масе различитих нестабилности ( клизишта).  
 
 
2. СТАНОВНИШТВО 

 

 

Због непостојања званичних резултата пописа становништва из 2013. године,  подаци 
везани за становништво нису потпуни, а заснивају се на подацима Републичког завода за 
статистику- Статистичког годишњака Републике Српске за 2009-2011. годину, по којима  
општина Прњавор броји 48.145 становника.  
У складу са резултатима пописа становништва из 1991. године, број становника на 
подручју општине Прњавор износио је 47. 055. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта број 2. Основне геотектонске јединице Динарида БиХ (Чичић, 1984).  
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Треба напоменути да је број становника у иностранству из општине Прњавор, 1991. 
године износио око 10% популације, односно 4.678 становника, што значи да је у 
Општини, број становника исте године износио 42.377. 
Просјечна насељеност становништва на подручју општине Прњавор је 78 становника 
на кm², с тим да је повећана на подручју града и у центрима мјесних заједница. 
 
У послијератном периоду вриједности природног прираштаја становништва константно 
опадају, а 2003. године мијењају предзнак, тако да су од броја позитивних вриједности 
постале негативне. Овакво стање природног прираштаја није на задовољавајућем нивоу, 
јер долази до смањења удјела младе популације у укупном становништву, која би у 
будућности чинила радни контигент и била носилац даљег развоја општине. 
 
Табела број 2. Природно кретање броја становника општине Прњавор за период  
                        1998- 2008. године. 

Година Природни прираштај 

1998. 225 

1999. 214 

2000. 167 

2001.  75 

2002.  60 

2003. -60 

2004. -85 

2005.                                   -125 

2006.                                   -110 

2007. -162 

2008. -149 

                 Извор података: Републички завод за статистику Републике Српске. 
 
Миграциона кретања становништва, поред природног кретања, чине значајан фактор у 
укупном кретању становништва и његовом размештају у простору. Унутрашње 
миграције становништва на територији општине Прњавор су приказане на основу 
податка о броју и структури особа које су мијењале пребивалиште унутар граница 
Републике Српске (међу-општинске), као и кретања између Републике Српске и ФБиХ 
(међуентитетске), те Републике Српске и Брчко Дистрикта, у посматраном периоду. 

 

Табела број 3. Унутрашња миграциона кретања у општини Прњавор у периоду  
                         2007– 2009. године 

Општина 
Прњавор 

Број досељених у општину Прњавор Број одсељених из општине Прњавор Миграц 
иони 

Салдо 
Укупно Из 

Федерације 
БиХ 

Из Брчко 

Дистрикта 

Из 

других 
општина 

Укупно У 

Федерацију 
БиХ 

У Брчко 

Дистрикт 

У друге 

општине 

2007. 180 73 1 106 205 45 1 159 -25 

2008. 171 45 4 122 308 91 3 214 -137 

2009. 114 27 1 86 192 35 4 153 -78 

( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. године) 
 

На основу приказаних података може се закључити да је одсељавање становништва 
значајније у односу на број досељених становника у општину Прњавор. 
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Према подацима Републичког завода за статистику о процјени броја становника у 
општини Прњавор, која се заснива на концепту сталног становништва, долази се до 
закључка да је дошло до повећања у броју становника у послијератном периоду до 2006. 
године. 
 
                Табела број 4. Процјена броја становника за године 1996., 2001. и 2006. године 

 
Број становника 

1996.године 

Број становника 

2001.године 

Број становника 

2006.године 

 

Општина Прњавор 48 292 49 040 50 349 

                ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 
У сеоском подручју живи око 70% укупног становништва Општине. Од укупног броја  
активног становништва, око 60 % бави се пољопривредом, а око 40 % бави се осталим 
привредним и другим дјелатностима. 
 
2.1. Процјена броја становника за плански период 2010-2030. година. 
 
У околностима великих промjена у броју и у структурама становништва, које су се 
догодиле након грађанског рата вођеног од 1992. до 1995. године, о чему не постоје 
поуздани подаци, основе за израду пројекција демографског развитка су непотпуне и 
непоуздане.Управо због тога дате су пројекције становништва преузете из Просторног 
плана Републике Српске које је дао Урбанистички завод Републике Српске и 
Републичког завода за статистику. Такође, урађена је и пројекција броја становника до 
планског периода, која се ослања на податке из пописних 1991. и 1981. године. 

 

Табела број 5. Пројекција броја становника према Просторном плану Републике 
                         Српске до 2030. године. 

Година 2010. 2015. 2020. 2025. 2030. 

Општина 
Прњавор 

42 249 43 526 44 851 46 217 47 625 

                 ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 

Према приказаним подацима закључује се, да ће се број становника до краја планског 
периода повећавати за 5 376 становника у односу на 2010. годину. Број становника би до 
краја 2030. године износио 47 625, а стопа повећања у односу на број становника 2010. 
године износила би 5,98 ‰. 

 

Табела број 6. Пројекција броја становника за период до 2030. године Републичког 
                         завода за статистику. 

Година 2006. 2011. 2015. 2020. 2025. 2030. 

Број 
становника 

50 349 51 581 52 477 52 914 53 984 55 075 

               ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. године) 
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Уколико се користе подаци из пописних 1981. и 1991. године, као и трендови уочени на 
терену, математичким методом долази се до података о броју становника до краја планског 
периода на територији општине Прњавор представљених у наредној табели. 

Табела број 7. Пројекција броја становника по пописним годинама на основу пописних 
                         листи 1981.  и 1991. године. 

 
1981.год. 

 
1991.год. 2001.год. 2011.год. 2021.год. 2030.год. 

Општина 
Прњавор 

број 
становника 

48 956 47 055 46 090 46 235 47 640 50 257 

Градско 
насеље 

6 187 8 104 10 616 13 906 18 216 23 225 

Остала 
насеља 

42 769 38 951 35 474 32 329 29 424 27 032 

                 ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година)  

 Метод који је коришћен у овој варијанти јесте математички метод, који се користи за 
добијање будућег броја становништва. Треба узети у обзир и то да ова варијанта није 
обухватила избjегло и прогнано становништво, као ни становништво које је напустило 
општину. Према пројекцијама становништва број становника до краја планског периода, 
односно 2030.године, у Oпштини било би 50 257 становника, што је за 3 202 становника 
више у односу на последњу пописну годину, 1991. 

Општи циљеви, дефинисани овим планом, за подручје општине Прњавор у области 
становништва су следећи: 

� интезивније обнављање становништва, нарочито повећање удjела младог 
контигента и 

� заустављање депопулације. 

 
Табела број 8. Процјена броја домаћинстава општине Прњавор за 2001. 2011. 2021. 
                        и 2030. годину  

 
1981.год. 

 
1991.год. 2001.год. 2011.год. 2021.год. 2030.год. 

Општина 
Прњавор 11 926 12 905 14 539 14 585 15 028 15 853 

Градско 
насеље 1 914 2 524 3 348 4 387 5 746 7 326 

Остала 
насеља 10 012 10 381 11 191 10 198 9 282 8 527 

                 ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 
Као што је приказано у табели бр. 8., број домаћинстава у 1991.години је износио укупно 
12.905 домаћинстава на подручју Општине. 1991.година је била последња пописна 
година на овом подручју, тако да вјеродостојни подаци о броју домаћинстава не постоје. 

 Из тог разлога, да бисмо установили приближно кретање и промјенаме у броју 
домаћинстава, урађена је процјена за 2011. 2021. и 2030. годину. Ова процјена је урађена 
на основу пројекције броја становника по пописним годинама из графикона број 1. и 
пројектоване просјечне величине домаћинстава која износи 3,17. 
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                     Графикон број. 1. Пројекција стамбеног фонда општине Прњавор 
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          ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 

Третирање стамбеног фонда на подручју Општине подразумијева замјену дотрајалог 
стамбеног фонда и обнову оштећених и  стамбених објеката.  

На подручју општине Прњавор сматра се да ће број домаћинстава у 2030. години 
износити  15.853, односно да ће се у односу на 1991.годину повећати за 2948 
домаћинстава. Од тога броја домаћинстава, на градском подручју општине Прњавор на 
основу процјене, требао би да доживи енормни пораст, од неких 5412 домаћинстава 
више у односу на 1991.годину, док остала насеља општине Прњавор показује другачију 
ситуацију. Пораст броја домаћинстава у 2001. години на основу процјене је требао да 
буде нешто већи у односу на 1991. годину , док би се до краја планског периода могао 
очекивати пад броја домаћинстава. Разлози оваквог тренда би могли бити актуелни 
процеси у развоју људског друштва: урбанизација, дерурализација, индустријализација, 
али с друге стране, у обзир се узима и континуирано смањење просјечне величине 
домаћинстава. 

Графикон број 2: Процјена броја домаћинстава општине Прњавор до 2030. године. 
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                 ( Извор података. Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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Према  Просторном плану Републике Српске, број стамбених јединица у општини 
Прњавор 2005. године је износио 15.572.  

2.2.   Циљеви у области стандарда становања 

 

Реална стамбена потражња је индивидуална потреба заснована на економској моћи 
становништва. Стандарди и норме за прорачун потреба за стамбеним просторима су 
утемељени на друштвеној моћи, култури становања, урбаном потенцијалу и сл. На 
простору општине Прњавор, тај прорачун износи 15-20 м² по становнику. 

 

Циљеви у области становања су: 

� Побољшање квалитета стамбеног фонда (структура стамбених јединица, 
просјечна величина стана, опремљеност инсталацијама, старост стамбеног 
фонда, итд.); 

� Повећање учешћа стамбених јединица у вишепородичним стамбеним 
објектима у укупном стамбеном фонду; 

� Редуковање дефицита станова у односу на број домаћинстава; 

� Обнављање дотрајалог стамбеног фонда; 

� Изградња у циљу подизања стандарда у погледу броја соба и површине по 
члану домаћинства. 

 
 

 3.      КУЛТУРНА ДОБРА  

 

Културна добра су ствари и творевине материјалне и духовне културе које чине 
оставштину прошлих генерација, а брижно се чувају у садашњости, како би биле 
остављене будућим генерацијама као најбољи и најзначајнији репрезент стварања и 
постојања на одређеном простору, и од посебног су интереса за друштво, те самим тим 
уживају посебну заштиту. Заштићена околина непокретног културног добра ужива 
заштиту као и културно добро.  
Просторним планом су као рекреациони, културни, научни, пејзажни и други заштићени 
предјели издвојени: слив Укрине, ергела „Вучијак“, БРЦ „Кулаши“ са околином и 
рјечица Кремница. 

Историјске грађевине и споменици са привремене листе на територији Oпштине су: 

1. Жупна црква св. Анте Падованског, 
2. Зграда општине, 
3. Црква св. Георгија, 
4. Долине − филијална црква, 
5. Дренова − филијална црква, 
6. Палачковци − црква брвнара. 

Градитељске цјелине проглашене националним споменицима на територији Општине 
су: 

1. Харем Градске џамије и 
              2. Православна црква брвнара (црква светих апостола Петра и Павла) у  
                  Палачковцима. 
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4.     ВРСТЕ И МОГУЋЕ ПОСЉЕДИЦЕ ДЈЕЛОВАЊА ПРИРОДНИХ И    

ТЕХНИЧКО- ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА, МАТЕРИЈАЛНА ДОБРА 

 
  

4.1.    Клизишта 

    

Од савремених егзогених геолошких процеса и појава нарочито су значајна клизишта. 
Свакодневно се срећемо са великим штетама које изазивају клизишта и одрони на 
саобраћајницама, великим површинским коповима, вјештачким акумулацијама, 
ријечним долинама, стамбеним објектима и пољопривредном земљишту. Човјек се не 
може у потпуности супротставити природним промјенама на падинама. Међутим, 
проучавањем геолошких фактора који контролишу ове процесе, може се и мора 
успоставити рационалан однос према њима.  
Познати су случајеви гдје су клизишта изазвала рушење цијелих градова, са огромном 
материјалном штетом и људским жртвама. 
Општина Прњавор је једна од најугроженијих општина процесом клизања земљишта у 
Републици Српској. 
На територији општине Прњавор  констатовано је 8 већих и 19 мањих клизишта. Сва 
клизишта су формирана у дијелу распрострањења терцијарних тј. миоценских 
седимената. 

Клизишта су регистрована у селима: Кремна, Штрпци, Илова ( Грабик- Царевац, Горња и 
Печенег Илова), Лишња, Чорле, Гаљиповци, Кокори, Шаринци, Смртићи и Поточани.  
 
Хидролошки режим значајно утиче на инжењерско-геолошке карактеристике терена. У 
зависности од геолошких и геоморфолошких карактеристика значајан је и процес појава 
нестабилности. Површински дијелови терена представљају кору распадања карбoнских 
седимената који су различите дебљине. Кора распадања је водопропусна, док су 
нераспаднути дијелови  водонепропусни, и на таквим теренима је велика вјероватност за 
настанак клизишта. 

Подизање нивоа подземне воде, настало инфилтрацијом, може бити узрок клизања, 
посебно у условима када је терен, односно падина у директној вези са ерозијом бујичних 
поточних токова са великим подужним нагибом, као и усјецање или прекомјерно 
насипање  терена нагиба преко 10%. 

За свако од клизишта неопходно је да се изведу геолошка истраживања на основу 
којих ће се извршити израда пројекта санације, као и санирање истог. Том приликом је 
веома битно да се отклони разлог за формирање клизишта (постојање извора, ријечна 
ерозија, итд.) 

 Посљедице дјеловања клизања и одроњавања земљишта су вишеструке и у случају 
активирања клизишта катастрофалних размјера могу имати велике материјалне штете, 
оштећења и рушење стамбених, инфраструктурних и других објеката и угрожавање 
безбиједности и живота људи.  

Санацији клизишта се не поклања довољна пажња услијед недостатка финансијских 
средстава, а нарочито што се санације често обављају без претходно урађене пројектне 
документације, која треба да обухвати инжењерско-геолошка и геомеханичка 
истраживања. 
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Карта број: 3.  Градови/општине у Републици Српској највише погођени процесом 

клизања (ФСД Републичког завода за геолошка истраживања, Зворник, 2012.) 
 

Клизишта не узрокују само огромну материјалну штету већ и људске жртве. У блиској 
геолошкој прошлости је било клизишта огромних размјера, а управо су на истим 
подручјима и у новије вријеме регистрована најчешћа клизишта. На оваквим старим, 
привремено стабилизованим клизиштима, изграђени су бројни објекти којима пријете 
опасна оштећења или потпуно рушење. У Републици Српској се може доста поуздано 
тврдити да се клизиштима оштети или поруши годишње више стотина објеката, 
претежно стамбених у индивидуалном власништву, угрози или оштети више десетина 
саобраћајница и капиталних објеката.  
  
 

4.2.    Земљотреси 

 
 
Земљотреси су велика природна опасност која доводи до губитка живота и економских 
губитака усљед оштећења на објектима. За људе који живе у подручјима погођеним 
јаким земљотресима, управљање ризиком и одлуке које треба да буду донесене по 
њиховом догађању су од животног значаја.  
 
За процјену ризика од земљотреса неопходно је развијање корелације између 
интензитета земљотреса и обима штете за грађевине на неком простору, тј. дефинисање 
подложности објеката на дејство земљотреса и потребних средстава за реконструкцију.  
 
Дефинисање штете од земљотреса значајно је у свим фазама догађања земљотреса:  
 

1. Прије земљотреса, дефинисање могућих оштећења на објектима као основа за 

    процјену угрожености одређеног подручја, у циљу планирања превентивних мјера;  
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2.   Непосредно послије земљотреса, са циљем спасавања и збрињавања становништва;  

3. Послије земљотреса у циљу предузимања мера на отклањању, ублажавању и 

санирању штете.  

На подручју бивше Југославије најјачи, рушилачки и разорни земљотреси су били у 
Скопљу (1518. и 1963. ), у Дубровнику ( 1667. и 1924.), у Предјелу Ресаве ( 1911.), 
Херцеговине ( 1924.), у Шумадији ( 1927.),  Бања Луци (1969.), Црногорско приморје ( 
15.04.1979.) итд.  
Бањалучко сеизмогено подручје , сизмички  је  једно  од  најактивнијих  жаришта  ширег  
подручја. У овом  сеизмогеном подручју  догодило  се  више  разорних  земљотреса  у  
прошлости,  и  то  у  серијама: 1884.,1935.,1969. и 1981. године. Земљотреси од 26. и 
27. 10.1969. године остварили су сеизмичке ефекте на ширем подручју. На површини од 
9.000 км² земљотреси су остварили интензитет 7, 8 и 9 степени MCS  скале. 
Догођени земљотреси на територији Републике Српске су тектонског аутохтоног 
поријекла. Концентрација епицентара земљотреса је највећа у области Херцеговине и 
ширем подручју Бања Луке, а подручје општине Прњавор је удаљено од града Бања Луке 
око 50 km. 
Најчешћа дубина хипоцентара земљотреса креће се од 11-18 километара, док се 
најдубљи хипоцентри земљотреса јављају на ширем подручју Бања Луке, гдје дубина 
износи 21-30 километара. 
 

 
 

Карта број. 4. Карта епицентара најјачих догођених земљотреса (магнитуда ≥5.0 

јединица Рихтерове скале) на територији Републике Српске и окружења 

( Извор података: Републичка Процјена угрожености). 
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4.2.1. Сеизмогене зоне  

 
 

Сеизмичност Републике Српске дефинишу сеизмогене зоне, утврђене на основу 
историјских података о најјачим догођеним земљотресима као и сеизмогене зоне из 
окружења. На слици су приказане сеизмогене зоне на територији Републике Српске и 
окружењу, са максимално очекиваним магнитудама земљотреса. Сеизмогене зоне као и 
максималне магнитуде дефинисане су на основу историјских података догођених 
земљотреса.  
 
 
 

 
 

 
Карта број. 5 .Карта сеизмогених зона (проф. Др. Драго Тркуља) 

( Извор података: Републичка Процјена угрожености 2010-2030. година) 

 

На карти broj 5. се види да je најзначајније сеизмогене зоне на територији Републике 
Српске Бањалучко сеизмогено подручје и подручје Љубиња, које је дио шире сеизмогене 
зоне. 
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Карта број 6.Сеизмолошка карта за повратни период од 100 година. 
(Извор података: Републичка Процјена угрожености) 

 

 

Слика број 1.   Мрежа сеизмолошких станица Републике Српске 

( Извор података: Републичка Процјена угрожености). 
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Процес дигитализације сеизмолошке мреже започео је 2003. године, док је аутоматско 

прикупљање сеизмолошких података започело 2007. године. Једина широкопојасна 

станица на територији Републике Српске инсталисана је у Бања Луци 2009. године. 

Према тврдњама  сеизмографа , за  подручје Бања Луке, се у периоду од 100 година и 
више, прогнозирају  разорни земљотреси jачине 8° MCS. 
 
 

5.    КЛИМА,  ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ,    

ЕКСТРЕМНЕ МЕТЕОРОЛОШКЕ ПОЈАВЕ 

 

 

  5.1.     Температура ваздуха 
 
 

Специфичан географски положај, карактеристичан рељеф и преовлађујућа атмосферска 
циркулација у највећој мјери условљавају опште  климатске, а посебно температурне 
услове општине Прњавор. Анализирано подручје се налази у средишту умјереног појаса, 
односно у подручју у којем  се веома често јавља интензивна размјена тропских и 
поларних ваздушних маса.  Динарске планине на југу представљају природну препреку 
које спречавају већи утицај топлих ваздушних маса са Средоземног мора, а наглашена  
отвореност према сјеверу и сјеверозападу излаже ово подручје доминантном утицају 
хладних ваздушних маса, које преко преовлађујућих  сјеверних и сјеверозападних продора  
доспијевају у ово подручје.  

 

 

 Карта број 7. Просторна расподела средње годишње температуре ваздуха на  територији 
                       Општине Прњавор и   у широј околини, за период 1951-2004.година. 
             ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010- 2030.година). 
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 Средње мјесечне, средња годишња и екстремне вриједности температуре ваздуха 

Према резултатима анализе, просторне расподјеле средњих годишњих температура 
ваздуха, за период 1951-2004. година, уочено је да се  пројсечна годишња температура 
ваздуха подручја општине Прњавора налази у појасу умјереноконтиненталне климе са 
средњим годишњим температурама ваздуха у опсегу од  10.0ºС до 11.0ºС. 

 

Средња температура јужних дијелова територије, који се граниче са ободима Динарског 
планинског система, је око 10.0ºС. Даље према сјеверу уочава се благи пораст, с тим да 
највећи дио подручја општине Прњавор има вриједност од 10.5ºС. Само на крајњим 
дијеловима подручја, на западу и сјеверу, средње температуре достижу вриједност до 
11.0ºС.  

Табела број 9. Температурне карактеристике: средња мјесечна (Тср), средња максимална 
(Тср-mах), средња минимална (Тср-min), апсолутна максимална (Тmаx) и апсолутна  
минимална температура ваздуха (Тmin)   
 

Параметри/

мјесеци  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Тср  -1.5 0.8 5.6 10.2 14.9 18.6 20.3 19.5 15.9 10.6 5..3 1.0 10.1 

Тср-max  2.4 5.6 11.1 16.3 21.3 24.0 26.7 26.4 23.0 16.9 10.0 4.8 15.7 

Тср-min  -5.6 -3.7 0.4 4.4 8.7 12.3 13.6 12.9 9..3 4..9 1..2 -2..8 4.6 

Т-mxа 20.0 22.0 27.2 29.0 35.5 36.0 38.5 40.0 34.5 31.0 28.0 22.0 40.0 

Година 1979 1957 1955 1968 1968 1963 1968 1957 1954 1956 1960 1957 1957 

T-min 
-

33.0 
-30.5 -19.4 -6.0 -1.0 2.0 5.6 5.0 -3.0 -5.8 

-
16.8 

-
29.2 

-
33.0 

Година 1963 1956 1976 1963 1957 1962 1971 1963 1977 1971 1971 1963 1963 

              ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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Графикон број 3 .  Средње мјесечне и средња годишња температура у Прњавору 

               ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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Најтоплија година у анализираном периоду била је 2000. година, док је најнижа средња 
годишња температура забиљежена у 1956. години. 
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Графикон број 4. Средња годишња температура ваздуха (Тгод.ср.),  средња мјесечна 
(Тср.), средња максимална (Тср-mах.), средња минимална (Тср-min.), апсолутна 

максимална (Тmаx.) и апсолутна  минимална температура ваздуха (Тmin.)  у Прњавору. 
           ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 
 
Презентовани подаци из графикона број 4. показују да се у било ком дијелу године на 
подручју општине Прњавор могу очекивати температуре ваздуха изнад 20ºС, док се 
температуре изнад 35ºС  могу очекивати у периоду од маја до септембра. 

Средња зимска температура (децембар-фебруар) је 0.1ºС, док је средња температура 
хладне половине године (октобар-март) 3.6ºС. Средња љетња температура (јун-август) је 
19ºС,  са средњом температуром топле половине године (април-септембар) од 16.8ºС. 
Прољеће (март-мај), са средњом температуром 10.2ºС, је хладније од јесени (септембар-
новембар) са температуром од 10.6ºС, као посљедица утицаја топлих ваздушних маса из 
Средоземног мора у току јесени и велике потрошње топлотне енергије на топљење 
сњежног покривача у прољеће.  

Температурни прелаз од зиме ка љету је блажи него од љета ка зими, јер је повећање 
температуре од марта до маја 9.3ºС, док је смањење  температуре од септембра до 
новембра 10.6ºС. Температура вегетационог периода је 16.6 ºС.  

 

Табела број 10. Средња температура годишњих доба и вегетационог периода у 
                           Прњавору 

 Зима Прољеће Љето Јесен Вег. период 

Сред. темп. 0.1 10.2 19.5 10.6 16.6 

           ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година). 
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 Графикон број 5. Апсолутна максимална (Tmxa) и апсолутна минимална (Tmin)     
температура у Прњавору. 

              ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 

 

Температуре ваздуха испод  -20ºС  могу се очекивати само у току зиме, у периоду 
децембар-фебруар. Зиме су на подручју општине Прњавор прилично хладне са 
просјечним температурама од 0.1ºС, док су љета умјерено топла са просјечном 
температуром од 19.5ºC. 

Праг за упорозење у метеоаларму за Републику Српску и БиХ је рангиран у четири нивоа 
и постоје два критеријума, један за југ Херцеговине и други за остале предјеле.  
 

           Табела број 11. Прагови упозорења у метеоаларму за ниске 

                                      температуре  

 

Ниво 

упорорења  

Херцеговина  Остали 

предјели  

Зелено  Tмин> 0°С  Tмин> -5°С  

Жуто  Tмин< 0°С  Tмин< -5°С  

Наранџасто  Tмин< -5°С  Tмин< -10°С  

Црвено  Tмин< -10°С  Tмин< -20°С  

                           ( Извор података: Републичка Процјена угрожености) 

 

5.2.    Пролом облака, олујни вјетар и град 

 
 Пролом облака је честа појава и дешава се током прољећа, љета и јесени, од средњег до 
врло јаког интензитета. Вријеме непрекидног трајања пролома облака креће се од 10 до 
30 минута, а посљедице су формирање бујичних водотока, мање или веће штете у 
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пољопривреди, оштећење макадамских путева и наношење муља, камења и другог 
отпадног материјала на саобраћајнице. 

Олујни вјетар појављује се веома ријетко у априлу и новембру и кратког је трајања. 
Посљедице олујног вјетра су штете у пољопривреди и воћарству, обарање стабла дрвећа 
што проузрокује штете на објектима и аутомобилима те штете на преносној и 
дистрибутивној електричној мрежи. 

Град се јавља неколико пута у току љетног периода, са величином честица од 5мм до 
величине кокошијег јајета, и траје од неколико до највише 15 минута. Град узрокује 
огромне штете у пољопривреди, нарочито воћарству, а могућа су и оштећења 
грађевинских објеката. 

 

5.3.      Снијег и сњежни покривач 

 

На подручју  општине Прњавор, снијег се углавном појављује  од новембра до априла, са 
веома ријетком појавом у октобру и мају (графикон број 6.). Средњи датум прве појаве 
снијега је 20. новембар, а последње појаве је 5. април. Просјечан годишњи број дана са 
снијегом, на анализираном подручју, креће се око 28 дана.  Појава снијега најчешће се 
јавља у јануару (у просјеку сваког другог дана), док се у децембру, фебруару и марту 
јавља у просјеку сваког четвртог-петог дана. 

Појава мећаве на територији општине Прњавор може се очекивати, иако у ријетким 
случајевима (једанпут у пет година), при коинциденцији јаког ветра и снежних падавина. 

 Први снежни покривач се формира око 28. новембра, док је средњи датум последње 
појаве снежног покривача 15. март, тако да  просечна дужина трајања периода са 
снежним покривачем износи око 105 дана. С  обзиром  на   термички  режим,  сњежни 
покривач је нестабилан, и након краћег трајања се отапа, а затим поново формира, па је 
због тога стварни број дана са снијегом и снијежним покривачем мањи од дужине 
периода са појавом снијега и сњежног покривача. Сњежни покривач у  Прњавору се 
задржава  у просјеку  48  дана. 
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Графикон број 6. Број дана са снијегом и сњежним покривачем у Прњавору                       
( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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5.4.    Влажност ваздуха 
 

 

Влажност ваздуха је климатски фактор којим се изражава присутност водене паре у 
атмосфери. Поред одлучујућег утицаја на развитак биљног свијета, у комбинацији са  
температуром ваздуха и вјетром, утиче и на биоклиматске услове, који се манифестују 
осећањем удобности и конфорности у одређеним временским ситуацијама, али и 
човјековом осјетљивошћу на временске промјене, и уопште, на климатске услове.  

 

Табела број 12. Напон водене паре и релативна влажност у Прњавору. 
 

Средњи број   

дана са: 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Година 

Средњи напон 

паре (мb) 
5.0 5.6 7.1 8.9 12.5 15.7 17.2 16.9 14.2 10.9 7.6 6.0 10.6 

Средња 

релативна 

влажн. (%) 

84.5 82.1 76.6 73.4 72.2 73.1 72.8 75.3 78.0 81.5 83.8 85.4 78.2 

     ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 
Средње мјесечне вриједности напона водене паре  прате годишњи ход температуре 
ваздуха , при чему се најниже вредности јављају у јануару  (5.0 мb), док се максимум 
јавља у јулу, са  вредностима од 17.2 мb.  
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Графикон број 7. Напон водене паре, релативна влажност и средња температура 
                              у Прњавору 
            ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 
За разлику од напона паре, релативна влажност има инверзан однос са температуром, па 
мјесец јануар, као најхладнији мјесец има највишу средњу релативну влажност, од  
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84.5%. Најсувљи мјесец је јул са вредностима релативне влаге од 72.8%, док средња 
годишња релативна влажност ваздуха у просјеку износи 78.2%. У периоду од октобра  
до фебруара месеца релативна влажност ваздуха је виша од средње годишње, услед 
нижих температура ваздуха и релативно велике учесталости појаве магле.  

 

5.5.     Облачност 

 
Анализа годишњег тока облачности у Прњавору (Табела 16. и Графикон бр. 8.) указује 
на најмању покривеност неба у августу (4.2 десетина, односно 42% покривености неба), 
док највећу просечну покривеност неба има децембар са вриједностима 7.9 десетина  и 
средњу годишњу облачност од 6.0 десетина. 

У периоду од октобра до маја,  средња мјесечна облачност се креће од 60% до 80%, па је 
и број тмурних дана у овом периоду велики, и достиже вриједности од 130 дана. 
Просјечан број  ведрих дана  (са средњом дневном облачношћу испод 20%) највећи је у 
јулу, августу и септембру, у просјеку сваки трећи-четврти дан. 

 

Табела број 13.  Број ведрих и тмурних дана у Прњавору. 

Средњи број   дана са: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Ср. облачност (1/10) 7.6 7.1 6.4 6.1 5.6 5.3 4.3 4.2 4.5 5.8 7.3 7.9 6.0 

Н < 2/10 (ведри дани) 2.2 2.3 4.0 4.3 5.1 5.1 8.9 10.0 9.2 5.2 2.3 1.3 59.9      

Н>8/10 (тмурни  дани) 17.2 13.3 12.2 10.3 8.9 7.2 5.2 5.2 6.2 10.3 16.0 18.0 130.1 

   ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година). 
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                    Графикон број 8. Број ведрих и тмурних дана у Прњавору. 
          ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година). 
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5.6.    Осунчавање 

 

С обзиром да облачност дјелује и као климатски фактор,  дужина трајања сијања Сунца 
је у директној зависности од количине облака. Према прорачуну података осунчавања за 
подручје Прњавора, узимајући у обзир наведене карактеристике облачности, уочава се да 
је, у односу на потенцијално годишње трајање сијања Сунца, које износи 4400 сати, 
стварно трајање осунчавања на анализираном подручју знатно мање, и износи  1830.9 
часова. Најдуже просјечно трајање сијања Сунца јавља се у јулу  (272.0 часа), док се у 
децембру јавља минимум са 43.8 часова осунчавања. 
 

 

Табела број 14. Средње месечна количине трајања сијања сунца (час) у Прњавору  
Средњи број   
дана са: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Ср. облачност 
(1/10) 

53.8 75.8 129.0 158.0 222.0 238.0 272.0 242.0 200.0 132.0 66.5 43.8 1830..9 

              ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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Графикон број 9. Средње мјесечна количине трајања сијања сунца (час) у Прњавору 

 
 

5.7.    Појава магле 
 

 
На   подручју  општине  Прњавор,  у   већем  дијелу  године,  преовлађују  временска 
стање без вјетра (тишине), које уз честе појаве температурних инверзија у току зимске 
половине године, а које су   посљедица   локалних услова рељефа, погодују честом 
образовању и задржавању магли. Магле, које су карактеристичне за ово подручје 
(Табела 18.), се јављају током цијеле године, али су много чешће у хладној половини 
године. У Прњавору,  се јављају у просјеку у 47 дана. Међутим, изградња рибњака 
Штрпци  и вјештачког језера Дренова незнатно је повећала чешћу појаву магле, 
нарочито у непосредној околини рибњака. 
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Графикон број 10. Број дана са маглом у Прњавору. 

( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 
 

        Табела број 15. Број дана са маглом у Прњавору 

Средњи број   
дана са: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Маглом 7.8 4.9 3.2 1.3 0.5 0.3 0.9 1.7 5.7 6.8 7.0 7.0 47.1 

             ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 

5.8.     Поледица 

 

Поледица се јавља најчешће за вријеме слабог мраза (од 0ºС до -3ºС)  у зимским 
мјесецима, а у ријетким случајевима јавља се и у новембру и марту. Средњи годишњи 
број дана са поледицом на  територији општине Прњавор у просјеку, износи 1 дан, али 
се у току појединих година може појавити и 5 до 6 дана. 

 

5.9.    Високе и ниске температуре ваздуха и појава мраза 

 
У љетњем периоду, у току јула и августа, на подручју општине Прњавор, честе су високе 
температуре ваздуха, између 35 и 40ºС. Најтоплија година у периоду посматрања, од 
1951 до 2004. године  била је 2000. година, а највиша температура измјерена је 1963. 
године ( 40ºС). Температуре изнад 35ºС могуће су у периоду од маја до септембра. Тзв. 
тропски дани (са температуром већом од 30ºС) јављају се у периоду од маја до октобра, 
просјечно 22 дана годишње.  

Највећа посљедица дужег периода високе температуре, у комбинацији са недостатком 
падавина, је појава суше са свим пратећим посљедицама. Високе температуре такође 
могу створити предуслове за избијање шумских пожара и других пожара на отвореном 
простору што у комбинацији са недостатком воде за гашење пожара, као обавезном 
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пратећом појавом високих температура, може имати катастрофалне посљедице. Због 
високих температура ваздуха долази и до угрожавања здравља и живота људи, а посебно 
хроничних болесника и мале дјеце. 

Мраз и хладноћа су врло честа појава у зимском периоду. Број дана са јаким мразом 
(дани са минималном дневном температуром ваздуха Тmin испод минус 10ºС) у 
Прњавору у просјеку годишње износи 13, при чему се најчешће јављају у току јануара 
мјесеца (у просјеку 6 дана). 

Воћарска производња у 2012. години је од самог почетка претрпјела велику штету 
узроковану касним прољетним мразем који је нанио велику штету воћњацима. Највећа 
штета била је на засадима јабучастог и коштичавог воћа. Од посљедица мраза код 
појединих сорти јабуке у потпуноси су изостали приноси, а код других принос је 
значајно смањен. На вишим теренима су мања оштећења од прољетног мраза. У 
засадима шљиве и крушке високе температуре и топли вјетар (фен) су довели до 
ожеготина листа и његовог ранијег опадања са стабла.  
 

 Мраз и хладноћа могу изазвати велике штете у пољопривреди када се догоде у раном 
зимском и прољетном периоду, затим на грађевинским објектима, електричној 
преносној и дистрибутивној мрежи и инсталацијама телекомуникација.  

Због стварања леда на путевима може доћи до угрожавања безбиједности у саобраћају, а 
дуже задржавање леда на водотоцима и језерима може у њима угрозити животињски 
свијет. 

 

5.10.      Суша 

 

Високе температуре ваздуха и недостатак кишних падавина у дужем периоду изазивају 
сушу и угрожавају пољопривреду (воћарство, изазивају недостатак воде за пиће, воде за 
хигијенске потребе становништва и напајање стоке, смањење нивоа водотока и рибњака 
са тешким посљедицама на рибљи фонд), као и на комплетан биљни и животињски 
свијет у водотоцима. Посебно су угрожена сеоска подручја гдје пресушују многи извори 
за напајање водом индивидуалних и локалних водних објеката, а недостатак воде за пиће 
се јавља и у градским и приградским подручјима. Као посљедица наведеног јављају се 
заразне болести, а могуће су чак и појаве епидемија заразних болести. 

Најинтензивније дјеловање суше регистровано је у љетним периодима 2000. 2002. и 
2003. године када у временским периодима од  око 90 дана уз врло високе температуре 
ваздуха нису забиљежене кишне падавине. Сушом могу бити угрожени сви простори 
општине Прњавор. 

 

5.11.   Tоплотни таласи 

 

Топлотни таласи представљају температурне екстреме који се појављују на неком 
подручју у одређеном времену. На овом подручју  карактеристике топлотних таласа су 
температуре више од 35°C. Током јула и августа могуће је да дође до топлотних таласа 
на подручју општине Прњавор.  
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Температуре веће од 35°C, са великим постотком влажности ваздуха, могу код 
становника изазвати здравствене сметње, а код осјетљивих људи и теже здравствене 
последице, па чак и смрт. 

 Просјечно је 3-5 дана са овако израженим временским и температурним 
карактеристикама у најтоплијим љетним мјесецима на подручју општине Прњавор које 
могу имати последице по становништво. 

Последице настале високим температурама, нарочито би се манифестовале код особа 
које и иначе имају здравствених проблема и особа старије животне доби, али и осталих 
грађана, на начин да долази до психофизичких потешкоћа, које се даље манифестују кроз 
смањење могућности обављања редовних послова, погоршање располоожења, али и до 
појачане појаве отежаног дисања, срчаних проблема па и до смрти настале као директна 
последица високих температура. 

Учинак високе температуре, без значајније изражености влаге у ваздуху (испод 50%), 
осим код људи, изазивају „температурне шокове“ код биљака, а као последице имају 
сушење листа биљке, угибање једногодишњих биљки, смањење приноса и лошу 
квалитету плодова. 

Општина Прњавор располаже са једном амбулантом хитне медицинске помоћи и 15 
тимова опште породичне медицине за ублажавање последица ове непогоде код људи, од 
којих 8 тимова ради у 12 амбуланти на сеоским подручјима. 

 

5.12.    Број ледених и мразних дана 

 

Велика учестаност појаве мразева (дани са минималном температуром ваздуха Тmin испод 
0°С) представља такође значајну карактеристику климе ширег подручја  општине 
Прњавор. Годишње се у ријечним долинама јавља у просеку 97 дана и то претежно од 
октобра до априла.  

 

Табела број 16.  Број дана са мразом (Тmin<0), јаким мразом (Тmin<-10) и број 
                    ледених дана (Тmax<0)  у Прњавору 
 

Средњи број   дана са: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Годи

на 

 Тmin ≤ -10.0
 о
C 6.1 3.8 0.6        0.2 2.5 13.3 

 Тmax < 0.0
о
C (лед. 

Дани)  
9.5 4.2 0.9        0.5 5.4 20.6 

 Тmin<0.0оC(мр. дани) 25.8 20.4 13.0 2.1 0.2    0.1 3.9 9.8 21.7 96.9 

             ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030.год. ) 
 
Број дана са јаким мразом (дани са минималном дневном температуром ваздуха Тmin 
испод минус 10,0ºС), у Прњавору у просјеку годишње износи 13, при чему се најчешће 
јављају у току јануара мјесеца (у просјеку 6 дана). 

Зимски период је карактеристичан по великој учесталости ледених дана (дани са 
максималном дневном температуром ваздуха Тx испод  00С, који се у просеку јављају 21 
пута. 
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     Графикон број 11.Средње мјесечне и средња годишња температура у Прњавору 

( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 
 
 

5.13.     Број љетних и тропских дана 

 

 

У току љета котлине и ријечне долине се знатно загријавају, па се у топлој половини 
године често јављају дани са максималном температуром изнад 25ºС (тзв. љетњи дани) и  
дани са максималном температуром Тx изнад 30ºС (тропски дани).  

На подручју општине Прњавор љетни дани се јављају у периоду од марта до новембра  
(годишње  у  просеку  до  83  дана), а тропски  дани  у периоду од маја до октобра 
(годишње у просеку до 22 дана). У току последњих година учестаност тропских дана је 
повећан. 

 

 

Табела број 17. Средњи број љетњих и тропских дана у Прњавору. 

Средњи број   дана 

са: 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Година 

Тmax ≥ 25.0
0
С 

(Љетњи дани)   0.2 1.7 7.9 16.6 21.8 20.3 11.7 2.3 0.2  82.9 

 Тmax ≥ 30.0
0
С 

(Тропски дани) 
    0.9 3.8 7.8 7.0 2.2 0.0   21.8 

   ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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           Графикон број 12. Број љетњих (Тmax ≥ 25.0
0
С)  и тропских дана (Тmax ≥ 30.0

0
С )   

                        (Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 

 

5.14.     Вјетар  

 

 
Општина Прњавор, својим положајем и специфичним рељефом, представља веома 
карактеристичан   природни простор, ограничен са југа и југозапада сјеверним падинама 
Динарских планина. Планински масиви су оријентисани у правцу сјеверозапад-
југоисток, а испресјецани су ријечним долинама чији су преовлађујући правци југ-сјевер 
и југозапад-сјевероисток. Овако специфичан рељеф има доминантан утицај на 
карактеристике вјетра, како на правац, тако и на јачину. У Прњавору, у току године, 
преовлађују југозападни и сјевероисточни вјетрови. 

 

 

 
                                                      Ружа ветра у Прњавору 

        ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010- 2030. година) 
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Резултати обраде података климатолошких осматрања правца и јачине вјетра, показују 
да  на посматраном подручју преовлађују временска стање без вјетра (тишине) која у 
годишњој расподјели честина учествују са изузетно великом вриједношћу од 27%. 

                      Табела 18 .Број дана са јаким и олујним ветром у Прњавору. 
 

Број дана са I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Јаким вјетром        
≥ 6 Бофора 

0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 1.4 

Олујним вјетром   
≥8 Бофора 

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 

Јак (изнад 6 бофора) и олујни вјетар (изнад 8 бофора)се веома ријетко јављају у    
Прњавору.  ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030.година) 

 
У погледу режима вјетра уочава се доминантан утицај локалних орографских препрека 
како на правац, тако и на интензитет вјетра. У току године преовлађују сјевероисточни,  
југозападни и јужни вјетрови, а сразмјерно висока фреквенција тишина показује да је на 
овом подручју у току године око трећина дана без вјетра. У просјеку се јавља 20 дана са 
јаким вјетром и само 2-4 дана са олујним вјетром. 

 

6.      ВОДНИ РЕСУРСИ  И ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ 

 
Хидрографска мрежа општине Прњавор је изузетно разграната и карактеришу је слив 
ријеке Укрине и двије водне акумулације.  Акумулационо вјештачко језеро, у селу 
Дренова, мах. капацитета  1.700.000 м³ воде, површине 110 ha, а друга водена 
акумулација су   рибњаци у селу Штрпци, чија површина износи   око 715 ha, са 
количином воде од 7.150.000 м³. 
  

Основни подаци о сливу ријеке Укрине 

 

Ријека Укрина је најзначајнији водни ресурс општине Прњавор. Десна је притока ријеке 
Саве са сливном површином од око 1.500 km², и дужине од 81 km. Настаје спајањем 
Мале и Велике Укрине на надморској висини од 156 м.н.в. Велика Укрина је дужине 33 
km, а настаје спајањем Бистрице и Лукавца на 249 м.н.в. Од значајнијих акумулација 
издваја се акумулација Дренова , коју прихрањују ријеке Дреновица и Вијака. Из 
акумулације истиче ријека Вијака ( у коју се улијевају три мање ријечице, Лишња, Илова 
и Радловац). Површина слива је 67,50 km², а највећа измјерена дубина је 5 m. Ријека 
Укрина има просјечан протицај 385 m³/s. 
 

Табела број 19. Просјечни природни протицај за ријеке Вијака у Укрина 
 

Водоток Вијака (Прњавор) Вијака (ушће) Укрина (низводно од 
Прњавора) 

Прир. протицај m
3
/s 79,00 100,00 385,00 

          ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
  
Подручје средњег и доњег тока ријеке Укрине, и њене највеће притоке Вијаке, изложено је 
честим плављењима за вријеме прољетњих и јесењих великих вода. Поплаве обухватају 
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нарочито приобална земљишта на подручју Укринског и Вијачког луга. Рачуна се да сваке 
године поплава на сливном подручју ријеке Укрине остави под водом око 3200 hа 
приобалног земљишта. Осим штета, које том приликом претрпи пољопривреда, понекад је 
угрожен и саобраћај.  

За рјешење овог проблема, предвиђена је изградња  акумулација на читавом подручју 
слива, који би својим запреминама створиле повољнији режим протицаја на Укрини и 
притокама. 

Предвиђене акумулације имале би два основна задатка: 

1. Смањење поплавних таласа и 

2. Повећање љетњих протицаја.    

 

                      Табела број 19. Дужина тока ријеке Укрине   Републици Српској. 

 

Ријека 

Дужина тока (km) 

  

 укупнo у Републици 

Српској 

Укрина 80,9 80,9 

( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 

 

             

 
                 Карта број 8. Хидрографска мрежа на подручју општине Прњавор 

                ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година). 
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Табела број 20. Постојећа површина хидрографске мрежа на подручју Општине. 

Ред.бр. Назив Површина 
у hа 

1. 
Основни природни површински 

водотоци 
590 

2. 
Површински вјештачки изграђени 

акваториј, брана Дренова 
110 

3. 
Површински вјештачки изграђен 

рибњак, Укрински луг 
715 

УКУПНО: 1.415 

   ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 

    Табела број 21. Подаци о језерима и рибњацима. 

 ЈЕЗЕРА И РИБЊАЦИ   

 Површина  

(km
2
)  

Надморска 

висина (m)  

Највећа 

дубина (m)  

Запремина 

воде  (мил. м
3
)  

 Вјештачка језера   

Дренова ( на Вијаци )  0,348 140 25 1,7 

 Рибњаци    

Д. Штрпци  ( на Вијаци) 6,664 134 3,5 7,15 

                 ( Извор података просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 
Пошто је подручје око језера Дренова доста насељено,  са интезивном пољопривредном 
обрадом земљишта, са доста еродивним коритом ријеке Дренове и Вијаке, у акумулацију 
се годишње исталожи око 53.000 м3 материјала, тако да се и дубина језера смањује.  

 
6.1.     Снабдијевање  водом 

 
 
Град Прњавор се снабдијева водом из језера  Дренова, а капацитет водовода је 25 l/s, 
што није у потпуности задовољавајуће за грађане, како количином воде тако и 
квалитетом. Вода са акумулације „Дренова“ је стално лошег квалитета са великим 
садржајем фосфора, амонијака, органских материја и жељеза, као и великим 
бактериолошким загађењем.  

Изграђена је нова фабрика воде, али њеном изградњом није у потпуности   испуњен циљ 
изградње.  
У току је изградња водовода „Повелич“ за једну трећину општине, и то за села: Велика 
Илова, Горња Илова, Грабик Илова, Шерег Илова, Печенег Илова, Доња Илова, Штивор, 
Смртићи и Палачковци, као и дио града Прњавора. 
Развој дистрибутивне водоводне мреже није у потпуности пратио развој урбаног 
подручја града, тако да су неке дионице мреже постале уска грла у систему. Њихова 
реконструкција је неопходна, као и проширење мреже на нова насеља. Овакво стање у 
водоводном систему последица је, у првом реду, старости цјевовода у мрежи и сталних 
кварова. Садашња сложена ситуација у стању снабдијевања водом Прњавора и 
приградских насеља наметнуло је хитно предузимање мјера на изналажењу нових 
количина квалитетне воде, што је кроз истражне радове, који су отпочели у 2000. години 
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и учињено. Утврђено је да на локалитету врела „ Повелич“ постоје довољне количине 
подземне воде, чијом експлоатацијом би се ријешио проблем водоснабдијевања за 
насеља у сјеверном дијелу општине и за град Прњавор са приградским насељима. 
 
Генерално је постојало мишљење да је територија општине Прњавор релативно безводна 
и да не постоје значајније количине подземних вода. Међутим, детаљна истраживања на 
локалитету Повелич и Дабрак, која су почета 2002 године, открила су значајне количине 
квалитетних подземних вода.  

Тренутне утврђене резерве, на изворишту из 2 експлоатациона бунара, су око 38 l/s, али 
се очекују количине воде које ће моћи да задовоље водоснабдијевање сјеверног дијела 
општине као, и град Прњавор. 
Довод воде за град Прњавор и приградска насеља са изворишта „Повелич“ вршиће се 
магистралним цјевоводом из примарног резервоара у Горњој Илови, лоцираног на коти 
230 м.н.в, запремине 500 m³. Вода у овај резервоар ће се пумпати директно из бунара, а 
одвод из резервоара пумпним системом ће се вршити у три посебна правца. 
Дистрибуциони резервоар „Маћино Брдо“ лоциран је на коти 241 м.н.в. Од овог 
резервоара траса дистрибутивног цјевовода положена је приближно паралелно 
саобраћајници која иде кроз насеље „Маћино Брдо“, пролази поред постојећег старог 
резервоара и иде кроз централни дио Прњавора и спаја се са постојећим резервоаром 
„Цер“ на коти 224 м.н.в., из кога се сада вода дистрибуира у град са акумулације 
„Дренова“.  
Количина воде од 60 l/s планирано је да се захвати једним дијелом из изворишта 
„Повелич“, а другим дијелом из других планираних изворишта. Дефинитивна, укупна 
расподјела воде, између насеља на сјеверном дијелу општине и града Прњавора са 
приградским насељима, вршиће се након отварања свих зацртаних изворишта и 
утврђивања њихових издашности. 
Завршетком ових радова, који су планирани 2014-2015. године, наша општина ће у 
већини бити снабдијевена здравом и питком водом. 

6.2. Опасности у води за пиће  

 

Хигијенски исправна вода за пиће мора да одговара стандардима квалитета, 
регулисаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће у Републици 
Српској, а лабораторијска дијагностика почива на примјени ISO стандарда.  
Пожељно је да су сви физички параметри воде за пиће константни, да не варирају под 
утицајем атмосферских падавина, промјене годишњих доба и слично. Температура воде 
треба да буде у распону од 8–12°C, са могућим годишњим колебањима +/- 4°C. Веће 
варијације представљају знак могуће везе са површинским водама и као такве нису за 
пиће. Вода треба да је бистра и да нема замућења.  
Обзиром на начине снабдијевања становништва водом: из фабрике воде ( гдје често 
долази до пуцања цијеви), из бунарева, и из сеоских изворишта, често долази до 
мијешања питке воде са површинском водом што узрокује бактериолошку 
неисправнаост воде за пиће.  
  

6.3.   Канализација 

 

Канализациона мрежа омогућава одвод свих врста отпадних вода, њихово пречишћавање 
и прописно испуштање. Канализациону мрежу, у правилу, сачињавају колекторска и 
секундарна канализациона мрежа, са потребним објектима и технологијом. Редовно 
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одржавање канализационе мреже подразумијева одржавање канализационих 
прикључака, сливника, интерне канализационе мреже и контролу отпадних вода. 
Савремени канализациони системи треба да омогуће одвојено сакупљање и одвод 
атмосферских, санитарних и технолошких отпадних вода. Овакво збрињавање отпадних 
вода би омогућило ефикасно пречишћавање, гдје се избјегава мијешање различитих 
врста отпадних вода, а пречишћавају се само санитарне и технолошке отпадне воде. 
Имајући у виду сложеност ове проблематике, потребно је свеобухватно и заједнички 
приступити рјешавању  отпадних  вода на подручју општине Прњавор. 
Отпадне воде на територији општине Прњавор састоје се од отпадних вода 
становништва или тзв. комуналне отпадне воде и отпадних вода индустрије. Отпадне 
воде индустрије су различите и варирају од токсичних, агресивних, органски 
разградљивих, до органски неразградљивих. Основни систем прикупљања отпадних вода 
је раздјелни систем, тј. засебно се прикупљају оборинске, а засебно санитарне и 
претходно третиране индустријске воде. Све загађене индустријске воде треба да се 
путем предтретмана сведу на квалитет отпадних вода насеља, па тек онда да се упусте у 
канализацију насеља. 
 
Општина Прњавор има изведену канализациону мрежу у дужини од 38.000 метара, 
цијевни материјал је различит ( бетонске и азбест цементне цијеви). Око 8.000 
становника је прикључено на канализациону мрежу, као и око 800 предузећа и 
институција. Канализациона мрежа у граду је дјеломично изграђена и не задовољава 
потребе града. Општина планира реализацију одређених пројеката који ће обухватити 
комплетно градско подручје и задовољити потребе, тако да не би долазило до излијевања 
фекалне канализације на отворене површине, што се до сада догађало и што је могло 
узроковати разне епидемије. 
Посебан проблем представљају отпадне воде које се испуштају на четири локације 
директно у притоке ријеке Укрине ( Лишњу и Вијаку ), без икаквог вида пречишћавања. 
  

 6.4.    Стање комуналног отпада 

 

На подручју општине, КП „Парк“ а.д. Прњавор је предузеће које се бави одржавањем 
чистоће града, уређењем зелених површина, одржавањем кишне канализације и одвозом 
комуналног отпада. Одвоз и одлагање комуналног отпада из општине се врши на 
регионалној санитарној депонији у мјесту Рамићи  код Бања Луке. 

На подручју општине постоји пет старих, дивљих депонија; у Маћину Брду, на 
Вучијаку- избјегличко насеље, Павловића шљункара на Укрини, Вуковић –Дренова и на 
Љубићу код репетитора. На тим депонијама више се не одлаже смеће. Општинска  
Комунална полиција редовно прати стање одлагања комуналног отпада на подручју 
општине и предузима потребне мјере, у циљу чисте и здраве животне средине. 

У сеоским подручјима организовано се сакупља комунални отпад и одвози два пута  
седмично на предвиђену локацију. 

На подручју општине Прњавор постоје и три складишта за откуп секундарних сировина    
које грађани сами прикупљају ( жељезо, бакар, алуминијум итд. ). 

На основу података о опслужености простора по питању прикупљања комуналног 
отпада, може се закључити да је добра покривеност прикупљања и одвожење 
комуналног отпада из великог броја мјесних заједница, а одвоз комуналног отпада у 
граду је у потпуности покривен. 
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7.    ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

Општина Прњавор располаже са значајним шумским потенцијалом. Шумско земљиште и 
шуме заузимају укупну површину од 17.387 ha или 27,6% од укупне општинске 
територије. Фонд шума и шумског земљишта у Општини састоји се од: 

� шумског земљишта и шума у државном власништву, 9.898 ha или 56,93% од 
укупног шумског земљишта у Општини и 

� шумског земљишта и шума у приватној својини, 7.489 ha или 43,07% од 
укупног шумског земљишта у Општини. 

 
Подручје општине Прњавор располаже са значајним површинама шумског земљишта са 
висококвалитетним бјелогоричним и црногоричним шумама, са могућностима обнове 
природним путем. У досадашњем временском периоду у овим шумама углавном су биле 
заступљене интензивне и неравномјерне сјече шумског дрвећа. Шумске површине на 
подручју општине биле су изложене  значајној деградацији, како у смислу претварања у 
пољопривредна земљишта, тако и прекомјерних сјеча. Крчење шума и претварање у 
пољопривредне површине довела је до значајне појаве ерозије. 

На планини Љубић, усљед прекомјерних сјеча и пожара, у прошлости је дошло до 
потпуног огољавања дијела планине и потпуног еродовања земљишта. Великим напорима 
шумарства, извршене су рекултивације површина, прије свега црним бором, чиме је дио 
терена умирен у смислу заштите од ерозије. 

7.1.   Стање површина 

 

На територији општине Прњавор шуме и шумска земљишта, према катастарским 
евиденцијама, заузимају површину од 18 098,52 ha или 28.7 %, и значајно је нижи од 
шумовитости РС, која износи око 50 %. 

Табела број 22. Врсте шума, укупно шумско земљиште на подручју општине Прњавор. 

Рангирани 
број 

Назив Категорија 
шуме 

Површина  у 
ha 

У укупној 
   површини % 

I 
Високе шуме са 
природном основом 

1.000 11.367,74 62,81 

II Изданачке шуме 4.000 3.984,57 22,01 

III Шумске културе 3.000 1.472,78 8,14 

IV 

Површине подесне 
за пошумљавање и 
газдовање 

5.000 760,13 4,20 

V 

Површине подесне 
за пошумљавање и 
газдовање 

6.000 270,07 1,50 

VI 
Високе деградиране 
Шуме 

2.000 229,94 1,27 

VII Узурпације 7.000 13,29 0,07 

УКУПНО :         18.098,52          100,00 
 

 
( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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Државне шуме на територији општине подијељене су на 4 господарске јединице и то: 
Мотајица, Царева гора - Гумјера, Љубић и Велика Укрина. 

План проширене репродукције шума у општини Прњавор углавном је заснован на 
пошумљавању голети и других деградираних необраслих земљишних површина које су 
погодне за пошумљавање и газдовање.  Нарочиту пажњу и најинтензивније мјере 
пошумљавања потребно је спроводити на планини Љубић која је у овом тренутку 
најугроженија. 

Експлоатација шума врши се у комплексима: Кунова, Царева гора и Љубић                        
( црногорична шума),   док   комплекс   Борик   служи   као   излетиште   грађана   
општине   Прњавор. Експлоатација  се  врши  организовано  и  плански  од  стране  ШГ  
„Шумарија“  Прњавор. Путна проходност до свих комплекса је задовољавајућа. 

 
 

8. ПОЉОПРИВРЕДА И ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Земљишни покривач на посматраном подручју настао је као резултат интеракције климе, 
геолошке подлоге, орохидрографских услова као и антропогеног утицаја у простору. 

 

                    Табела број 23. Табеларни преглед заступљених типова земљишта. 
 

Тип земљишта ха % 

АУТОМОРФНА ЗЕМЉИШТА 

Лувисол 18284 29.05 

Вертисол (смоница) 10441 16.58 

Дистрични камбисол 8586 13.64 

Еутрични камбисол 5646 8.97 

Литосол 367 0.58 

Рендзина 222 0.35 

Калкокамбисол 105 0.17 

Калкомеланосол 61 0.10 

Ранкер 25 0.04 

Укупно:  43737   69.48 

ХИДРОМОРФНА ЗЕМЉИШТА 

Псеудоглеј 12074 19.18 

Еуглеј 3322 5.28 

Хумофлувисол 2018 3.21 

Флувисол 1797 2.85 

Укупно:  19211   30.52 

Свеукупно 62948 100.00 

                  ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 

 

ЛУВИСОЛ је тип аутоморфних земљишта који преовладава у обухвату плана. То су 
дубока земљишта повољних физичких својстава. Лувисоли имају добар пољски водни 
капацитет и као доста продуктивна земљишта већим дијелом се користе у 
пољопривреди. 
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Лувисол се просторно налази на цијелој територији општине а највише у подручју: 
Хрваћана, Кокора, Поточана, Доњих Вијачана, Кулаша, Горњих и Доњих Штрбаца, 
Брезика, Горње Мравице, Млинци, Доњи и Горњи Палачковци, Велика Илова, Јадовица 
и Печенег Илова.    

ВЕРТИСОЛ (смоница) је тло распрострањено у централном и западном дијелу, на 
подручју насељених мјеста: Вучијак, Доњи Вијачани, Чивчије, Вршани, Брезик, Горња и 
Доња Мравица, Лишња, Горњи Гаљиповци, Насеобина Хрваћани, Ново Село, те уз 
ријеку Јадовицу од Доњих Смртића узводно до насеља Смедерево. Образовали су се на 
равничарском или благо таласастом рељефу при слабијој дренираности у влажном 
периоду и израженом сувоћом тла током љета. 

За ова тла је карактеристично да при влажењу бубре а при суши контрахирају и пуцају. 
То су тешка тла за обраду али су у пољопривреди врло вриједна јер имају високу 
потенцијалну плодност и могу дати високе приносе, а посебно пшенице (озима култура). 
Уз наводњавање дају нарочито високе приносе поврћа. Углавном су то тла III и IV 
категорије употребне вриједности. 

Ово могу бити добра пољопривредна земљишта уз примјену адекватних агро и 
хидротехничких мјера тако да овим земљиштима треба посветити посебну пажњу.  

ЕУТРИЧНИ КАМБИСОЛ се просторно налази у јужном дијелу обухвата плана у 
подручју насељених мјеста: Кремна, Поповићи, мали дио у Кулашима и у Горњим 
Вијачанима односно, на подручју Љубића ( на овом подручју спада у најпроизводнија 
шумска тла). 

Ово су земљишта лоше плодности и релативно повољних физичких својстава, слабо је 
хумозан и сиромашан у базама те приступачним облицима фосфора и калијума. За ова 
тла се може рећи да су најзначајнија шумска тла, а ако се користе у пољопривреди 
потребно их је обилно гнојити са NPK. На овим земљиштима са успјехом се може 
развити сточарска и биљна производња стандардног квалитета уз претходну правилну 
примјену агромелиоративних и агротехничких мјера. На овом подручју то су тла 
издигнутог рељефа и налазимо их у јужном дијелу обухвата, на подручју: Горњих 
Вијачана, затим у сјеверозападном дијелу, у подручју: Отпочиваљке, Срповаца, 
Парамија, Грабик Илове, Горње Илове и Горњих Смртића, по самом ободу обухвата 
плана. 

Ограничења ових земљишта углавном се своде на њихову изражену водопропусност, 
односно слабу ретенциону способност за воду.  

ПСЕУДОГЛЕЈ је тип земљишта која имају непропусни слој на дубини од око 30-40 цм. 

Развија се како на равним теренима тако и на теренима са благим нагибом.  

Врло су неповољна станишта и без комплексних захвата хидро и агромелиорација, 
производња је непоуздана са ниским приносима. Ово тло је заступљено у средишњем и 
сјеверном дијелу обухвата, односно у долинама ријека: Укрине, Турјанице, Вијаке, 
Јадовице, Илове, Путњаче, Кунове и других мањих водотока.  

ЕУГЛЕЈ је тип  земљишта која карактерише дуже или краће прекомјерно влажење 
подземном водом-замочваривање. 

Овај тип земљишта је заступљен мањим дијелом на подручју насељених мјеста 
Хрваћани, у долини ријеке Црквене и Дабрак, затим у долини ријеке Турјанице на 
дионици од улива потока Новакуше до улива потока Скакавац у исту ријеку. Највеће 
површине се налазе у долини ријеке Вијаке, од насеља Доњи Вијачани, гдје извире па 
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цијелим током до ушћа у ријеку Укрину. Укупно под овим земљиштем се налази око 
5.28% површине обухвата. 

ФЛУВИСОЛИ су алувијална тла, формирана у долинама ријека и то су наша најбоља тла 
и јављају се у плавним зонама свих ријека. Имају добру природну плодност, и углавном 
се налазе у свим ријечним долинама: ријеке Укрине, у горњем току потока Повелић, 
Дабрака, Просјека, Црквене на западном дијелу обухвата плана као и у средишњем 
дијелу обухвата дуж цијелог тока ријеке Лишње, до ушћа у ријеку Вијаку, као и у зони 
ушћа Вијаке у Укрину. 

8.1.  Постојеће коришћење земљишта 

 

Општина Прњавор располаже са 42.963,00 ha пољопривредног земљишта што износи 
68.25% од укупне површине обухвата и представља најзначајнији природни ресурс 
општине Прњавор. У структури пољопривредног земљишта највише има ораница 35.482 
hа или (83.52%), ливаде 2.865 hа или (6.67%), воћњаци 2.185 hа или (5.09%), затим 
пашњаци са 1.800 hа или (4.19%) док на мањим површинама има рибњака 605 hа, 
винограда 23 hа и трстика око 3 hа. 

Категорија неплодно земљиште заузима површину од  2.646 hа. У структури обрадивог 
земљишта оранице заузимају око 86%. Најслабије заступљена грана пољопривреде је 
воћарство. Свега 5.09% од укупног пољопривредног земљишта је под воћњацима.  

У структури необрадивог пољопривредног земљишта пашњаци заузимају 1800 hа. Под 
необрадивим пољопривредним земљиштем подразумијевају се површине које нису 
погодне за интензивну пољопривредну производњу, већ су погодне за пашњаке. То су 
површине изнад 20% нагиба терена. 

Доминирање појединих категорија пољопривредног земљишта уједно је и показатељ 
развијености појединих подручја, односно у којим подручјима се треба интензивирати и 
унаприједити производња хране. 

По свјетским стандардима да би се задовољиле потребе становништва. Дозвољени 
минимум пољопривредног земљишта је 0.40 ха по становнику, а обрадивог земљишта 
0.17 ха.  

У односу на граничне вриједности пољопривредне површине на подручју општине 
Прњавор су изнад наведеног лимита и износе 1.06 ха/становнику. Такође, граничне 
вриједности за обрадиве површине су изнад лимита и износе 1.02 ха/становнику. Може 
се закључити да општина Прњавор има доста добро и повољно стање у овом погледу. 

У односу на процијењени број становника (48.145), пољопривредног земљишта по 
становнику има 0.90 hа/становнику док обрадивог земљишта има 0.85 hа/становнику 
(оранице, воћњаци, виногради). 

Интензивна пољопривредна производња је заступљена у источном и сјеверном дијелу 
општине, као и средишњем, на рубу градске зоне. То су развијена пољопривредна 
подручја са интензивном пољопривредном производњом: (ратарска, комбинација 
ратарско-сточарска). 

Полуинтензивна пољопривредна производња је заступљена у западном дијелу обухвата 
(Ново Село, Насеобина Лишња, Хрваћани, Поточани и Орашје), и у источном дијелу:       
( Доњи и Горњи Палачковци, Шибовска, Штивор, Доња Илова као и Доњи и Горњи 
Штрбци и Вучијак ). 
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То су подручја гдје су углавном заступљена мјешовита пољопривредна производња 
ратарско-сточарског типа, са већим бројем фарми мјешовитог карактера.  

Комбинација интензивне и полуинтензивне пољопривреде је присутна на подручју 
Доњих и Горњих Штрбаца и Вучијака, уз главни магистрални пут и ток ријеке Укрине. 
Заступљено је комбиновано ратарство са сточарством, а у овом дијелу простиру се 
значајне површине пољопривредног земљишта које користи А.Д. „Ратар“ Прњавор. 

Пољопривредно подручје са наглашеном сточарском производњом је заступљено у 
западном дијелу обухвата плана и простире се на подручју: Лишње, Брезика, Шаринаца, 
Чивчија, Скакавци, Кокори, Црквена, Гајеви, Гусак, Поточани (источни дио), Пураћи, 
Доњи Вијачаним (западни дио). Пољопривреда је умјерено развијена, мјешовитог 
карактера, ратарско-сточарска. 

Средње развијено пољопривредно подручје гравитира ка југу општине са нагласком на 
ратарство и сточарство. Захвата: Доње Вијачане, Шаринце, Горњу Мравицу и Мравицу. 

Слабо развијено пољопривредно подручје са полуинтензивном мјешовитом 
пољопривредном производњом, ратарско-сточарског карактера, ријетко је насељено, 
налази се на рубном дијелу шумског појаса. Обухвата: Мрачај, Мујинци, Насеобина 
Лишња (сјеверозападни дио) и Орашје (источни дио). 

                                   Табела број 24. Приказ коришћења земљишта. 

Класе коришћења земљишта 
према ФАО класификацији %       ha 

Обрађено - Ненаводњавано 1.22 770 

Обрађено - Дренирано 0.13 83 

Необрађено 0.54 338 

Запуштено 8.04 5060 

Ливаде 0.68 426 

Пашњаци 1.54 972 

Шуме 38.77 24404 

Ниско растиње 0.07 44 

Каменоломи 0.01 6 

Изграђено 0.54 339 

Вјештачке водне површине 0.11 71 

Рибњаци 1.16 732 

Обрађено / Запуштено 0.40 252 

Обрађено / Ливаде 8.37 5267 

Запуштено / Обрађено 0.77 485 

Запуштено / Ливаде 3.06 1927 

Запуштено / Шуме 0.99 623 

Ливаде / Обрађено 27.74 17459 

Ливаде / Запуштено 1.94 1220 

Пашњаци / Ниско растиње 0.53 331 

Шуме / Запуштено 1.18 745 

Шуме / Пашњаци 1.43 903 

Ниско растиње / Запуштено 0.78 491 

Свеукупно 100.00 62948 

              ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
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                              Табела број 25. Структура по бонитетним класама : 

Бонитетна 

класа 
% ha 

II 5.10 3208 

III 41.13 25889 

IV 49.19 30967 

V 3.23 2032 

VI 1.33 838 

VII 0.02 10 

VIII 0.01 4 

  100.00 62948 

               ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 

Из табеле број 25. се уочава да је површина земљишта намјењених искључиво 
пољопривреди ( II и III категорија), 46 % од територије општине, и то су земљишта 
намијењена искључиво пољопривреди, а да је најзаступљенија бонитетна класа IV, са 
готово 50 % територија.  

На општини Прњавор најквалитетнија земљишта друге бонитетне категорије, се налазе у 
подручју централног дијела Доњих Штрбаца, Горњих Штрбаца и Вучијака, у дијеловима 
Насеобине Лишња и Горњих Гаљиповаца, затим на јужном дијелу општине гдје 
гравитира пољопривредно подручје, у источном дијелу Доњих Вијачана, Шаринаца и 
Брезика (гдје је терен брдовит), затим насеља Горња Мравица и Мравица са 
брежуљкастим тереном. 

Земљишта треће бонитетне категорије заузима подручје Доњих Штрбаца, Горњих 
Штрбаца и Вучијака уз главни магистрални пут и уз ток ријеке Укрине равничарско 
алувијално тло. Веће парцеле уз главни пут су дрениране. Квалитетно земљиште треће 
бонитетне категорије се налази и у сјевероисточном дијелу обухвата гдје се налази 
развијено пољопривредно подручје Доњи и Горњи Смртићи, Јадовица. Подручје 
насељених мјеста са наглашеном сточарском производњом Лишња, Брезик, Шаринци, 
Чивчије, Скакавци, Кокори, Црквена, Гајеви, Гусак, Поточани (источни дио), Пураћи, 
Доњи Вијачани(западни дио), гдје је терен брежуљкаст са добрим квалитетом. Такође, 
налази се у подручју Насеобине Лишња, Горњи Гаљиповци, Гаљиповци и Околице 
(западни дио). 

Пољопривредно земљиште треће и четврте бонитетне категорије, доброг квалитета 
налази се у близини градске зоне са добрим комуникацијама и то: у подручју Горњих и 
Доњих Палачковаца, Штивора, Шибовске, Доње Илове и Бабановаца. Пољопривредно 
земљиште у дијелу Горњих Палачковаца у долини ријеке Укрине је подложно плављењу 
за вријеме великих падавина. 

Пољопривредно земљиште на подручју насељених мјеста: Ново Село, Насеобина 
Лишња, Хрваћани, Поточани и Орашје (западни дио) тј. у западном дијелу општине је 
треће бонитетне категорије а у вишим предјелима четврте бонитетне категорије. 

Пољопривредно земљиште на подручју: Грабик Илове, Велике Илове, Шерег Илове, 
Печенег Илове и Горња Илове је земљиште доброг квалитета и преовладава четврта 
бонитетна категорија. 

Бонитетне категорије од пете до осме категорије се налазе углавном на нагибима већим 
од 20%. У осму категорију бонитета улазе еродиране површине на већим стрминама, 
неплодне површине и остала земљишта која нису интересантна за пољопривредну 
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производњу. Ова категорија земљишта највише је заступљена на подручју Отпочиваљке 
(ерозија) као и у југозападном дијелу обухвата плана на подручју Љубића, Горњи 
Вијачани, Кулаши, Поповићи. 

 9.      ЗДРАВСТВЕНИ И ВЕТЕРИНАРСКИ СЕКТОР  

 9.1.   Здравство 

 

Здравље и благостање су тежња и потреба свих људи. Утичу на садашње друштво и 
будуће генерације. Економска и социјална криза комбиноване са јавноздравственим 
пријетњама из околине, демографским и епидемиолошким трендовима, доносе велике 
изазове здрављу. 
Политике и стратегије за једнакост у здрављу и одрживи развој требају долазити заједно, 
препознајући везе између социјалног, околишног (животног и радног) и економског 
окружења и међугенерацијске једнакости. 
Најзначајније одреднице здравља повезане су са условима живљења, факторима животне 
средине, стиловима живота и биолошким факторима, као што су старост, пол и насљедни 
фактор, тако да политике у области образовања, становања, услова рада, запошљавања, 
пољопривреде, воде и санитације, транспорта, фискалних прописа и социјалне заштите, 
често имају већи утицај на здравље становништва од политика дефинисаних од стране 
здравственог сектора. Зато је важно стално наглашавати значај интерсекторске сарадње и 
партнерства у заштити здравља становништва.  
Позитиван резултат огледа се и у повећању броја превентивних услуга и учесталијем 
спровођењу скрининга, (нпр. Мамографија и Папаниколау тест) у здравственим 
установама примарне здравствене заштите, као и повећању задовољства корисника 
здравственим услугама. Међутим, још увијек велики дио становништва не слиједи 
препоруке здравог понашања (као што су редовна физичка активност, правилна исхрана, 
безбједно понашање у саобраћају и др). Такође се запажа пораст преваленције високог 
крвног притиска и холестерола у популацији одраслог становништва.  
Примарни ниво здравствене заштите обезбјеђује се на нивоу Општине, путем амбуланте 
породичне медицине, стоматолошке амбуланте, дома здравља, дома за здравствену његу и 
апотеке. У дому здравља се путем тимова породичне медицине обезбјеђује здравствена 
заштита по моделу породичне медицине, а такође, организује се и обављање послова 
имунизације, хигијенско-епидемиолошких послова, послова лабораторије и послова 
дијагностике, те се ораганизује хитна медицинска помоћ и хитни санитетски превоз.  
Амбуланта породичне медицине је здравствена установа у којој се промоцијом здравља, 
спречавањем, сузбијањем, раним откривањем, лијечењем болести и рехабилитацијом 
обезбјеђује примарни ниво здравствене заштите.  
У амбуланти породичне медицине ради тим породичне медицине који чине доктор 
медицине и двије медицинске сестре/техничара.  
 
Пружање здравствених услуга становништву општине Прњавор врши 15 тимова 
породичне медицине Дома здравља Прњавор и 6 приватних здравствених установа             
( породичне медицине, специјалистичке амбуланте и гинеколошка амбуланта). 
 
Тимови породичне медицине имају сједишта у Дому здравља у Прњавору и у 12 теренских 
амбуланти; Велика Илова, Смртићи, Лишња, Мравица, Вијачани, Поточани, Хрваћани, 
Кулаши, Штрпци, Кокори, Вршани и Палачковци, опремљени потребним материјално 
техничким средствима за пружање здравствених услуга становништву. 
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Закон о апотекарској дјелатности дефинисао је начин организовања и спровођења 
апотекарске дјелатности. Апотекарска дјелатност осигурава снабдијевање становништва, 
здравствених установа и других правних лица лијековима и медицинским средствима, а на 
територији општине Прњавор постоји 8 апотека. 

 

Приоритетни правци дјеловања планирани Политиком унапређивања здравља 
становништва општине Прњавор до 2020. године:  

 

1. Смањивање разлика у здрављу становништва.  

2. Инвестирање у здравље, укључивање грађана у доношење одлука о 

             здрављу и стварање здравих локалних заједница.  

3. Контрола незаразних и заразних болести и унапређивање здравствене  

             безбједности.  

4. Креирање здравог и подстицајног окружења за здравље и благостање. 

5. Јачање здравственог система оријентисаног на потребе корисника услуга.  

6. Јачање јавноздравствених капацитета и припремљености за ванредна  

             стања.  

7. Промовисање и усвајање приступа „здравље у свим политикама“.  

9.2.      Заразне  болести  

 

Од најстаријих времена човјечанство је било изложено заразним болестима, тако да 
заразне и паразитарне болести сежу у далеку прошлост. На појаву заразних болести 
негативно утиче свјетска економска криза, која је евидентна и у нашој земљи као и у 
земљама у окружењу. Напори Свјетске здравствене организације (СЗО) прије 
осамдесетих година прошлог вијека су били углавном усредсређени на спречавање и 
сузбијање заразних болести, па су довели до великих успјеха у борби против заразних 
болести, као што је то био случај са ерадикацијом вариоле 1977. године.  

 

Нове заразне болести свјетског значаја су: AIDS, Ебола и Ласа грозница, Прионска 
болест и Нови пандемијски грип. Разлози за појаву нових заразних болести и заразних 
болести за које се некад сматрало да су потиснуте су многобројни: општи пад животног 
стандарда, велике социјалне трансформације, стрес, неадекватна исхрана, 
незадовољавајући стамбени услови, неодговарајуће снабдијевање водом за пиће, 
индустријски начин производње намириница, нове методе лијечења и дијагностике, 
измјене у понашању људи, пропусти у уклањању отпадних материја, деструкција 
природе, а нарочито шума чиме настаје ближи контакт људи и фауне, повећање 
међународних путовања и на крају биотероризам, односно повећане могућности 
коришћења биолошких агенаса у терористичке сврхе итд.  

 

Заразне болести се дијеле према начину и путевима ширења инфекције на респираторне 
болести, цријевне заразне болести, антропозоонозе, сексуално преносиве болести и 
остале заразне болести.  
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9.3.     Респираторне болести 

 

 

Група респираторних обољења обухвата  различита обољења са водећим ваздушно-
капљичним путем преношења (морбили, велики кашаљ, варичеле, пнеумококна 
пнеумонија, скарлатина, рубеола, дифтерија, инфективна мононуклеоза, инфлуенза, 
туберкулоза, ангина, и друге). Карактеристика већине обољења која се преносе 
капљично је брзо ширење и масовно оболијевање. 

 

 

 9.4.      Цријевне заразне болести 

 

 

У цријевне заразне болести убраја се мноштво заразних обољења (ентероколитис, 
дизентерија, паратифус, тифус, хепатитис тип А, полиомијелитис, колера, неке 
паразитозе итд), чија је заједничка карактеристика фекално-орално преношење (вода, 
храна, људи, инсекти). Особито су значајне у предјелима гдје није ријешено питање 
хигијенске диспозиције фекалних материја, снабдијевање довољним количинама 
хигијенски исправне воде и у ванредним приликама (рат, природне катастрофе).  
Њих има стално и повремено избијају у епидемијама мањег или већег обима. Употреба 
неисправне хране може довести до добро познатих бактеријских инфекција, паразитоза, 
хемијских тровања. 
 
Тетанус је ријетко обољење у Републици Српској и БиХ, али социјални немири и 
природне катастрофе (поплаве, земљотреси) који узрокују бројне трауматске повреде у 
неимунизованој популацији, узроковаће болест и повећање потреба за вакцином против 
тетануса и ТИГ. 
 
 Остале заразне болести: 

 

У групу осталих заразних болести спадају хепатитис Б и Ц.  Ове болести су нарочито 
значајне због веће могућности преноса и касних манифестација болести у условима 
масовних несрећа.  

Историјска слика развоја заразних болести у посљедњих 100 година:  

 

Од почетка прошлог вијека на нашем подручју долази до постепеног пада морбидитета 
заразних болести. Опсежне епидемије заразних болести које су раније биле 
карактеристична појава постепено изчезавају, што доводи до постепеног пада заразних 
болести у цјелини и до потпуне ликвидације неких, раније значајних обољења (вариола, 
маларија, пјегавац, полиомијелитис).  

Иако су многи у другој половини двадесетог вијека сматрали да је битка у контроли 

заразних обољења добијена и упркос великом развоју медицинске науке, заразне болести 

још увијек представљају проблем. Код нас заразне болести и данас представљају много 

већу здравствену и општедруштвену проблематику него што се то обично мисли. Неке 

заразне болести су ерадициране, друге су елиминисане односно сведене на минимум, а за 

многа друга заразна обољења су редуковане стопе морбидитета и морталитета, али су се 

појавиле и неке нове заразне болести у посљедњим деценијама, што се може очекивати и 

у будућности. 
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У случају природних или других несрећа, на настанак и ширење одређених заразних 
болести утичу многи фактори:  

-  јачина и размјере елементарне непогоде и друге несреће,   

           - услови живота становништва (потхрањеност, снабдијевање водом, диспозиција 

отпада, недостатак вакцина и лијекова, сиромаштво), услови привременог смјештаја гдје 

борави велики број људи, организација здравствене заштите итд.  

 

Овисно о узрочнику, заразне болести могу захватити већи или мањи број људи. Посебно 
велики број људи је угрожен у пандемији грипе, гдје болест може угрозити и до 50% 
становништва.  

 

Масовно оболијевање би захтијевало максимално проширење и прилагођавање 
активности и осигурање функционисања свих здравствених служби и по потреби 
извршавање прерасподјеле ресурса, што би изискивало велике, надљудске напоре уз 
могућност оболијевања и људи из спасилачких тимова.  

 

Појава заразних болести, особито великих размјера може узроковати: неједнакости у 
здрављу – недоступност лијекова за сиромашне, појаву кривотворених лијекова, 
недостатак лијекова, слабе процјене потреба, а то може имати и политичке импликације.  

9.5.   Закључак 

 

- Заразне болести остају и даље значајан социоекономски проблем, 

- У општини Прњавор постоји могућност настанка већег броја обољелих од 

       заразних болести, нарочито у условима природних и других несрећа,  

- Припремљеност Општине за појаву масовног обољења и нових болести  захтијева 

      посебно прилагођавање,  

- Капацитети за одговор у општини Прњавор су ограничени,  

- Капацитети за опоравак су такође ограничени.  

9.6.  Препоруке  

 

- Улоге и задаци који су идентификовани Планом припремљености за пандемијску 

грипу (гдје је описан систем кризног комуницирања и ланац руковођења и 

координације) је примјењив у свим кризним ситуацијама, са адаптацијама које ће 

диктирати актуелна ситуација. 

- Јачање и одржавање капацитета здравствених установа и предузимање 

превентивних мјера , како би се спријечило ширење и смањио терет болести 

(хигијенске и санитарне мјере, вакцинација, антибиотска и антивирална терапија). 

- Едукација здравствених радника по питању кризних ситуација. 

- Унаприједити комуникацију са медијима и становништвом. 

- Јачати и одржавати основне капацитете за дјелотворан одговор на 

јавноздравствене ризике. 

- Комуникација и координација  здравствених установа, цивилне заштите, полиције 

и медија. 
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- План за кризне ситуације у случају појаве јавноздравственог проблема, процјена и 

збрињавање обољелих ( изолација, лијечење, остале врсте подршке), дезинфекција, 

деконтаминација, дератизација и дезинсекција. 

Заштита становништва од заразних болести врши се провођењем општих, посебних, 
ванредних и осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести.  

 9.7.  Здравствене установе и њихови капацитети  

 

На нивоу Општине, обезбеђује се примарна здравствена заштита путем амбуланте 
породичне медицине, стоматолошке амбуланте, дома здравља, дома за здравствену његу 
и апотеке. У дому здравља се путем тимова породичне медицине обезбјеђује здравствена 
заштита по моделу породичне медицине и организује се и обављање послова 
имунизације, хигијенско-епидемиолошких послова, послова лабораторије и послова 
дијагностике, те се ораганизује хитна медицинска помоћ и хитни санитетски превоз.  

 

Амбуланта породичне медицине је здравствена установа у којој се промоцијом здравља, 
спречавањем, сузбијањем, раним откривањем, лијечењем болести и рехабилитацијом 
обезбјеђује примарни ниво здравствене заштите. У амбуланти породичне медицине ради 
тим породичне медицине који чине доктор медицине и двије медицинске 
сестре/техничара.  
 
Табела broj 26. Преглед опреме Дома здравља и амбуланти Општине.  

Р/Б НАЗИВ  

ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 

 

НАЗИВ СРЕДСТВА 

КО

ЛИ

ЧИ

НА 

1 2 3 4 

1. ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ПРЊАВОР 

-кола хитне помоћи 

-санитетско возило 
-минибус 
-апарат за ЕКГ 
-апарат за ултразвук 

-боце за кисеоник 

3 

2 
1 
1 
1 

10 

2. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 2 , ВЕЛИКА ИЛОВА И ШИБОВСКА 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

3. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 
КУЛАШИ-ТИМ 13 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

4. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 9, ДОЊИ ВИЈАЧАНИ И Г. МРАВИЦА 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

5. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 6, НАСЕОБИНА ЛИШЊА 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

6. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-

ТИМ 16, ШТРПЦИ И ПАЛАЧКОВЦИ 

-возило са комплетном 

медицинском опремом 

1 

7. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 5, СМРТИЋИ И ПЕЧЕНЕГ ИЛОВА 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

8. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 15, КОКОРИ И ВРШАНИ 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

9. 

АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-

ТИМ 10, ПОТОЧАНИ И ХРВАЋАНИ 

-возило са комплетном 

медицинском опремом 

1 
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10. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-

ТИМ 1, ПРЊАВОР 

-возило са комплетном 

медицинском опремом 

1 

11. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-

ТИМ 3, ПРЊАВОР 

-возило са комплетном 

медицинском опремом 

1 

 
12. 

АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 4, ПРЊАВОР 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

13. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 7, ПРЊАВОР 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

14. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 8, ПРЊАВОР 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

15. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-

ТИМ 11, ПРЊАВОР 

-возило са комплетном 

медицинском опремом 

1 

16. 
АМБУЛАНТА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ-
ТИМ 12, ПРЊАВОР 

-возило са комплетном 
медицинском опремом 

1 

                                            Извор података: Дом здравља Прњавор. 
 
Табела број 27. Преглед опреме приватних здравствених установа Општине. 

1. 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ПОРОДИЧНЕ 
МЕДИЦИНЕ  „КУЋА ЗДРАВЉА“  ПРЊАВОР 

-апарат за ЕКГ 
-апарат за ултразвук 
-рендген 

1 
1 
1 

2. 
АМБУЛАНТА МЕДИЦИНЕ РАДА 
„ДР ФИГУРЕК“  ПРЊАВОР 

-апарат за ЕКГ 
-апарат за ултразвук 

-рендген 

1 
1 

1 

3. 
ИНТЕРНИСТИЧКА АМБУЛАНТА 
„ДР ВУКОВИЋ“  ПРЊАВОР 

-апарат за ЕКГ 
-апарат за ултразвук 

-рендген 

1 
1 

1 

4. 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА РАДИОЛОШКА 

АМБУЛАНТА „ДИЈАГНОСТИК“ ПРЊАВОР 

-рендген 1 

5. 
ГИНЕКОЛОШКА АМБУЛАНТА 
„ЕМИЛИЈА“  ПРЊАВОР 

-апарат за ултразвук 1 

6. 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ИНТЕРНИСТИЧКА 
АМБУЛАНТА „Др ГРУБИША“ ПРЊАВОР 

-апарат за ЕКГ 
-апарат за ултразвук 

1 
1 

Извор података: Приватне здравствене установе. 
 

Укупан број возила које би Дом здравља Прњавор могао да обезбиједи у случају неког 
ванредног догађаја, за превоз настрадалог становништва: 
 

- путничких возила     8, 

          - санитетских возила  3 .  

9.8.    Ветеринарски капацитети  

Законом о ветеринарству у Републици Српској уређује се здравствена заштита животиња 
и обављање ветеринарске дјелатности, откривање, спречавање појаве, сузбијање и 
искорјењивање заразних болести животиња, спречавање болести које су заједничке за 
животиње и људе, ветеринарско-санитарна контрола узгоја и промета животиња, 
производа, сировина и отпадака животињског поријекла, хране за животиње и воде, 
репродукција животиња, примјена зоохигијенских и технолошких мјера у узгоју 
животиња у погледу здравствене заштите и заштита животне средине у овој области. 
Ветеринарска служба је служба од посебног интереса за општину Прњавор, у области 
сузбијања заразних болести животиња и зооноза, и провођења мјера значајних за јавно 
здравље.  
 
На подручју општине Прњавор дефинисани су услови за обављање ветеринарске 
дјелатности кроз облике слиједеће организације:  
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а) ветеринарска амбуланта,  
б) ветеринарска станица,  
в) ветеринарска апотека,  

 
На територији општине Прњавор постоји 5 ветеринарских амбуланти, које се баве 
здравственом заштитом животиња. 

 
 
             Табела број 28. Преглед ветеринарских установа- станица општине Прњавор 

Р/Б 
НАЗИВ ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ-

СТАНИЦЕ-АМБУЛАНТЕ 

ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЦИВИЛНУ 

ЗАШТИТУ 
 

НАЗИВ СРЕДСТВА 
КОЛИЧИ

НА 

1 2 5 6 

1. 
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 

ПРЊАВОР 

-путничко возило 
-трихиноскоп 
-магнетна кувала 

-електр. микроскоп 
-стерилизатор 

2 
3 
3 

3 
2 

2. 
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА 

ПВА „ЈОВАНИЋ“ ПРЊАВОР 

-путничко возило 

-трихиноскоп 
-магнетна кувала 
-електр. микроскоп  
-стерилизатор 

1 

2 
1 
2 
1 

3. 
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА 

ПВА „АНИМАМЕДИК“ ШИБОВСКА 

-путничко возило 

-трихиноскоп 
-магнетна кувала 

-електр. микроскоп  
-стерилизатор 
 
 

1 

1 
1 

1 
1 

4. 
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА 

ПВА „СТОЈЧИЋ“ ГОРЊИ СМРТИЋИ 

-путничко возило 

-трихиноскоп 
-магнетна кувала 

-електр. микроскоп  
-стерилизатор 

1 

1 
1 

1 
1 

5. 
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 

„ЕУРО-ВЕТ“ Д О О ПРЊАВОР 

-путничко возило 
-трихиноскоп 
-магнетна кувала 

-електр. микроскоп  
-стерилизатор 

1 
1 
1 

1 
1 

 

 
Сврха ветеринарске дјелатности је:  

 
а)    заштита и побољшање здравља животиња,  
б)    заштита здравља животиња од заразних и других болести,  
в)    утврђивање, као и дијагностиковање болести и лијечење болесних животиња,  
г)    спровођење система идентификације и контроле кретања животиња,  
д)   обезбјеђивање мјера за заштиту становништва од зооноза, алиментарних 
      инфекција и интоксикација, спречавањем и сузбијање ових болести  
      и спречавањем преношења ових болести са животиња  на људе,  
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 ђ)  обезбјеђивање да сировине и прехрамбени производи животињског поријекла 
      буду здравствено исправни и превенција остатака штетних материја (резидуум) 
      у прехрамбеним производима животињског поријекла,  
е)   обезбјеђивање здравствене исправности хране и воде за животиње,  
ж)  обезбјеђивање репродукције и производне способности животиња, са  
      становишта здравствене заштите животиња,  
 з) обезбјеђивање мјера за заштиту окружења од загађења преко узрочника болести, које се 

појављују код животиња, као и хигијенских прилика и исправности окружења са 
становишта здравствене заштите животиња,  

 и) спровођење мјера дезинфекције, дезинсекције и дератизације,  
 ј) заштита животиња од мучења и патње, као и обезбјеђивање добробити 
      животиња, и  
 к) ветеринарско стручно усавршавање и обавјештавање становништва. 

 

Ако се појави заразна болест или се појаве знаци на основу којих се сумња да је животиња 
обољела или угинула усљед заразне болести, власник животиње мора о томе одмах и на 
прописан начин да обавијести најближу ветеринарску установу, ветеринара и ветеринарског 
инспектора.  
 
 Минимални обим заштите животиња од заразних болести је обавезан и обухвата:  
 
а)  систематично праћење стања заразних болести (дијагностичка, теренска и лабораторијска, 

као и патоанатомска испитивања) и вакцинисање животиња, које сваке године прописује 
министарство,  

б) обезбјеђење дијагностичких, теренских и лабораторијских испитивања, као и   
патоанатомске дијагностике, којом се у случају сумње потврђује болест или се одбацује 
сумња,  

в) спречавање заразних болести у случајевима природних и других несрећа и ако се појаве 
нарочито опасне заразне болести у сусједним државама и лабораторијска, као и 
патоанатомска испитивања за дијагностиковање заразних болести, које прописује 
министарство,  

г) проучавање епизоотиолошке ситуације, развијање и увођење нових лабораторијских метода 
    за дијагностику и контролу, као и просљеђивање и публиковање нових ветеринарско-  
медицинских достигнућа, нових прописа, поступака, односно метода стручног рада,  

д) обавезне ветеринарске прегледе у складу са овим законом,  
ђ) припрему епидемиолошких студија и анализе ризика поводом уноса животињских заразних 
    болести у Републику и Босну и Херцеговину и испитивања економски оптималних мјера и 
    процјена финансијских посљедица прописаних мјера у случају појаве животињских 
    заразних болести,  
е) увођење плана хитних интервенција у случају болести,  
ж) обавезу посједовања примјерених залиха вакцина, средстава за дезинфиковање и других 
    средстава за спречавање, утврђивање и сузбијање животињских заразних болести,  
з) организовано ветеринарско образовање власника животиња,  
и) непрекидну ветеринарску дјелатност за теренску и лабораторијску дијагностику заразних 
    болести, за које је потребно одмах утврдити заразну болест или узрок угинућа и  
ј)  адекватну ветеринарско-хигијенску службу.  
 
Зоонозе су болести или инфекције које се природним путем преносе са животиња – 
кичмењака на људе, и обрнуто (зоопатије).  
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Зоонозе представљају велику групу обољења и имају велики епидемиолошки значај. То је 

група обољења која су заједничка и за животиње и за људе, за разлику од антропоноза које су 

својствене само људима. Зоонозе се на човјека могу пренијети свим познатим путевима 

преношења, аерогеним, трансмисивним путем-преносиоцима, као што су: комарци, крпељи, 

гриње, алиментарним путем. Зоонозе се најчешће јављају појединачно али и у епидемијама, 

чак епидемије већих размјера нису изузетак. 

 

  9.9.     Заразне болести животиња 
 

1. Бруцелоза, 

2. Бјеснило, догађа се често, уз трајну штету – висок ризик;  

3. Салмонелоза и Инфективна анемија копитара,  

4. Кју грозница, 

5. Антракс, болест плавог језика, 

6. Класична куга свиња,  

7. Туберкулоза,  

8. Птичја грипа,  

9. Говеђа спонгиформна енцефалопатија,  

10. Слинавка и шап.  

 

Захтјеви који стоје пред сточарима и сточарском производњом уопште у погледу 
интензивности производње и осигурања конкурентности траже другачији приступ 
здравственој заштити животиња која се може дефинисати као систем превентивних 
мјера.   
Контрола хране за животиње представља једнако важан сегмент као и контрола хране за 
људе. Усаглашеном легислативом, функционалним и провјерљивим системом надзора у 
којем се успоставља следивост спречавају се штетне посљедице и по здравље животиња 
и по здравље људи. Само здрава животиња може дати здрав производ.   

 

Примарна ветеринарска служба у општини Прњавор је у приватном власништву, а 
функционише у доста отежаним и сложеним околностима. Ванредне ситуације које могу 
да услове изнанадну појаву болести траже брзе и поуздане одговоре на сва питања која 
настају у таквим ситуацијама. Ово подразумјева и ширу сарадњу, прије свега са другим 
специјализованим службама општине и инспекцијском службом. 
 

Табела број 29. Регистроване заразне болести у Републици Српској у 2011. години.  

 

Болести  
Врста 

живот.  
Жаришта  Обољело  Угинуло  Уништено  

Заклано 

(ек.искор.)  

Бјеснило  
Лисица- 

ulpes  
19  19  17  2  ¯  

Бруцелоза  
Овце, 

козе  
10        108  1  

  

Бруцелоза  Говеда  11  14   5   
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Трихинелоза   47  56   56   

Инфективна 

анемија 

копитара   

     167        225  

   

Q грозница  
Говече, 

овца  
46  534  

   

Салмонелоза  Перад  1  10  10    

Америчка 

трулеж 

пчелињег легла  

Пчеле  40  190  

 

193  

 

Паратуберкулоза  Говече  5  13     

Бедреница  Говече  13  15  15    

Туберкулоза 

говеда  
Говече  1  5  ¯  ¯  ¯  

Ноземоза пчела  Пчеле  1  20  ¯  20  ¯  

                        Извор података: Републичка Процјена угрожености 

 
 

10.     ПРИВРЕДНА РАЗВИЈЕНОСТ  OПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 
 
Привредна развијеност општине Прњавор базира се на мала и средња предузећа која су 
претрпила трансформацију из великих предузећа. Кроз процес приватизације који је 
услиједио дошло је до гашења већих предузећа тако да сада основу чине новоформирана 
приватна предузећа  и велики број самосталних  предузетника. 
Општина Прњавор, такође, располаже са одређеним туристичким капацитетима као што 
су:  БРЦ „Кулаши“ са својом термоминералном водом, културно-историјски споменик 
манастир „Ступље“ ( претпоставља се да је изграђен у XIII вијеку), Ергела „Вучијак“ са 
племенитом расом коња липицанера, споменик културе- Црква брвнара у селу 
Палачковцима, ријека Укрина и језеро Дренова за риболовни туризам, те велики шумски 
комплекси за ловни туризам. 
Тренутно на подручју општине егзистира неколико већих привредних друштава и то: 
творница намјештаја „Стандард“ АД Прњавор,  творница дизалица „Јелшинград“ АД 
Прњавор, Грађевинско предузеће „Градип“ АД Прњавор, предузеће „Рибњак“ АД 
Прњавор, „Прњавор експрес“ АД Прњавор, ШГ „Шумарија“ Прњавор, „ Младегс пак“ 
Прњавор, месна индустрија „Тривас“ Прњавор, „Топлинг“ Прњавор,  и друга средња и 
мања предузећа. 
Капацитети ових привредних друштава крећу се од 50 до 350 запослених радника и 
сви су тренутно у функцији са смањеним капацитетима. 
 
Стратегија развоја општине Прњавор је одржавање тренда раста предузетништва у 
будућности.  
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Потребно је предузети активнију улогу на јачању предузетништва путем стварања 
партнерских односа са привредом и развијања пословног окружења за инвеститоре. 
Суочена са проблемом недостатка грађевинског земљишта за развој предузетничких 
активности, општина Прњавор приступила је изради потребне просторно-планске 
документације и обезбеђењу грађевинског земљишта за изградњу Пословно-туристичке 
зоне „Вијака“, укупне површине 330 хектара а која би се налазила на локацији будуће 
петље на траси аутопута Бања Лука – Добој. 
 
 
              Табела број  30. Број привредних субјеката на општини Прњавор. 
 

Р/б ОБЛИК СВОЈИНЕ 
БРОЈ 

РЕГИСТРОВАЊА У 
2012. ГОДИНИ 

БРОЈ 
РЕГИСТРОВАЊА У 
ЈУНУ 2013. ГОДИНЕ 

1 2 3 4 
1.  ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋЕ 1 1 
2. АКЦИОНАРСКА ДРУШТВА                  55 55 
3. Д.О.О. 346 346 
4. ЗАДРУЖНА 14 11 
5. ПРЕДУЗЕТНИЦИ 746 709 

6. 
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И УДРУЖЕЊ. 
170 167 

7. 
УКУПАН БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ 

СУБЈЕКАТА 
1335 1293 

( Извор података: Одјељење за локално економски развој и друштвене дјелатности 
                               општине Прњавор). 
 
 

     Број запослених и незапослених лица на општини Прњавор. 
 
 

           Табела број 31. Број запослених и незапослених лица на општини Прњавор. 
Р/б СТАТУС ЛИЦА РЕГИСТРОВАНО У 

2012. ГОДИНИ 
СА 31.12.2012. 

РЕГИСТРОВАНО У 
2013. ГОДИНЕ 
СА 31.12.2013. 

1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 5483 6232 
2. БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ 5500 5907 

(Извор података: Одјељење за локално економски развој и друштвене дјелатности 
                              општине Прњавор). 
 
 

10.1. Преглед субјеката од значаја за заштиту и спасавање на Општини: 
 
 

1. ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор, 
2. Здравствена установа породичне медицине „Кућа здравља“ Прњавор, 
3. ЗУ специјалистичка амбуланта медицине рада „др Фигурек“ Прњавор, 
4. ЗУ амбуланта породичне медицине „др Вуковић“ Прњавор, 
5. ЗУ специјалистичка интернистичка амбуланта „др Грубиша“ Прњавор, 
6. ЗУ „Пријатељи“ др Спасић Лазаревић Милијана Прњавор, 
7. ЗУ специјалистичка гинеколошка амбуланта „др Вукмановић Бранка“ 

Долине, 
8. „Ветеринарска станица“ АД Прњавор, 
9. Ветеринарска амбуланта ПВА „Јованић“ Прњавор, 
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10. Ветеринарска амбуланта ПВА „Анимамедик“ Шибовска, 
11. Ветеринарска амбуланта ПВА „Стојчић“ Горњи Смртићи, 
12. Ветеринарска станица „Еуро-бет“ д.о.о. Прњавор, 
13. КП „Водовод“ АД Прњавор, 
14. КП „Парк“ АД Прњавор, 
15. ОО „Црвени крст“ Прњавор, 
16. РЈ „Електродистрибуција“  Прњавор, 
17. Бензинске пумпе у Прњавору, 

а)  „Крајинапетрол“ АД Прњавор, 
б)  „Нестропетрол“ АД Прњавор, 
в)  „Парма тренд“ Прњавор, 
г)     д.о.о. „Душанић компанија“ Прњавор, 
д)  „Нафтагај“ Гајеви, 
ђ)    д.о.о. „Нешковић Прњавор, 
е)  „Тромеђа петрол“ д.о.о. Доњи Смртићи, 

18. Основне школе у Прњавору, 
а)   Основна школа „Петар Кочић“ Шибовска, 
б)   Основна школа „Свети Сава“ Горњи Смртићи, 
в)   Основна школа „Иво Андрић“ Кулаши, 
г)    Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани, 
д)   Основна школа „Милош Црњански“ Поточани, 
ђ)   Основна школа „Меша Селимовић“ Насеобина Лишња, 
е)   Основна школа „Никола Тесла“ Прњавор, 
ж)  Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор, 

19. Средње школе у Прњавору, 
а)  ЈУ Центар средњих школа „ Иво Андрић“  Прњавор, 
б)  ЈУ Гимназија „ Рада Врањешевић“  Прњавор, 

20. ЈУ центар за основно музичко образовање Прњавор, 
21. Дјечији вртић “Наша радост” Прњавор, 
22. „Рибњак“ АД Штрпци, 
23. „Млинпек“ АД Прњавор, 
24. РЈ „Шумарија“ Прњавор, 
25. Метална индустрија у Прњавору, 

а) „Јелшинград“ ФМД АД Прњавор, 
б) „Алпос“ АД Прњавор, 

26. ГП „Градип“ АД Прњавор, 
27. Маркети у Прњавору, 

а) „Металекс маркет“ Прњавор, 
б) „Туш маркет“ Прњавор, 
в) „Фортуна маркет“ Прњавор, 
г) „Магрос маркет“ Прњавор, 
д) „Бони маркет“ Прњавор, 
ђ) „Делта макси маркет“ Прњавор, 
е) „Мој маркет“ Прњавор, 

28.  „Прњавор експрес“ АД Прњавор, 
29. „Јелић-турс“ д.о.о. Прњавор, 
30. „Бајо-турс“ д.о.о. Прњавор, 
31. „Домуз-транс“ д.о.о. Кремна, 
32. ПП „Компанија Крајишник-превоз“ Ратковац, 
33. Хотел „Сити“ Прњавор, 
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34. Хотел „Нови Национал“ Прњавор, 
35. БРЦ „Кулаши“ Кулаши, идр. 

10.2.  Преглед школских установа на општини Прњавор 
 

          Табела број 32. Преглед матичних школа са подручним одјељењима 
Р/б НАЗИВ ШКОЛЕ МЈЕСТО 

1. 
   ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“ НАСЕОБИНА 

ЛИШЊА 
НАСЕОБ. ЛИШЊА, ЛИШЊА, 
МЛИНЦИ И ОТПОЧИВАЉКА 

2. ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ ПОТОЧАНИ 
ПОТОЧАНИ, ХРВАЋАНИ, КОКОРИ, 
ЦРКВЕНА, ОРАШЈЕ И ПРОСЈЕК 

3. ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ДОЊИ ВИЈАЧАНИ 
ДОЊИ ВИЈАЧАНИ, ГОРЊА 

МРАВИЦА, ДРЕНОВА И ВРШАНИ 

4.      ОШ „ИВО АНДРИЋ“ КУЛАШИ 
КУЛАШИ, КРЕМНА, ПРИСОЈЕ И 

ПОПОВИЋИ 

5.      ОШ „СВЕТИ САВА“ ГОРЊИ СМРТИЋИ 
ГОРЊИ СМРТИЋИ, ПЕЧЕНЕГ 
ИЛОВА, ПАЛАЧКОВЦИ И ДОЊИ 

СМРТИЋИ 

6.      ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ ШИБОВСКА 
ШИБОВСКА, ВЕЛИКА ИЛОВА И 

ДОЊА ИЛОВА 

 

7.      ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПРЊАВОР 
ПРЊАВОР, МРАВИЦА, ДОЊИ 
ГАЉИПОВЦИ, ГРАБИК ИЛОВА 

8.      ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“ ПРЊАВОР ПРЊАВОР, ШТРПЦИ И ПОДГАЈЦИ 
9.      ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА ПРЊАВОР 

 

 
  

Табела број 33. Преглед подручних одјељења, учионица и наставног особља у 2013- 
                           2014. години: 

Р/б ШКОЛА 
Број 

подручних 
школа 

Број 
учионица у 
функцији 

Број наставниг особља 
у школској 2013/2014 

години 

Број 
ученика 

 М Ж 

1. ОШ „Петар Кочић“ 
Шибовска 

1 7 8 21 278 

2. ОШ „Вук Караџић“ 
Доњи Вијачани 

3 10 11 16 213 

3. ОШ „Никола Тесла“ 
Прњавор 

3 27 17 47 962 

4. ОШ „Меша 
Селимовић“ Насеоб. 
Лишња 

3 7 9 14 182 

5. ОШ „Свети Сава“ 
Горњи Смртићи 3 8 8 13 

 
326 

 

6 ОШ „Милош 
Црњански“ 
Поточани 

5 8 19 36 434 

7. ОШ „Бранко Ћопић“ 
Прњавор 

2 12 11 44 715 

8. ОШ „Иво Андрић“ 
Кулаши 

2 8 11 13 153 

            УКУПНО: 22 87 94 207 3.263 
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                        (Извор података: Подаци добијени од матичних школа). 
 
 
         Табела број  34. Јавне школске и предшколске установе;                                          

р/б Назив ЈУ 
Број 

учионица 
уфункцији 

Број наставног особља 
у школској 2013-2014.г. 

Број 
ученика 

М Ж 

1 

Гимназија „Рада 
Врањешевић“ 

Прњавор 

9 
 
 

12 26 389 

2 
Центар средњих 

школа „Иво Андрић“ 
Прњавор 

31 
 

32 41 1.028 

3 
Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор 

3 0 6 91 

4 
 Школа за основно 
музичко образовање 

Прњавор 
8 3 11 176 

УKУПНО: 51 47 84 1.684 

                     ( Подаци добијени од јавних и једне предшколске установе). 
 
Укупан број ученика на општини Прњавор, са предшколском дјецом, износи  4.947. 
 

Анализом школских кретања  утврђено је да највише ученика долази из централног и 
урбаног подручја града. Ученици који долазе из ванурбаног подручја града углавном 
имају организован превоз од центара мјесних заједница до школе. Ученици који долазе 
са села, пјешаче до аутобуског стајалишта у просјеку око 30 мин. 
 
10.3. Снабдијевање електричном енергијом. 

 

Снабдијевање електричном енергијом општине Прњавор врши се из електро- 
енергетског система Републике Српске. У Општини постоје двије чворне трафо-
станице по 35/10 KV, са трансформатором од  4 MV, од којих  се  један налази на 
Вијаци, а други у граду. 
По мјесним заједницама и предузећима инсталиране су мање трафостанице, а 
електрификација је 100% извршена код свих домаћинстава. 
Електро мрежа је у већини ваздушна , у граду је дјеломично подземна. Преко подручја 
општине пролази 380 KV далековод Тузла – Бања Лука , који у случају оштећења може 
изазвати одређене последице по становништво, привреду и материјелна добра. Стање 
електро мреже на подручју општине је у доста лошем стању и велики су захтјеви од 
стране грађана за њиховом реконструкцијом, прво из безбедоносних разлога и честог 
прекида у снабдијевању, посебно у одређеним мјесним заједницама,  а и због потребе за 
јачом струјом, услед отварања нових привредних дјелатности  у насељеним мјестима. 

 

11.  ИНДУСТРИЈСКЕ НЕСРЕЋЕ  

 

Узроци индустријских несрећа могу бити:  
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- небезбједни услови (изложеност екстерним температурама, неадекватна  

              заштита на раду, електричне инсталације...),  

- небезбједне радње (немар од стране радника, организације и произвођача),  

- екстерни узрочници (ватра, хемијска испуштања, емисије токсичних 

              гасова и радијација, природне силе, људски фактор),  

- интерни узрочници (опрема, токсичне хемикалије, штетни материјали, 

            људска грешка).  

 

Техничко-технолошке несреће се манифестују кроз пожаре, експлозије гасова и опасних 
материја, поплаве због рушења или прелијевања брана на акумулацијама, испуштање 
хемикалија, прекомјерно загађење ваздуха и друго.  
 
На нашој Општини у последњих 20-ак година нису евидентирани већи пожари на 

индустријским објектима. 

На интезитет пожара грађевинских објеката утичу отпорност материјала којим је објекат 
саграђен као и запаљивост основне сировине која се обрађује у објектима. 
 

12.    РУШЕЊЕ ИЛИ ПРЕЛИВАЊЕ БРАНА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

До рушења брана може доћи у случају катастрофалног земљотреса, и евентуално, ако 
дође до накнадног слијегања и губљења конструктивних и носивих особина (статичке 
дестабилизације бране), као и у случају рата или терористичког акта.  
Питање сигурности ових објеката од општег је значаја и због самог психолошког 
момента код становништва које живи низводно. 
Брана на језеру Дренова је изграђена 1978. године. У наредном периоду треба предузети 
потребне мјере на повременим прегледима  конструкције бране од стране грађевинских 
стручњака. 
 
До прелијевања бране може доћи у случају неадекватног коришћења и управљања 
акумулацијама, што је посебно могуће ако се не прате прогнозе хидролошких режима 
пуњења акумулација и истом не прилагоди систем пражњења. У тим случајевима ниво 
воде у акумулацији треба да буде такав да прихвати талас великих вода. 
 
Уколико пражњење акумулација није усклађено са надоласком великих вода или са 
низводним капацитетима водотока, може доћи до убрзаног испуштања сувишних вода, 
што може проузроковати неповољније утицаје него само рушење брана. У случају 
прелијевања воде преко бране, формира се плавни талас који низводно може произвести 
велику штету, као и потребу за евакуацијом из угроженог подручја.  
 

12.1.  Испуштање штетних материја из индустријских постројења у водотоке  

 

Могућност испуштања штетних материја у водотоке на подручју општине Прњавор не 
постоји од стране хемијске индустрије, пошто немамо такве индустрије на општини, али 
постоји могућност загађења од средстава кућне хемије (сапуни, детерџенти).  
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Потребно је израдити регистар ризичних депонија загађивача воде, те појачати 
учесталост инспекцијског рада и предвидјети финасијска средства за превенцију и 
санацију у случају несреће.  
 

13.     САОБРАЋАЈ 

 
 
Општина Прњавор се налази у сјеверном дијелу Републике Српске, у подручју кроз које 
пролазе саобраћајни правци:   Магистрални пут ( М 16.1),   Клашнице –Прњавор- 
Дервента, Славонски Брод , регионални пут: Прњавор-Драгаловци- Јелах ( Р474), и 
регионални путеви: Прњавор – Укрина-Челинац и  Прњавор – Србац.  
Наведени путеви су модернизирани, асфалтирани,  и у добром су стању. 
 
 

 
            Карта број 9. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура, друмски саобраћај. 
             (Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година). 
 
У току је изградња аутопута Бања Лука- Добој који ће бити повезан са наведеним 
регионалним путевима. 
 
Општина Прњавор је у непосредној близини града Бања Луке, што јој омогућава бржи и 
лакши приступ како великом тржишту, тако и свим специфичним услугама и сервисима 
главног града. 

 Непосредна близина Бања Луке, као водећег регионалног и уопште ентитетског центра, 
и добар геостратешки положај општине у односу на аутопут Бања Лука - Добој, који 
представља везу са аутопутем Е661 и аутопутем коридора 5Ц, чиме се општина везује са 
европским коридорима, праћене великом концентрацијом радно способног и стручног 
потенцијала, отварају бројне могућности за различите видове удруживања и 
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специфичних аранжмана на комплементарној основи и коришћења компаративних 
предности Прњавора у привлачењу домаћег и страног капитала.  

За свеукупни развој простора општине Прњавор потребно је сагледати и његове везе и 
односе са општинама у окружењу, које могу да утичу на развој општине Прњавор и на 
које општина Прњавор може да утиче у економском, социјалном и еколошком погледу, 
гдје велики значај има добра саобраћајна повезаност. Ту се може поменути сарадња са 
општином Србац по питању водоснабдијевања, сарадњу са општином Дервента, по 
питању уређења и третмана ријеке Укрине, сарадње са општином Добој, по питању 
термоелектране Станари, идр. 

Изградња ауто-пута ће реално створити добру просторну комуникацију, а тиме и 
изванредне услове за постизање међуопштинске и трансрегионалне сарадње. 

 

 

 
Карта број 10. Трансгранична сарадња Републике Српске. 

Извор: Графички прилог „Просторни план Републике Српске до 2015“, 
Урбанистички  завод РС, Бања Лука, 2008. 

 
 

 
На слиједећој карти, број 11. јасно се види однос општине Прњавор према важним 
саобраћајницама, у овом случају коридорима, и то унутар Републике Српске, као и 
према европским коридорима. Добра саобраћајна повезаност значајно утиче на систем 
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веза које се налазе на тој територији, она представља добру повезаност економских, 
политичких и културних активности у унутрашњем и међународном промету. 

 

 

 
 

Карта број 11. Саобраћајно-географски положај општине Прњавор у РС и у односу на 
                         европске коридоре. 
 
Укупна дужина путне мреже на општини Прњавор је 655,37 км, од чега је магистрални 
пут дужине 43 км, регионални путеви дужине 58,9 км, локални 395,67 км и 
некатегорисани путеви дужине 155,8 км.  

Магистрални пут, регионални путеви и око 240 км локалних путева је асфалтирано. 

 

13.1.    Стање путне мреже  

 

Табела број 35. Дужина путне мреже на општини Прњавор. 

Р/б ВРСТА ПУТНЕ МРЕЖЕ 
ДУЖИНА 

(у км) 
% 

СТАЊЕ 
(добро/лоше) 

1. Некатегорисани пут 155,8 23,77 Лоше 

2. Локални пут 395,67 60,67 Добро 
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3. Регионални пут 58,9 8,99 Добро 

4. Магистрални пут 43 6,57 Добро 

УКУПНО: 655,37 100  

          (Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 
 

Магистрални пут М 16.1 чини окосницу уличне и путне мреже општине Прњавор, са 
кога се одвајају регионални и значајнији локални путеви, и преко којег је омогућена 
добра повезаност прњаворске општине са осталим дијеловима Републике Српске и шире. 
Магистрални пут М 16.1 има асфалтиран коловоз ширине око 7.0 м са обостраним  
земљаним банкинама, одводним јарковима, коловозним застором у добром  стању, са 
задовољавајућом хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом. У добром 
је стању и редовно одржаван.  

Регионални путеви су са асфалтираним коловозом ширине око 7.0 м, са обостраним  
земљаним банкинама, одводним јарковима, коловозним застором у добром стању, са 
задовољавајућом хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијoм . 

Локални путеви имају већином неадекватне елементе попречног профила, коловоз је 
недовољне ширине, одводња оборинске воде је неријешена, подужни нагиби су велики и 
сл. Одржавање локалне путне мреже је евидентно, али недовољно због ограничених 
финансијских средстава намјењених за ту сврху. 

 

Табела број 36. Табеларни преглед локалних путева првог приоритета. 

 
Рб. 

 
Назив дионице пута 

 
Укупна 
дужина        (м) 

Дужина са 
асфалтним 
коловозом 
(м) 

Дужина с 
неасфалт. 
коловозом 
(м) 

1. Кулаши– Присоје – Горњи 
Вијачани 

14.150 3.319 10.831 

2. Вијачани (од Качара) – Тубаци – 
ријека Укрина 

 
7.550 

 
1.500 

 
6.050 

3. Поточани (Којин Хан)–Црквена 
–Кокори-
Брезичани(гр.опш.Челинац) 

 
15.200 

 
12.500 

 
2.700 

4. Поточани (Којин Хан)–Орашје– 
НовоСело–Просјек, до Лакташа 

 
11.800 

 
4.708 

 
7.092 

5. Прњавор – Радуњевац – 
Мравица – Гаљиповци – Г. 
Мравица – Доњи Вијачани 

 
12.300 

 
5.402 

 
6.898 

6. Прњавор – Маћино брдо – 
Грабик Илова – Горња Илова до 
граница Општине Србац  

 
10.700 

 
6.370 

 
4.330 

7. Доња Илова (Бакула) – 
Шибовска – Смртићи – Тромеђа 
до границе Општине Дервента  

 
15.000 

 
15.000 

 
- 

8. Јадовица (до ријеке Јадовице) – 
Смртићи – до гр. Општине 
Србац  

 
8.350 

 
2.610 

 
5.740 

9. Горњи Штрпци (од    
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магистралног пута) – Стара 
управа Мамутовац – Мусе (нови 
мост на Укрини) гр. Општине 
Добој  

 
7.900 

 
7.900 

 
- 

10. Насеобина Лишња (центар зоне) 
– Мрачај – Отпочиваљка – 
Илићани (граница Општине 
Србац)  

 
10.000 

 
- 

 
- 

11. Насеобина Лишња – Жаковац – 
Млинци – Срповци – гр. Србац  

 
6.500 

 
541 

 
5.959 

12. Царевац – Велика Илова – 
Печенег Илова – Челарија – 
Смртићи  

 
16.200 

 
5.609 

 
10.591 

13. Поповићи од пута Р474-кућа 
Томићи–гробље Бибер–
домПревија – гробље Суботићи 
– Гавранићи  

 
6.000 

 
- 

 
6.000 

14. Поповићи-мост Луке-школа 
Поповићи-гробље Шанићи-река 
Јелова 

 
4.500 

 
1.655 

 
2.845 

15. Брезик (Лучић) – Шаринци – 
Бранешци (Јелићи) – гр. 
Челинца  

 
6.900 

 
- 

 
6.900 

16. Од регионалног пута П476 – 
Вуковићи – Собањска ријека  
 

 
7.400 

 
1.340 

 
6.060 

17. Доњи Вијачани (од Качара) – 
Шаринци – Вршани – Црквена у 
дужини од 10,850 км 
 

 
10.850 

 
7.070 

 
3.780 

              (Напомена: Подаци о коловозном застору са стањем из 2008. година) 
              ( Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година) 

 
Обзиром да магистрални пут пролази у већем дијелу долинoм ријекa Лишња и Укрина, 
кроз централна и плодна подручја општине , уз овај пут је  формиран значајан број 
насеља: Хрваћани, Поточани, Насеобина Лишња, Д. Гаљиповци, Прњавор и Палачковци. 
Локални путеви који повезују насељена мјеста општине, два регионална   и магистрални  
пут,  задовољавају  све  услове  са  аспекта  заштите  од  елементарних непогода и других 
несрећа. Током читаве године наведени путеви су проходни пошто се уредно и 
квалитетно одржавају од стране општине и мјесних заједница. На подручју наше 
општине велика пажња се посвећује развоју ( модернизацији) локалних путева. 
 
Што се тиче жељезничког саобраћаја, жељезничка пруга Бања Лука- Добој протеже се од 
села Кулаши до села Доњи Вијачани, у дужини од 17 км, тако да жељезнички 
саобраћај има транзитни карактер и пролази ободно кроз нашу општину и не доприноси 
довољно  интеграцији општине  у шире просторе. 
 
13.2.   Подаци о саобраћајним несрећама 
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Приликом израде Процјене угрожености, Полицијска станица Прњавор је доставила 
податке о броју саобраћајних незгода за 2010., 2011., 2012. и 2013. годину, што је 
приказано у табели број 36. 

 

 

          Табела број 37. Број саобраћајних несрећа у општини Прњавор  

ОПШТИНА ПРЊАВОР 

Година Број саобраћајних несрећа Број погинулих лица 

2010. 291 7 

2011. 267 8 

2012. 219 3 

2013. 240 1 

                                    Извор података: Полицијска станица Прњавор. 

Од 2003-2008. године, према подацима из Просторног плана општине Прњавор 2010-
2030. година, који је приказан на дијаграму број 12,  види се да  2006. и 2007. година 
имају највећи број саобраћајних незгода. 

  Графикон број 13. Укупан број саобраћајних незгода у периоду од 2003-2008. године. 
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              (Извор података: Просторни план општине Прњавор 2010-2030. година). 
 
На основу добијених података, дошло се до закључка да су највећи изазивачи 
саобраћајних незгода путнички аутомобили, па затим теретна моторна возила, док су 
остале категорије изражене у много мањем броју. Највећи узроци саобраћајних незгода 
су неприлагођена брзина, радње возилом у саобраћају и непоштовање првенства 
пролаза. Такође, утврђено је да је број саобраћајних незгода, са погинулим лицима 
уједначен по свим посматраним годинама и да просјечна старосна структура погинулих 
лица износи 46 година. Као критичне дионице наводе се дионице магистралног пута у 
ужем градском подручју, а као посебно наглашене '' црне тачке'', издвајају се раскрсница 
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у насељу Јошик (улаз у град из правца Бања Луке) и раскрсница у насељу Лужани – спој 
магистралног и регионалног пута Р 474. 

13.3.   Телекомуникације 

Област телекомуникација, с обзиром на свој значај и степен развоја, заузима посебно 
мјесто у укупном привредном развоју општине Прњавор.  

 

Један од три национална телеком оператера у Босни и Херцеговини, Телеком Српске АД 
Бања Лука, нуди јединствена комуникациона рјешења обједињена под корпоративним 
брендом м:тел и најсавременије телекомуникационе услуге из области мобилне 
телефоније, фиксне телефоније, интернета, као и услуге преноса података.  
Телеком Српске је у сегменту мобилне телефоније у 2011. години практично обезбиједио 
пуну покривеност територије општине Прњавор, што омогућава брзо и ефикасно 
провођење мобилизације свих субјеката у ванредним ситуацијама, те брзу и ефикасну 
координацију са општинама у окружењу и Републичким органима у случају хитног 
дјеловања.  

13.4.  Транспортни капацитети  

 

Друмски транспорт се може подијелити на два основа вида и то: 
                               -   Превоз лица,  
                              -    Превоз ствари.  

 

За вршење превоза лица у друмском саобраћају и вршење превоза ствари у саобраћају, 
на општини Прњавор постоји регистровано 18 лиценцираних возила за превоз лица и 125 
лиценцираних теретних и путничких возила.  
Ови транспортни капацитети задовољавају потребе грађана и привреде. 
 
 

14.  ВРСТЕ И КАТЕГОРИЈЕ РАДИЈАЦИОНИХ И НУКЛЕАРНИХ РИЗИКА 

 

На подручју општине Прњавор нема изграђених нуклеарних електрана. Нама најближе 
нуклеарне електране налазе се у Републици Словенији ( Кршко) и у Републици 
Мађарској ( Пакш), са укупно 5 нуклеарних реактора. 
У случају хаварије у електрани Кршко, дошло би до радиоактивног контаминирања 
водотока, незаштићених бунара за снабдијевање водом за пиће, ливада и пашњака, а 
контаминирани би били и надземни дијелови разних врста поврћа и воћа које људи 
користе у исхрани. 
Као примјер можемо навести акцидент у Чернобилу (Украјина) 1986. године,када је 
ослобођена велика количина радиоактивности, а облак изнад Чернобила, ношен струјама  
захватио је многе земље Европе и других континената, што је узроковало повећање 
радиоактивности и на нашим просторима.  
 
Спровођење детекције, дозиметрије и деконтаминације потребно је организовати и 
спроводити путем специјализоване јединице цивилне заштите општине за РХБ заштиту.  
 
За стручне активности РХБ  заштите потребно је ангажовати специјалистичке установе и 
јединице Оружаних снага БиХ. За спровођење активности РХБ заштите и 
деконтаминације, потребно је користити мјесна и приручна средства на читавом 
подручју општине. 
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Могући носиоци послова и задатака у провођењу ове мјере цивилне заштите на подручју 
општине, осим специјализоване јединице цивилне заштите, су Одјељење за 
инспекцијске послове, ХЕС ЈЗУ Дом здравља и комунално предузеће. 

 

Категоризација радијационих и нуклеарних пријетњи је основа за успостављање 
одговарајућег система припреме за радијациони ванредни догађај и за планирање 
одговора. Према категоризацији, радијационе и нуклеарне пријетње, у складу са 
међународним стандардима, разврставају се у пет група, и то:  

 

I и II група  - нуклеарне електране и реактори,  
 

III група      - радиоактивни извори и уређаји који производе јонизујуће зрачење 

 високе активности који су смјештени у здравствене установе,  

IV група      - радиоактивни извори који нису стационирани и могу се појавити било 

гдје, а укључују изворе у радиографији, транспорт, изгубљене и нелегално 

увезене или транспортоване изворе сателите с изворима зрачења и друго,  

V група      - контаминација хране и воде као резултат нуклеарних пријетњи. 

 

 

15.    НЕЕКСПЛОДИРАНА УБОЈНА СРЕДСТВА И МИНЕ 

 

Територија општине Прњавор, као и њени грађани и материјална добра не спадају у ред  
угрожених од неексплодираних убојних средстава и мина, пошто општина Прњавор у 
протеклом рату није захваћена ратним дејствима, нити је било потребно постављање 
минских поља. 

 У протеклом периоду у свим мјесним заједницама извршене су двије организоване акције 
( Жетва), прикупљања минско-експлозивних средстава од грађана који су иста 
посједовали а нису имали одобрење за чување. 

 
У организационом смислу, у оквиру Републичке управе цивилне заштите је 
систематизован Сектор за деминирање, у оквиру којег су формирани „А“ тимови: Бања 
Лука, Добој, Требиње и Пале, намијењени деминирању, „Б“ тимови: Бања Лука, Добој 
(„Б1“ и „Б2“), Пале и Требиње, намијењени откривању и обиљежавању неексплодираних 
убојних средстава (НУС) ради њиховог безбједног уклањања и/или уништавања, тим за 
машинско деминирање (машине „Темпест МК 5“ и „ФМЛ 200“), машински тим (1 
блиндирани утоваривач и 2 камиона кипера) и тим паса за откривање експлозива. 
 
На општини Прњавор нема организација која се баве производњом, превожењем и 
складиштењем експлозивних материја, осим што се одређена привредна друштва баве 
прометом запаљивих материја ( нафте, бензина, лож уља). 
Складиштење ових материја врши се на бензинским пумпама које су прописно 
обезбијеђене.  
Најзахтјевнији задатак у оквиру послова деминирања је такозвани „брзи одговор“, за 
који су оспособљени „А“ и „Б“ тимови Републичке управе цивилне заштите. Реализује се 
у случају када су непосредно угрожени људски животи или по питању истрага.  
Операција „брзи одговор“ подразумијева интервентно деминирање у циљу што бржег 
приласка повријеђеној особи у минском пољу ради њеног брзог извлачења на сигурну 
површину и пружања неопходне помоћи. Операција „брзи одговор“ се проводи према 
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посебним процедурама. Припадници тимова су акредитовани и оспособљени за послове 
деминирања. 
Процјењује се  да још увијек постоји  МЕС-а код грађана, те још неоткривених МЕС-а у 
природи, та се акција континуирано спроводи од стране цивилне заштите, полиције, и 
грађана, те удружења ловаца, риболоваца, сакупљача гљива итд, а све у циљу да се 
прикупе и униште , како не би дошло до угрожавања људских живота и уништења 
материјалних добара.  
 
 
 

 
                         Карта број 12.  Минска ситуација у Босни и Херцеговини.  

                            ( Извор података: Републичка Процјена угрожености). 

 

Табела број 38. Списак прикупљених и уништених НУС-а и МЕС-а на подручју општине 
Прњавор од  2001. до 2013. године. 

Р.бр НАЗИВ МЕС-а БРОЈ МЕС-а 

1. Ручна бомба 2252 

2. Ручни ракетни бацач-«Зоља» 202 

3. Тромблон 739 

4. Експлозив-ТНТ 131,8кг 

5. Против пјешадијске мине  228 

6. Против тенковска мина 252 
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7. Минобацачка граната 57 

8. Пушчана муниција 7,62 мм 177 124 

9. Пушчана муниција 7,9 мм 65 380 

( Извор података: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту ). 

Табела број 39. Списак прикупљених и уништених минско-експлозивних средстава на   
подручју општине Прњавор у 2013. години.  

Р.бр НАЗИВ МЕС-а 
БРОЈ МЕС-а 

 

1. Ручна бомба 74 

2. Ручни ракетни бацач-«Зоља» 9 

3. Тромблон 13 

4. Експлозив-ТНТ 11700 гр 

5. Пластични експлозив 1400 гр 

6. Против пјешадијска мина ПМА-2 3 

7. Против пјешадијска мина ПРОМ-1  

8. ТМА-4 3 

9. УПМА-2  

10. Ракета 90мм „Оса“  

11. Мина усмјеравајућег дејства „МРУД“  

12. Ручна кумулативна мина „Брк“ 1 

13. Минобацачка граната 82 мм и 60 мм 1 

14. Противавионска муниција 12,7 мм 15 

15. Противавионска муниција 14,5 мм 3 

16. Противавионска муниција 20 мм 8 

17. Пушчана муниција 7,9 мм 513 

18. Пушчана муниција 7,62 мм 2014 

19. Електронска детонаторска каписла 2 

( Извор података: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту општине 
                               Прњавор) 
 

16.     НЕЗАКОНИТА ГРАДЊА 

 

 

 Незаконита градња веома често доводи до тога да се геотехничка, односно 
инжењерскогеолошка истраживања безразложно прескачу при пројектовању и изградњи 
објеката, па самим тим често долази до фаталних посљедица, као што су неравномјерно 
слијегање објекта, опасност од нестабилних косина око објекта, опасност од клизишта, 
што узрокује не само материјалну штету, већ може имати и људске жртве.  
На тај начин објекти постају несигурни и препуштени вољи природе. Након изградње 
таквог објекта и активирања процеса нестабилности, једино могуће рјешење јесте 
примјена веома скупих и технички сложених рјешења за санацију.  
 
Прије почетка грађевинских радова, као и у току њиховог извођења, потребно је вршити 
инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања и испитивања терена, којима би се 
евентуално формирање ових процеса могло спријечити и на вријеме санирати. 
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Проблем непланске, односно бесправне градње у општини Прњавор је дијелом у 
застарјелој и неажурној просторно-планској документацији, а треба имати у виду и 
велике миграционе процесе који су се десили као посљедица ратних дешавања, тешку 
материјалну ситуацију идр.  
                

17.   СМЈЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Према подацима из туристичке организације Републике Српске на подручју 

општине Прњавор регистровано је 193 лежаја у хотелима, пансионима и сл. 

17.1.   Тржни центри  

 

            У  општини Прњавор тренутно послује 7 већих маркета: 

• Куповни центар “Металекс,” 

• Маркет “Фортуна”, 

• “Туш” маркет, 

• “Макси” маркет,  

• “ Мој маркет”, 

• “ Магрос” и 

• “Бони маркет” 
 

        Наведени маркети могу квалитетно извршити снабдијевање становништва општине 
        у случају ванредних ситуација. 
 

18.  УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

    18.1. Производни отпад  

 

Отпад представља све материје или предмете које ималац отпада одлаже, намјерава 
или мора одложити у складу са једном од категорија наведених у Правилнику о 
категоријама отпада са каталогом. Као отпад представљене су и отпадне материје 
које су настале у процесу производње, а потом поново ушле у производни процес 
истог предузећа. Опасни отпад је сваки отпад који се по свом поријеклу, саставу 
или концентрацији наводи као опасан према Закону о управљању отпадом 
Републике Српске. Од укупног индустријског отпада, у просјеку се 2% означи као 
опасни отпад.  

 

Сходно прописаним стандардима, различите категорије отпада се не смију 
мијешати, нарочито уколико се ради о опасном и неопасном отпаду. Мјере 
безбједности требају првенствено спријечити самозапаљење отпада на 
одлагалишту, односно депонији, те друге акцидентне ситуације, као што су 
инфилтрација процједне воде у земљиште, појава отровних гасовитих материја, 
запаљење биогаса или експлозије на депонији.  
 
Комунални отпад са општине Прњавор, одвози се на регионалну депонију у Рамиће, 
удаљену 10 км од Бања Луке.  Ова локација користи се за одлагање отпада већ 30 
година и на депонији је до сада одложено преко 2 милиона m

3
 отпада. На наведеној 

локацији врши се уређено примање нових количина отпада, прописаног депоновања  
са компактирањем и прекривањем слојева депонованог отпада слојем земље, кроз 
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изградњу бушотина за несметано отплињавање и растерећење депоније, заштиту 
простора депоније изградњом ограде око депоније, уређењем зелених површина, 
итд.  

 

 

18.2. Дивље/ неконтролисане депоније  

 

Утицај дивљих/неконтролисаних депонија на животну средину (ваздух, воду, 
земљиште), на здравље људи као и на општу безбједност путем емисија загађених 
оцједних вода и емисија биогаса могу бити разарајући. Загађење се не зауставља у 
околини већ утиче даље на здравље и безбједност становништва, ометајући ланац 
исхране и воде. Обим и јачина загађења се разликује од мјеста до мјеста, у 
зависности од карактеристика сваког подручја. Пријетња околини и заједници може 
бити значајна, тако да је у већини случајева неоспорно потребна санација, 
користећи савремене методе санације депонија, које укључују: 
  

-  физичку и потпуну санитарно-епидемиолошку безбједност по животну средину,  

-  заштиту од загађења земљишта (тла), ваздуха, подземних и површинских вода,  

-  коришћење земљишта до 0,05 ha за 1000 тона отпада,  

-  однос количине чврстог отпада и прекривног материјала је око 4:1,  

-  збијеност прекривног материјала је око 1600 kg/m³,  

-  општи циљ је да се спријечи доток воде у тијело депоније,  

-  терен за депонију би требао бити непропустан, да обезбјеђује стабилност депоније  

    (водопропусност највише10‾⁵ cm/sec),  

-  заштиту животне средине (тла, воде, ваздуха).  

 

Табела број 40. Преглед локација дивљих депонија у Општини. 

Општина 

Прњавор  

Вучијак, Кремна; Грмчара, шљункара Павловић; Пут за Србац, локална 

депонија; Калабе, Илова; Маћино Брдо;  

(5 локација) 

                     Извор података: Републичка процјена угрожености. 

 
 

19. СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА (ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ) У ОПШТИНИ   
ПРЊАВОР 

 
 

Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама дефинисано је да је систем 
заштите и спасавања обједињени облик управљања и организовања снага и субјеката 
система на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака 
заштите и спасавања људи и добара од посљедица елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа, катастрофа, епидемија, посљедица ратних дејстава, посљедица 
тероризма и других опасности и несрећа које могу угрозити становништво, материјална 
и културна добра и животну средину, укључујући и мјере опоравка од насталих 
посљедица.  
Заштита и спасавање представља вишеслојан и свеобухватан појам, не само активност 
већ концепт који се састоји од више међусобно подијељених дијелова, а који се заједно 
дефинишу као заштита и спасавање.  
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Први дио, који се већим дијелом односи на заштиту, обухвата све сегменте друштва и 
подразумијева свакодневне, редовне и организоване активности које, посредно или 
непосредно, за свој крајњи циљ имају побољшање стања заштићености људи, 
материјалних добара и животне средине од свакодневних, мањих или већих, опасности. 
Овај сегмент заштите и спасавања је најочигледнији у свакодневном, редовном 
дјеловању нпр. полиције, ватрогасаца, медицинске службе, итд.  

 

Други дио обухвата активности које се проводе кад систем заштите није довољан да 
људе, материјална добра и животну средину ефикасно заштити, те је у циљу очувања 
живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине, неопходно предузети 
мјере спасавања од утицаја негативних ефеката одређених опасности, које проводе 
специјализоване службе у оквиру својих редовних активности (хитне медицинске 
помоћи и ватрогасне службе).  

 

Трећи дио обухвата све оно што је дефинисано Законом о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама, у условима који захтијевају ванредно ангажовање 
специјализованих снага и средстава, кад се редовним дјеловањем не може супротставити 
ефектима одређеног догађаја који угрожава људе, материјална и друга добра и животну 
средину, те је том дјеловању потребно додати специјализоване снаге и средства.  
 
19.1.  Цивилна заштита 

 

Цивилна заштита је интегришући и оперативни дио система заштите и спасавања који 
руководи мјерама и активностима заштите и спасавања.  
Цивилна заштита је, увијек активна и неодвојиви дио система заштите и спасавања, а 
најактивнија је у условима елементарне непогоде и друге несреће, односно по 
проглашењу ванредног стања, када је неопходно на организован начин ангажовати све 
расположиве ресурсе на подручју општине, у циљу што ефикаснијег пружања заштите и 
спасавања онима којима је то потребно, материјалних добара и животне средине, те што 
успјешнијег ублажавања негативних посљедица елементарне непогоде и друге несреће и 

што бржег успостављања стања нормалног функционисања свих друштвених функција. 

 

Субјекти заштите и спасавања су: служба цивилне заштите, други општински органи 
управе, привредна друштва и друга правна лица, предузетници, грађани, удружења, 
професионалне и друге организације.  
 
Снаге заштите и спасавања су: Општински штаб за ванредне ситуације, јединице и 
тимови цивилне заштите које формира општина, тимови и екипе Црвеног крста општине, 
јединице и тимови које формирају привредна друштва и друга правна лица, јединице и 
тимови које формирају удружења грађана и друге невладине организације, повјереници 
заштите и спасавања, професионалне и хитне службе, те грађани у оквиру личне, 
узајамне и колективне заштите.  
 

19.2. Руковођење у систему заштите и спасавања 

 

Руковођење снагама заштите и спасавања које су ангажоване у акцијама и операцијама 
заштите и спасавања, непосредно врши Штаб за ванредне ситуације. 
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19.3.  Принцип ангажовања снага и средстава заштите и спасавања  

 
У свакодневном животу, када је стање по питању елементарне непогоде и друге несреће 
редовно, послове заштите и спасавања проводе професионалне службе чија је то основна 
дјелатност. У случају ванредне ситуације, снаге заштите и спасавања се ангажују према 
сљедећем распореду:  
 

1. професионалне хитне службе (ватрогасци, медицинске, ветеринарске и  

                  друге службе у оквиру својих редовних послова и задатака),  

2. снаге заштите и спасавања према редосљеду који је утврђен Планом  

                        хитног поступања јединица локалне самоуправе, уколико снаге из тачке 1 

                        нису довољне,  

3. грађани у складу са Законом,  

4. снаге сусједних и других опшина и  

5. снаге у Републици. 

 
Темељни документ у области заштите и спасавања је План заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће који се израђује за подручје општине и  за потребе 
привредних друштава и других правних лица.  
План заштите и спасавања је свеобухватни плански документ којим се разрађују задаци 
заштите и спасавања и који обезбјеђује организовано и усклађено дјеловање на 
спречавању несрећа, односно смањењу посљедица, и обезбјеђење услова за живот у 
случају елементарне непогоде и друге несреће.  
 
 

20.   МОГУЋЕ  НЕСРЕЋЕ/ РИЗИЦИ  КОЈЕ  МОГУ ЗАДЕСИТИ ОПШТИНУ  

     ПРЊАВОР   

 

 
У циљу идентификације могућих ризика/несрећа на општини Прњавор, и заштите 
ризичних група (људи, имовине, животне средине и инфраструктуре), општинска 
служба цивилне заштите општине Прњавор је у складу са Законом прикупила 
информације о ризичним објектима и потенцијалним несрећама у општини Прњавор од 
релевантних служби,  установа,  предузећа, а на основу историјских података, искустава 
извјештаја ватрогасних, спасилачких и хитних служби и др. 
 
20.1.     Могуће природне несрећe:  

-  Земљотрес, 
-  Поплава, 
-  Клизање и одроњавање земљишта, 
-  Високи снијег и сњежни наноси, 
-  Епидемија заразних болести, 
-  Суша, 
-  Високе и ниске температуре ваздуха и појава мраза,  
-  Пролом облака, олујни вјетар и град, 
-  Топлотни таласи. 

 

 20.2.    Техничко-технолошке несреће: 

-  Велики пожари, 
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-  Рушење или преливаање брана на акумулацијама, 
-  Експанзије или експлозије гасова и опасних материја, 
-  Радиоактивно и друго загађење зрака , воде и тла. 
 
 

20.3.    Остале пријетње од несрећа већих размјера: 

 
-  Неексплодирана убојна  средства и мине ( НУС ), 
-  Велике несреће у друмском саобраћају, 

          -  Ратна дејства.  
 
 

  20.4.   Листа репрезентативних ризика и сценарија ( могуће несреће) на општини  

Прњавор 

          Табела број  41.   Могући ризици на општини Прњавор 

Р/Б 
Листа репрезентативних 

ризика 
Листа репрезентативних сценарија Циљне/ризичне групе 

1. Клизишта 

Сценариј бр.1: Клизиште Горња 
Мравица 

 
 

Инфраструктура 
Имовина 

Људи 
Животна средина 

2. Земљотрес 
Сценариј бр. 2. Земљотрес у насељеним 
мјестима општине,  магнитуде  М≥6.5 

Људи 
Имовина 
Инфраструктура 
Животна средина 

3. 
Ексремне метеоролошке 

појаве 

Сценариј бр. 3. Велике сњежне 
падавине 

Људи 

Инфраструктура 
Животна средина 

Сценариј бр. 4. Суша 

Животна средина 

Инфраструктура 
Људи 

Сценариј бр. 5. Олујни вјетар 

Инфраструктура 
Имовина 

Људи 
Животна средина 

Сценариј бр. 6. Град, грмљавинско 
невријеме 

Имовина 

Инфраструктура 
Животна средина 

Људи 

4. Поплаве 
Сценариј бр. 7. Поплаве у Укринско-

Вијачком сливу 

Имовина  
Људи 

Инфраструктура 
Животна средина 

5. Пожари 
Сценариј бр. 8. Пожари,  (шумски 

комплекс Боровица- Чавка). 

Животна средина 
Имовина 

Људи 

6. Заразне болести Сценариј бр. 9. Бруцелоза оваца Људи 

7. 
Несрећа у путном 

саобраћају 

Сценариј бр. 10. Саобраћајна несрећа на 
Магистралном путу М16.1, Клашнице-

Дервента 

Људи 
Имовина 
Инфраструктура 
Животна средина 

8. 
Прекид у функционисању 

телекомуникација 

Сценариј бр. 11. Прекид у 
функционисању фиксне телефоније 

Имовина 

Људи 
Инфраструктура 
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20.5. Сценариј број 1.  Клизиште уз локални пут Околица-Горња Мравица. 

 

Анализа сценарија 

  

 

Клизишта, као продукти савремених геолошких процеса у новије вријеме веома су честа 
појава на подручју општине Прњавор. Утврђено је да клизишта настају када се стекну 
сви природни услови, а прије свега геолошки услови који дјелују на геолошку средину. 
Подземна вода је у настанку и развоју клизишта веома значајна и нема ни једног 
клизишта без учешћа подземних вода у њиховом формирању. Зато су и појаве 
катастрофалних клизишта везане за изразито влажне периоде у години.  
 
Клизиште, као природна несрећа угрожава слиједеће циљне/ ризичне групе: 
 

• Инфраструктуру, 

• Имовину, 

• Људе и 

• Животну средину. 
                                  
Активирањем клизишта уз локални пут Околица-Горња Мравица , дошло је до 
оштећења локалног пута, пошто је клизиште „однијело“  ½ трупа пута. 
Одмах по активирању клизишта приступило се радовима на санирању клизишта на 
критичном дијелу. Редован саобраћај на овом путном дијелу није био прекинут, али се 
одвијао отежано, једном половином коловоза. 
Клизиште је захватило већу површину земљишта уз локални пут, дио шуме ( порушена 
су стабла), а угрожена је и једна породична кућа удаљена око 150 m од пута.  
  
У више наврата је вршена санација клизишта на критичном дијелу пута, ископом 
неносивог земљишта и насипавањем каменог материјала ради стабилизирања терена. 
Међутим, поново се терен слијегао и клизио, нарочито послије великих киша. 
Површина клизишта је око 6.500 m² и због потребног великог захвата, а недостатка 
средстава , клизиште се није стабилизирало. 
Видљиво је било да су се појавиле и подземне воде на дијелу клизишта уз путну трасу. 
 
 Локални пут се није могао проширити на другу страну од клизишта а нити градити нова 
траса због специфичности терена, пошто је терен у паду  тако да се саобраћај и даље 
одвија уским дијелом коловоза, а више пута годишње се врши насипавање дијела 
оштећеног пута како био био проходан за саобраћај, а такође је обиљежен видљивом 
траком као неби дошло до несреће у саобраћају. 

 

Kлизиште је изазвало већу материјалну штету, а постоји просјечан/прихватљив ризик по 
питању угрожености људских живота, како у саобраћају тако и у случају рушења 
породичног објекта у близини клизишта. Највећа штета је нанешена животној средини, 
пошто је нарушена природна стабилност падина, уништена ливада и дио шуме.  
 
 20.5.1.  Приједлог мјера и активности 
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Трајна санација клизишта се може извршити само на основу урађене пројектне 
документације, од стране стручне институције, а на основу неопходног минимума – 
геолошких, хидрогеолошких и геотехничких истраживања као основе за израду пројекта. 
Геолошка испитивања морају ријешити основна питања везана за узроке настанка, 
димензије клизишта, те дати приједлог санационих мјера, односно поуздана економична 
и рационална техничка рјешења за његову стабилизацију, односно заштиту објеката, 
локалног пута, идр. Геотехничка истраживања и израда пројектне документације треба 
почети што хитније да би санација започела и завршила током љетњих сушних дана, 
када је једино и могућ рад у расквашеним теренима.  
 
Дио територије oпштине Прњавор је угрожен клизиштима. Потребно је хитно 
приступити изради катастра клизишта и нестабилних падина на нивоу територије 
општине Прњавор. 
Основни циљ израде катастра клизишта је дугорочно инжењерскогеолошко изучавање 
терена, како би се у потпуности сагледале и дефинисале особине терена ради његовог 
уређења и рационалног коришћења. Формирањем катастра и базе података о 
клизиштима, омогућиће се континуирано праћење процеса клизања, правовремено 
реаговање и обезбјеђивање неопходних информација које су од великог значаја 
планерима, инвеститорима, пројектантима и градитељима. Ово је посебно значајно јер 
ови процеси представљају лимитирајуће факторе у просторном развоју градова, 
изградњи објеката инфраструктуре и захтијевају примјену врло скупих и технички 
сложених рјешења за изградњу објеката.  
 
Органима локалне управе овај катастар ће омогућити да објективно и рационално 
утврђују приоритете у рјешавању проблема клизања терена, како у смислу санације 
клизишта и заштите угрожених објеката, тако и у смислу превентивног дјеловања.  
Катастар клизишта  радио би се у више нивоа. Први ниво предвиђа радове који треба да 
обухвате анализу свих расположивих података о клизиштима. По завршетку овог нивоа 
израђује се карта осјетљивости терена на клизање, односно карта опасности од појаве 
клизишта. На основу карте, одредиће се која су то подручја приоритетна за евентуалну 
санацију и мониторинг.У другом нивоу предвиђено је да се на већ одређеним 
приоритетним подручјима врше инжењерскогеолошка истраживања клизишта. 
 
У трећем нивоу је на мјестима са високом опасношћу и ризиком од клизишта потребно 
развити системе за праћење и мониторинг појава нестабилности, а ради благовременог 
упозоравања и праћења клизне активности. Четврти ниво представља ниво у којем се  
након спроведених основних и детаљних истраживања и анализе мониторинга, за 
приоритетна клизишта приступа изради пројеката санације и санационих мјера. 
Пети, и посљедњи ниво, представља ниво вођења, односно одржавања базе података 
клизишта, као и унос нових информација. 
 

    20.6. Сценариј број  2.    Земљотрес у насељеним мјестима општине, 

                                              М≥6.5 јединица Рихтерове скале  

                                                          

 - Опште информације о сеизмичком ризику  
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Ризик од земљотреса је питање јавне сигурности које захтијева одговарајуће мјере и 
средства управљања ризиком с циљем да се заштити имовина, становништво, 
инфраструктура, природна средина и културно насљеђе. 
 Циљ процјене сеизмичког ризика је опис посљедица сеизмичког догађаја на одређеном 
географском подручју у одређеном временском периоду.  
 
Ефекти који се на основу догођених земљотреса могу предвидјети су: физичка ошећења 
објеката, људске жртве, потенцијални економски губици усљед директне штете као и 
индиректни економски губици изражени кроз губитак производних капацитета и 
прекида у пословању, губитак критичних функција у друштву (здравствене и социјалне 
установе, ватрогасне јединице, комуникациона и транспортна мрежа, снабдијевање 
водом) као и губитак других институционалних и организационих функција.  
 
Процјена броја потенцијалних жртава омогућава процјену постојећих капацитета за 
медицинску његу и реаговање у ванредним ситуацијама. Поред тога, идентификација 
посебно опасних група објеката или угрожених географских подручја има свој значај код 
урбаног и просторног планирања.  
Током првих сати након земљотреса, резултати анализе сеизмичког ризика омогућавају 
добијање брзе процјене могућег утицаја земљотреса, а које могу бити значајне за 
доношење одлука. У периоду послије ванредне ситуације анализа сеизмичког ризика 
омогућава идентификовање најефикаснијих рјешења бирајући, при томе, интервенције 
које представљају побољшање за будуће планирање.  
За идентификацију ризика за које ће бити израђени сценарији користићемо податке о 
догођеним земљотресима из каталога, а једини критеријум за одабир и израду сценарија 
јесу чињенице:  

-  да су се већ догодили на одређеном подручју,  

-  да су постојале посљедице на људе, имовину и инфраструктуру,  

          -  да су карактеристични за регион, односно да су представници жаришних зона.  

 

Табела број 42. Разорни земљотреси који су се десили на Бањалучкој и Добојској регији                         

уназад 100 година. 

Вријеме Мјесто 
Магнитуда 

( М ) 

Интензитет у 

епицентру ( Io) 

MCS скале 

17.12.1940. Дервента М=5,1 Io=7° 

31.12.1950. Друговићи М=5,7 Io=8° 

27.10.1969. Бања Лука М=6,6 Io=9° 

( Извор података-Просторни пла општине Прњавор 2010-2030. година.) 

20.6.1.  Мјерење јачине земљотреса  

 

Магнитуда земљотреса је објективна, квантитативна мјера јачине земљотреса. 
Рихтерова локална магнитуда ML(Richter 1935) је најпознатија скала за магнитуду.  
Макросеизмички интензитет је квалитативни опис ефеката земљотреса на 
појединачној локацији, чему свједоче уочена и документована оштећења на природном и 
изграђеном окружењу као и реакције људи и животиња.  
Резултати сеизмолошких истраживања, нарочито послије катастрофалних земљотреса у 
Европи и свијету, указали су на потребу детаљније класификације објеката према 
параметрима који имају највише утицаја на очекивани тип и обим оштећења. Европска 
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Макросеизмичка Скала EMS-98 обухвата 4 типа објеката (зидане, армиранобетонске, 
челичне и дрвене) и 6 класа повредљивости од А до Ф чиме, на до сада јединствен 
начин, даје могућност различитим типовима објеката да буду у процјени третирани на 
исти начин (нпр. масиван камен и неармирани зид од опеке са међуспратном 
конструкцијом од армираног бетона). МСК-64 скалом су обухваћене три класе зграда 
према начину градње. Однос између MCS и EMS-98 скале је, из напријед наведених 
разлога, сложенији па конверзија интензитета из једне у другу скалу није тако 
једноставна и често се рјешава на начин да се поставља интензитет по EMS-98 за један 
степен нижи од интензитета по MCS скали. 
 

Интензитет земљотреса и  кретање тла за вријеме јаког земљотреса. 

                    Табела број 43. Веза између убрзања тла и интензитета земљотреса 

Интензитет Убрзање (cm/s
2
) 

VI 25-50 

VII 50-100 

VIII 100-200 

IX 200-400 

( Извор података: Републичка процјена угрожености) 

За анализу сеизмичког ризика у насељеним мјестима општине, кориштен је приступ 
анализи земљотреса на широј бањалучкој регији, за коју постоје подаци који се могу 
користити. 
За потребе израде сценарија одређена је магнитуда земљотреса као и удаљеност 
епицентра од локације за коју се ради сценариј.  
Овај сценариј је израђен за, историјски гледано, земљотрес максималне магнитуде, а 
епицентар земљотреса ће бити фиксиран за пресјек два расједа 10 km сјеверно од Бања 
Луке, а у близини епицентра историјског земљотреса који се већ десио 27. октобра 1969. 
године.  

 

Повод за израду сценарија за догађање разорног земљотреса магнитуде M ≥6.5 јединица 
Рихтерове скале на ширем бањалучком подручју је управо најјачи  земљотрес који је 
задесио ово подручје ( у последњих 100 година). 
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Карта број 13. Прогнозне мапе трешње изражене преко макросеизмичког интензитета за 

сценариј земљотреса Бања Лука, М=6.5 јединица Рихтерове скале.  

Бањалучко сеизмогено подручје обухвата простор од око 10.000 km
2
,односно простор на 

растојању од 50 km око Бања Луке. Према историјским подацима којим располажемо, 
бањалучко жариште карактеришу 4 серије земљотреса:  
 

• Прва серија земљотреса десила се 1888. године, а представник серије је 

земљотрес који се десио 20.05.1888. године, магнитуде 5.7 јединица 

Рихтерове скале и интензитета VII степени MCS скале.  

• Друга серија десила се 1935. године, а најјачи од укупно 7 земљотреса који 

су се у тој серији десили је земљотрес од 11.10.1935. године, магнитуде 5.1 

јединица Рихтерове скале и интензитета VII степени MCS скале.  

• Трећа серија десила се 1969. године, када се од 26.10. до 31.12. десило више 

земљотреса од којих је најјачи био 27.10.1969. године, у 09 сати 10 мин. 

магнитуде 6.6 јединица Рихтерове скале и интензитета IX степени MCS 

скале.  

• Четврта серија земљотреса десила се 1981. године, а представник серије је 

земљотрес који се десио 13.08.1981. године, магнитуде 5.4 јединица 

Рихтерове скале и интензитета VIII степени MCS скале.  

Израда карте теоретских изосеиста  

 

Изосеисте су линије које ограничавају области истог сеизмичког интензитета. Први 
корак је одабир једог од модела атенуационих релација које на основу предикционих 
једначина, у зони од интереса, омогућавају теоретску процјену убрзања тла под дејством 
земљотреса.  
При изради сценарија претпоставили смо да је епицентар земљотреса 2 km сјеверно од 
епицентра земљотреса догођеног 1969. године.  
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Карта број 14.  Карта теоретских изосеиста за земљотрес магнитуде M=6.5 Рихтера. 

 

Као што се види на карти број 14, у зони на растојању од 3.5 километра од епицентра, 
земљотрес би се манифестовао интензитетом од IX степени, на растојању 13.5 
километара интензитетом од VIII степени, а на растојању 70 километара интензитетом од 
VII степени према EMS-98 макросеизмичкој скали. Описи очекиваних ефеката на људе, 
објекте и околину за поменуте степене сеизмичког интензитета из EMS-скале су:  
 

а) дејство на људе и њихово понашање,  
б) ефекти на предметима и природи (не узимајући у обзир оштећења на 
     зградама, ефекте на тло, и пуцање тла),  
в) оштећења на објектима.  

 

Квантификација:  

- мало: 0-10 (20) %, - много: 10 (20)- 50 (60) %, - већина: 50 (60)-100 %.  

20.6.2.   IX степени – разоран земљотрес  

 

Ефекти земљотреса: 
 

а) Општа паника. Може доћи до силовитог обарања људи на тло.  
б) Многи споменици и стубови се руше или долази до њихове торзије. Примјећује се  
    таласање меког тла.  

 

       5. Степен оштећења на много зграда класе А , 

4. Степен оштећења на много а 5. Степен оштећења на мало зграда класе B , 

3. Степен оштећења на много а 4. Степен оштећења на мало зграда класе C , 

2. Степен оштећења на много а 3. Степен оштећења на мало зграда класе D,  
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2. Степен оштећења на мало зграда класе Е.  

 

20.6.3.    VIII степен – Штетан земљотрес  

 
 

а) Великом броју људи је тешко да се одржи на ногама, чак и ван зграда.  
b) Може доћи до претурања намјештаја. Предмети као што су телевизори, итд. падају на 
под. Понекад може доћи до помјерања с мјеста, торзије или превртања камених 
надгробних споменика. Таласање врло меког терена је могуће примијетити.  

       4. Степен оштећења на много а 5. Степен оштећења на мало зграда класе А,   

3. Степен оштећења на много а 4. Степен оштећења на мало зграда класе B,  

2. Степен оштећења на мнoгo а 3. Степен оштећења на малo зграда класе C,  

2. Степен оштећења на мало зграда класе D.  

 

Степени оштећења од највећег значаја за процјену су 5. Степен ( рушење објеката) и 4. 

Степен ( тешка конструктивна оштећења објеката). 

 

20.6.4. Типови објеката (класа повредљивости) EMS-98 скала:  

 

А – ломљени камен, непечена опека (ћерпић) М1  
Б – зидане конструкције (обичан камен М3); зидане конструкије (нермирана опека, 
бетонски блокови М5); М – masonry  
Ц – зидане конструкције (масиван камен М4); зидане конструкције (неармирани зидови 
са армираном међуспратном конструкцијом М6); армирано бетонске конструкције 
(рамови без асеизмичке градње RC1-W); армирано бетонске конструкције (зидови без 
асеизмичке градње RC2-W) RC – reinforced concrete.  
Д – зидане конструкције (армирана или везана зидана конструкција М7); армирано 
бетонске конструкције (рамови уз умјерен степен асеизмичке градње RC1-L); армирано 
бетонске конструкције (зидови уз умјерен степен асеизмичке градње RC2-L); објекти од 
дрвене грађе  
Е – армирано бетонске конструкције (рамови уз висок степен асеизмичке градње RC1-
H); армирано бетонске конструкције (зидови уз висок степен асеизмичке градње RC2-H); 
челични објекти S.  

 Ефекти земљотреса на објекте – повредљивост објеката   

 

Подаци о броју и типовима објеката за територију општине Прњавор не постоје, али су 
врсте објеката и вријеме изградње у региону познати из инжењерске праксе.  
Узета је у обзир претпоставка да је заступљеност објеката типа А веома мала (мање од 
5%). Стога се ови објекти разматрају заједно са класом Б. 
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Графикон број 14: Процјена процентуалне заступљености типова објеката у  

        Републици Српској. ( Извор података: Републичка Процјена угрожености) 

 

20.6.5.   Људске жртве 

 

Процјену људских жртава је тешко извршити јер на број људских жртава, осим 
магнитуде земљотреса, утицај имају и многи други фактори као што су:  

• Повредљивост објеката;  

• Врста и број објеката за становање – да ли су објекти колективног или 

      појединачног становања;  

• Да ли је подручје захваћено земљотресом урбаног или руралног карактера;  

• Тип локалног тла на подручју захваћеном земљотресом;  

• Старосне, полне и социјалне карактеристике становништва на подручју 

захваћеном земљотресом;  

• Понашање становништва;  

• Вријеме догађања земљотреса – да ли је ноћ или дан, радни или нерадни дан;  

• Инфраструктура;  

• Доступност здравствених установа;  

• Многи други предвидљиви и недпредвидљиви фактори.  

 

                  Табела број 44.  Процјена односа броја мртвих /100 000 становника 

  

Зона  
Број мртвих/ 100 000 

становника  

IX  44  

VIII  5.1  

VII  2.7  
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VI  0.16  

                            ( Извор података: Републичка Процјена угрожености) 

 

   20.6.6.    Подаци о ефектима земљотреса у Бања Луци 1969. године 

 

Оштећења објеката проузрокованих земљотресом из 1969. године су документована на 
подручју сљедећих општина: Бања Лука, Челинац, Лакташи, Градишка, Прњавор, 
Котор Варош, Кнежево, Србац, Кључ, Јајце, Приједор, Сански Мост, Козарска Дубица 
и Нови Град. Оштећено је или уништено 266 школских објеката, 146 културних 
институција, 133 здравствена објекта, 29 социјалних установа те 152 објекта јавне 
администрације. 
 Земљотрес је проузроковао огромну материјалну штету привреди Бања Луке, гдје је 
оштећено 112 објеката привредних друштава, многа су прекинула са радом или радила 
смањеним капацитетом, а један дио привреде је радио под ванредним условима 
привређивања и условима увећаних трошкова за нужну санацију. Укупна материјална 
штета је процијењена на око 100 милиона USD. Најтеже посљедице по становништво 
земљотрес је имао на бањалучком подручју, гдје је повријеђено 1.117 особа, а 15 особа 
је изгубило живот.  
 

Општину Прњавор је задесио јак земљотрес 1969. године, са интензитетом од 9° 
Меркалијеве скале, и процјене су такве да подручје наше општине може захватити јак 
земљотрес који би за последице имао  велика рушења објеката и затрпавања, посебно 
у граду Прњавору гдје су лоциране веће и више стамбене зграде, пословни и 
привредни објекти, школе, гдје се у одређеном моменту налази велики број људи. 
Рушењем објеката били би угрожени људски животи и   материјална добра , као и 
цјелокупна људска активност и  нормалан развој општине. 
Угроженост насеља и грађевинских објеката у односу на процијењени интензитет 
земљотреса бит ће различит према типу насеља, врсти објеката и материјала, 
конструктивног система градње и друго. На подручју општине Прњавор градња 
објеката од 1981. године рачуна се према сеизмичкој зони 8 иако је одређена 
сеизмичком зоном 7. 
Процјене су такве да би могући број повријеђених био од 20-25% у односу на број 
становника, што у многоме зависи од градског или сеоског подручја и   времена у коме 
би дошло до земљотреса. Далеко већи број повријеђених, био би ако би се земљотрес 
десио у касним ноћним сатима или за вријеме одржавања наставе у школама и за 
вријеме рада у привредним друштвима. 

 
На основу процјене угрожености људи од рушења и затрпавања, општина Прњавор 
ће организовати  снаге  цивилне  заштите као што су јединице специјализоване и 
опште намјене, повјеренике заштите и спасавања, радно способно становништво и 
материјално- техничка средства која посједују привредна друштва и грађани, а која 
могу да служе у сврху спашавања од евентуалног рушења. 
 
Општински штаб за ванредне ситуације, као оперативно стручни орган општине, треба 
водити рачуна о потребној оспособљености и опремљености јединица цивилне заштите 
и специјализованих  привредних  друштава и других органа и организација које дјелују 
на територији општине Прњавор. 
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Пошто ова мјера може да настане у различитим ситуацијама, потребно је у плановима 
разрадити начин организације и спровођења мјера заштите и спашавања од рушења 
објеката у којима би евентуално били затрпани људи. 

 

Територија општине Прњавор припада сеизмички активнијим подручјима Републике 
Српске, тзв. бањалучкој сеизмогеној зони, гдје се сеизмичка активност испољила  
током историје кроз већи број разорних земљотреса. Треба напоменути да се 
земљотреси инструментално региструју посљедњих 100 година, а да се за земљотресе 
који су се догодили прије инструменталног регистровања магнитуда израчунава на 
основу процијењеног интензитета земљотреса, односно његових ефеката. 
Историјска слика ризика је базирана на релативно блиској прошлости, односно 
земљотресима догођеним у посљедњих 1.000 година, што је у геолошком смислу 
кратак период.  
 

20.6.7.   Резултати анализе ризика. 

 

Сеизмичка опасност представљена је сеизмолошким картама максимално очекиваних 
интензитета, за више повратних периода. На овим картама су означена подручја 
очекиваних максималних интензитета по МСК-64 скали са вјероватноћом од 63%. 
Према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима, сеизмолошка карта за период од 500 година, представља 
основу за пројектовање објеката високоградње који су сврстани у тзв. II и III 
категорију. Све ове карте сеизмичке опасности изражавају елементе очекиваног 
максималног интензитета земљотреса у условима чврстог тла (основне стијене) за 
спецификовани период времена, а одређивање утицаја локалног тла се дефинише 
поменутим Правилником из 1981. године, који је још увијек на снази на територији 
Републике Српске.  
 

Да би се процијенила угроженост од земљотреса, мора се извршити поређење зона са 
високом сеизмичком опасношћу са подацима о територији на коју се опасност односи, 
као што су: подаци о густини насељености, инфраструктурним, стамбеним и другим 
објектима.  
 

       20.6.8.    Мјере и активности за смањење ризика. 

 

1.  Поштовање прописа о пројектовању и грађењу стамбених, пословних, индустријских 

и инфраструктурних објеката ( путева, жељезница, водовода и канализационе мреже и 

сл.), у зони високог сеизмичког ризика (VII, VIII и IX), на територији општине Прњавор, 

2. Вршити инжењерско–геолошка и геофизичка испитивања ужих локација и добијање 

података о могућим утицајима особина локалног тла у условима потенцијалних 

земљотреса, 

3.   Извршити попис, класификацију и процјену повредљивости објеката. 

 
20.6.9.    Мјере заштите од земљотреса у урбанистичком плану и грађењу. 
 
Према студију о утицају параметара простора предвиђене су слиједеће мјере: 
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-   утврдити услове пројектовања и грађења у складу са посебним прописима из ове  
    области, 
-   обавеза геолошких испитивања земљишта, 
-   сеизмичке карте, 
-  обавеза израде статичких прорачуна на основу горе наведеног, у односу на интензитет 
    сеизмичности, 
-   мања висина грађевина,    
-   мања густоћа изграђености, 
-   више зелених површина. 
   
Узимајући у обзир конкретне сеизмичке услове подручја, локације на којима се граде 
објекти и примјеном основних принципа земљотресног инжињерства у пројектовању, у 
великој мјери може се директно утицати на смењење последица од земљотреса. 
На основу постојећег стања објеката на територији општине Прњавор,  може се 
закључити да постојећа структура стамбених зграда и концентрација зграда на 
одређеним дијеловима ужег центра града Прњавора, не пружа могућност ефикасне 
заштите од земљотреса ( постоји одређени број старих објеката) , осим зграда грађених 
савременим отпорним конструктивним системима. 
 
У случају настанка земљотреса већих размјера на нашој општини потребно је предузети 
одговарајуће активности које се односе на спашавање угрожених и настрадалих 
људи и материјалних добара, а првенствено организовати потрагу и спашавање 
затрпаних у рушевинама и њихово збрињавање. У овим активностима потребно је 
ангажовати све расположиве снаге и средства за заштиту и спашавање, укључујући и 
одговарајуће снаге и средства из Републике и евентуално Оружане снаге. С обзиром на 
то да ће у акцијама тражања и спашавања затрпаних људи бити потребно ангажовати и 
друге снаге и средства ( псе трагаче, специјалне инструменте за откривање затрпаних, 
специјалне машине за уклањање рушевина и сл.) потребно је кроз планове заштите и 
спашавања планирати тражење помоћи од сусједних општина и шире друштвене 
заједнице. С обзиром на високу сеизмичност комплетне регије ,потребно је вршити 
систематско регистровање , прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и 
сеизмо-тектонских појава, сеизмичке активности и учесталости земљотреса те 
прогнозирати њихов утицај на земљиште, воде, водотоке и објекте. 
 

20.6.10.   Активности за интервентно дјеловање 

 

Аутоматско лоцирање земљотреса и слање обавјештења Оперативно-комуникативном 
центру 121, Републичке управе цивилне заштите неколико минута након догађаја. 
Интервентно дјеловање Републичког хидрометеорололошког завода, Сектора за 
сеизмологију подразумијева правовремено обавјештавање о догођеном земљотресу.У 
Сектору за сеизмологију инсталисан је и конфигурисан систем за аутоматско 
прикупљање и обраду сеизмолошких података. Систем омогућава аутоматско 
одређивање параметара земљотреса (географске координате и дубина жаришта, 
магнитуда), у року од неколико минута од дешавања земљотреса те аутоматско 
генерисање и слање обавјештења у виду СМС поруке која садржи основне податке о 
догођеном земљотресу. Систем технички ради и СМС поруке о догођеном земљотресу се 
шаљу запосленим у сеизмологији. Због недовољног броја станица и нестабилног преноса 
података систем није довољно поуздан да би се поруке слале и Републичкој управи 
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цивилне заштите и другим релевантним институцијама из области заштите и спасавања. 
Слање поруке са параметрима земљотреса значајно би скратило вријеме реаговања.  
 
 
20.7.    Сценариј број 3.  ВЕЛИКЕ СЊЕЖНЕ ПАДАВИНЕ 

 

           Анализа ризика 

 

Снијег представља врло озбиљну временску појаву, која се често манифестује као 
непогода и утиче на све сегменте дјелатности човјека и живота заједнице. На подручју 
општине Прњавор високи снијег и сњежни наноси су  честа појава. Обилним сњежним 
падавинама може бити захваћено цијело подручје општине. 
Обилне сњежне падавине угрожавају нормално одвијање живота и рада, изазивају 
прекиде у саобраћају, отежан приступ школским, здравственим и јавним објектима, 
прекиде испоруке електричне енергије, немогућност пружања здравствене помоћи 
угроженом становништву, те немогућност допреме прехрамбених производа одсјеченом 
становништву. 

Крајем јануара и почетком фебруара 2012. године општина Прњавор је била захваћена 
врло хладним ваздухом из Русије. Уз кратке прекиде, имали смо јаке падавине око двије 
седмице. 
Највећа опасност се јавља док пада јак снијег, јер је тада отежано чишћење путева као и 
акције спасавања. Врло тешка ситуација је била 2012. године, од 3. до 12. фебурара, када 
је у свим предјелима, за само један дан, пало пуно снијега. 
Велики снијег може узроковати бројне проблеме: угрожени су људски животи као и 
материјална добра. Код јаких сњежних падавина, често се дешава да путеви буду 
завејани, у вишим предјелима, ( Вијачани, Шаринци, Кокори), и непроходни, да читава 
насеља, углавном у вишим предјелима буду одсјечена. Уз јак снијег често се јавља и јак 
вјетар који прави наносе. И ниске температуре се јављају у том периоду, па је 
комбинација ова два фактора најнеповољнија. Често је и приступ ваздухом отежан или 
немогућ, због јаког вјетра и падавина. 
 Велики снијег може бити опасан када се накупи велика количина на крововима кућа, 
зграда, спортских и индустријских хала и сл. Под тежином снијега, кров може да 
попусти и да дође до велике материјалне штете, а могуће су и људске жртве. Такође, 
велики снијег доводи до кидања далековода и других  оштећења на телекомуникационим 
објектима и инфраструктури.  
Максимална забиљежена висина снијега на територији  општине Прњавор је од 40-60 
cm.  
Утицај на пољопривреду је огроман и зависи од времена појаве. Штити озиме усјеве од 
зимских мразева, представља залиху воде за биљке у прољетним мјесецима, међутим кад 
изостане, а јаве се јаки мразеви, биљне културе су знатно угрожене.  
Водни режим и цијела хидропривреда зависе од сњежног покривача, посебно у 
мјесецима када наступа његово топљење, када утиче на појаву поплава.  
У грађевинарсву се мора водити рачуна о оптерећености конструкција и кровова 
снијегом, будући, да ће влажан и дебео сњежни покривач, толико оптеретити 
конструкције и изазвати урушавања истих, с могућношћу и људских жртава. 
 

Табела број  45.  Ниво упозорења у метеоаларму за висину сњежног покривача; 

Ниво 

упозорења  
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Зелено  < 10cm/24h  

Жуто  > 10 cm/24h  

Наранџасто  > 30 cm/24h  

Црвено  > 80cm/24h  

             ( Извор података: Републичка Процјена угрожености) 

 

Ниво за упозорење се односи на количину новог снијега који падне за 24 часа. Управо су 
то и најопасније ситуације, када за кратко вријеме напада пуно снијега па је у тим 
условима тешко чистити и пробијати се до завијаних предјела/ људи, поготово ако има 
ветра, вијавице уз ниску температуру.     
Опште стајалиште које произилази из проведених анализа екстремних метероолошких 
појава јесте битност рада метеоролошке службе, давања што квалитетнијих информација 
о стању времена, климе, вода и њихових екстрема. 
 
20.7.1.  Превентивне мјере заштите 

 

На подручјима повећаног ризика од сњежних падавина и снијега, успоставити систем 
праћења временске прогнозе ради добијања што тачније и правовремене информације о 
будућем стању атмосфере, у циљу информисања институција и јавности да на вријеме 
предузму одређене радње и активности, како би се избјегао или смањио ризик од опасне 
метеоролошке појаве, према Плану заштите и спасавања од снијега и сњежних падавина. 
Неопходно израдити систем ране најаве и упозорења, обавјештавања и узбуњивања 
путем повјереника заштите и спасавања и радника мјесних канцеларија. 

Од велике је важности стално праћење времена, прогноза и упозорења   која морају бити 
краткорочна (на пар сати, најава опасних појава до шест сати унапријед), прогноза за 24 
и 48 часова унапријед и изгледи времена до 5 дана унапријед.  

 
Преко средстава јавног информисања (ЈП радио Прњавор, радио „Љубић“ и телевизије 
„Канал 3“) потрбно је упознати становништво и учеснике у саобраћају да путем кратког 
броја за хитне интервенције 121 (Центар за обавјештавање и узбуњивање) могу 
пријавити све опасности узроковане великим сњежним падавинама, односно упозорити 
власнике и станаре стамбених објеката, власнике предузећа и радњи да су обавезни 
извршити уклањање снијега и леда са површина испред својих објеката, скинути снијег 
са објеката који угрожавају пролазнике и да предузму и друге радње за несметан пролаз 
машина које рашчишћавају снијег ( Комунална полиција). 
Општина Прњавор, у циљу нормалног функционисања саобраћаја, треба да предузме 
додатне превентивне мјере на локалним путевима који могу бити угрожени од 
елементарних непогода, а посебно путни правац Кулаши-Присоје-Горњи Вијачани, 
путни правац Прњавор-Илова на дијелу Караћ, путни правац Прњавор-Мравица на 

дијелу Радуњевац и путни правац Прњавор-Грабик Илова на дијелу Крчме. 
 
-  Прије почетка зимске сезоне, неопходно је извршити санацију комуникација на 
критичним мјестима /клизиштима/ и предузети друге потребне мјере ради проходности 
и безбиједности саобраћаја. 
- КП „Парк“ АД Прњавор обавезан је извршити чишћење шахтова и постојеће 
канализационе мреже. 
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-  Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције треба  остварити потпуну 
сарадњу са Јавним предузећем Путеви Републике Српске и  Полицијском станицом 
Прњавор како би што ефикасније створили услове за одвијање саобраћаја у зимском 
периоду на подручју општине. 
-  Електродистрибуција Прњавор, која се бави одржавањем нисконапонске и 
високонапонске електро мреже, у случају обилних сњежних падавина, поледице, треба 
да обезбиједи додатне екипе које ће омогућити брзо и ефикасно отклањање кварова на 
далеководној мрежи, те обезбиједити свим потрошачима уредно снабдјевање 
електричном енергијом.  
 
 

20.7.2.  Спровођење оперативних мјера 

 

Руководну улогу у спровођењу оперативних мјера има општински Штаб за ванредне 
ситуације. 
У овој фази би се, уз ангажовање свих расположивих капацитета за заштиту и спасавање 
од великих сњежних падавина ( машина, возила и људства), наставило са праћењем 
временске прогнозе и развоја временске ситуације, с врло краткорочним трендовима 
промјена, да ли долази до јачања или смањења интензитета појаве, те смјеру кретања и 
означавања подручја највеће угрожености, а у сврху добијања комплетније слике о 
развоју ситуације и када ће она престати. 
 
У ситуацијама када сњежним падавинама и снијегом буде угрожено више насељених 
мјеста, општински Штаб за ванредне ситуације може, ради успјешнијег руковођења 
акцијама заштите и спасавања, формирати координациони тим састављен од 
представника привредних друштава и других правних лица од значаја за заштиту и 
спасавање, који има задатак да координира активности заштите и спасавања на 
угроженом подручју општине и предлаже начелнику општине предузимање потребних 
мјера. 
Носиоци задатака, утврђени овом планом, дужни су да обезбједе потребна финансијска 
средства за њихову реализацију. 
 

 

20.7.3.  Извјештавање о реализацији мјера 

 

 
Носиоци задатака на спровођењу посебних мјера заштите и спасавања од сњежних 
падавина и снијега, од интереса за општину Прњавор, дужни су о реализацији мјера 
писмено извјештавати општинску службу цивилне заштите, а иста ће након достављених 
података обавјештавати начелника општине и Републичку управу цивилне заштите. 
 
 

            20.8.      НЕСРЕЋЕ СА УТИЦАЈЕМ НА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

20.8.1.  Сценариј број 4.  СУША 

 

20.8.2.   Анализа сценарија 
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Суша као метеоролошка појава развија се полако, захвата шира подручја и оставља 
далекосежне посљедице по становништво, економију и животну средину. Некад се 
углавном везивала за климатске типове и подручја која традиционално имају врло мало 
падавина. У тим подручјима посљедице суше су жеђ и глад великог дијела 
становништва, с одређеним бројем смртних случајева. У задњих 50 година је све чешћа 
појава суше и у умјереним ширинама континената, па тако и Европе. Чешћа појава суше 
у посљедњој деценији се види као знак и посљедица климатских промјена. Климатске 
пројекције за наредних 10 до 30 година указују на то да ће проблем суше бити још 
наглашенији. Од тога није поштеђена ни општина Прњавор. Јаке суше имају социо-
економске посљедице, па је угрожено становништво које живи од пољопривреде, 
привреда је погођена (пољопривреда и хидропривреда), животна средина, исушивање 
ријека које доводи до недостатка питке и техничке воде.  

 

Љетњи период (јун-август) 2012. године спада међу 10 најсушнијих у последњих 130 
година, заједно са оним током 2000, 2003. и 2011. године. Мање падавине су 
регистроване само током љета 1950, 1946, 1933. и 1952. године. Љето 2012. године било 
је најтоплије у општини Прњавор од кад се врше мјерења. Била су 4 топлотна таласа, а 
врућине су почеле врло рано, још у јуну, и трајале су до краја љета. Уједно је било и 
знатног дефицита падавина, поготово у августу, кад скоро и да није било кише. 

 

И година 2011. била је екстремно сушна. Током те године дошло је до смањења нивоа 
ријека и подземних вода. Међутим,  2012. година, по свим климатским параметрима 
имала је карактер екстремне суше. Током цијелог љета одржавао се утицај врло топлог 
ваздуха са југозапада (поријеклом са сјевера Африке) и јаког антициклона који је 
одржавао углавном суво и стабилно вријеме. Ово је довело до мањка падавина, као и до 
врло топлог времена које је трајало током цијелог љета. Било је дана, са више од 2 пута 
од просјека, са температуром изнад 30 степени, у појединим мјестима су се јавиле 
температуре и изнад 40 степени.  
Посљедице су катастрофалне, па је неопходно приступити, превасходно планирању 
система наводњавања обрадивих површина на општини Прњавор и ријешити проблеме 
негативног утицаја суше на пољопривредну производњу и производњу хране.  
Јун 2012. године, на територији Прњавора је имао дефицит кишних падавина од 66%, јул 
од 26%, а у августу скоро да није ни било падавина и дефицит за тај мјесец износи чак 
94%. С обзиром да је просјечна мјесечна температура током љетњих мјесеци у Прњавору 
била за 3.1

о
C до 3.9

о
C виша од просјека. Испаравање је било значајно повећано и 

допринијело исушивању тла, па су се ови временски услови негативно одразили на 
пољопривреду и водне ресурсе.  
  
20.8.3.   Утицај суше на пољопривредну производњу 

 

 Суша је неуобичајено дуг период са израженим дефицитом падавина који доводи до 
оштећења биљака и смањења приноса. То има значајан негативан утицај на 
пољопривредну производњу, животну средину, становништво и економију погођеног 
подручја. 

 
Насупрот других природних несрећа, суша се појављује полагано, траје дуго и при томе 
захвата велика подручја, иако њену просторну расподјелу није могуће унапријед тачно 
лоцирати. Суша ријетко изазива брзу и драматичну штету, али због недостатка хране те, 
посљедично, појаве глади као директне посљедице, свеукупна штета је понекад 
драстичније изражена од посљедица било које друге природне катастрофе.  
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Суша у 2012. години је, заправо, продужетак суше из 2011. године, због чега су све 
резерве влаге из земљишта давно нестале. Због тога се испољава не само пољопривредна 
већ и хидролошка суша коју карактеришу ниски водостаји ријека и нивои подземних 
вода, те пресушивање бројних извора и бунара и појава пожара отвореног простора. 
Посљедице суше видљиве су и у 2013. години са негативним ефектима у сектору 
пољопривреде и производње хране.  

 

Љетње суше у овом региону обично су почињале у другој половини јула и трајале до 
средине августа. До тада су ратарске културе као што је кукуруз, соја и сунцокрет 
формирале генеративне органе, односно свој плод и биле у фази наливања зрна. Суша би 
тада прекинула тај процес, што би обично довело до смањења приноса чак и до 50 одсто. 
У 2012. години ситуација је другачија, јер је суша почела 27. јуна и готово без прекида 
трајала до октобра. Неуобичајено високе температуре дошле су када су биљке у 
најкритичнијој фази цвјетања и оплодње.   

 

Штетне посљедице суше у 2012. години на општини Прњавор биле су велике на свим 
пољопривредним културама, а највеће на кукурузу. Због јаке суше током љетње сезоне 
процјене су да је принос кукуруза 2012. године био смањен за 70-90%. 
 

 

Укупни остварени приноси сијена, сa природних ливада и пашњака, умањени су у 
зависности од локације и надморске висине од 40-60 %. Због недостатка влаге на већини 
природних ливада и пашњака други откос је потпуно изостао или су приноси смањени и 
до 80 %.  

 

Од свих врста, суша није имала веће негативне посљедице на усјеве жита јер су прије 
недостатка влаге и високих температура били при крају вегетације.  

 

Негативни ефекти суше су угрозили јесењу сјетву због теже обраде земљишта и 
повећаних трошкова везаних за рад пољопривредне механизације.  
Суша која се директно одразила на биљну производњу, кукуруз, воће и поврће, 
дјетелину и траву, изазвала је штету и у сточарству те прерађивачкој индустрији. извоза.   
Суша је до сада проузроковала велику штету, а постоји поуздана вјероватноћа да ће се 
понављати и у будућности, уз катастрофалну штету. Постоји просјечан/прихватљив 
ризик да ће угрозити људске животе, као и имовину. Међутим, постоји врло висок ризик 
када су у питању животна средина, екосистеми и пољопривредна производња, док је 
низак ризик на објекте инфраструктуре. 
 

20.8.4.    Ниво мјера и активности 

 

1. Плановима заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће и 

плановима обуке субјеката од значаја за заштиту и спасавање на нивоу општине 

Прњавор, обухватити и проблем негативног утицаја суше на пољопривредну 

производњу и производњу хране, начин ангажовања снага заштите и спасавања/ цивилне  

заштите, као снага подршке код већих поремећаја, у којима је погођено одређено 

подручје, односно становништво или угрожена производња хране. 

2.  Примјењеним агротехничким мјерама могу се умањити посљедице које због мањка 
падавина трпи пољопривредна производња. Све почиње од обраде земљишта. Циљ 
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обраде земљишта је повећање његове способности да акумулира што већу количину 
падавина, и да ту влагу задржи у земљишту и спријечи испаравање како би биљке имале 
довољно влаге у сваком тренутку.  
Системи за наводњавање пољопривредних површина су скупи за наше услове, али 
дугорочно, представљају дио рјешења овог проблема.  

 

20.9.     Сценариј број 5.   ОЛУЈНИ ВЈЕТАР 

 

20.9.1.  Анализа ризика 

 

Вјетар представља веома важан климатски елемент, који се често јавља са другим 
појавама и може утицати на њихово дејство.  
Олујни вјетар је пратилац фронталних система у склопу циклона који прелазе преко 
Балканског полуострва, или хладних фронтова који са сјеверозапада прелазе преко наше 
земље. 
 Најјачи вјетрови се јављају непосредно испред фронта гдје су узлазне струје најјаче, и 
непосредно при проласку фронта, када је смицање (промјена смјера) вјетра 
најизраженије и тада може имати олујну брзину. Јаки удари вјетра се јављају и у склопу 
ваздушних маса, а везани су за облаке непогода, кумулонимбусе (Cb-cumulonimbus). 
Нешто су слабији у једноћелијским олујама (издвојеним грмљавинским процесима), јачи 
при вишећелијским грмљавинским процесима, који могу бити и међусобно повезани, а 
свакако најјачи када постоји линија кумулонимбуса која напредује слично фронту, 
стварајућу линију нестабилности и означава предњу линију надолазећег клина хладног 
силазног ваздуха. Карактеришу га почетак кратког периода великог пада температуре, 
изражена промјена правца вјетра са његовим ударима који код јачих непогода често 
прелази 25 m/s.  
Слично се дешава и у случају суперћелијских непогода, с том разликом што у тим 
непогодана имамо и циклонску ротацију. У тим ситуацијама се често јављају тромби или 
пијавице, вртложни системи, које карактерише облак у виду лијевка, пречника десетине 
или више метара. У средишту лијевка је низак притисак, а ваздух око њега врло брзо 
кружи и нагло се диже. Кад се лијевак спусти до тла, систем можемо сматрати торнадом. 
 
 У нашим предјелима су ове врсте непогода много мање снаге у односу на тропске и не 
могу се поредити. Најчешће се јављају у топлом дијелу године када на прегријано копно 
долази влажан и нестабилан ваздух. Због ограниченог простора јављања често прођу 
незабиљежене у мрежи метеоролошких станица као појава, па је евиденција о њима 
непотпуна. 
Јак олујни вјетар са пијавицом захватио је југозападни дио општине Прњавор у 7. 
мјесецу 2010. године. Највише штете је било на усјевима кукуруза, пшенице, воћњацима 
и господарским објектима.   
У ситуацијама када дува јак вјетар најугроженија је инфраструктура, јер лако долази до 
кидања далековода и разних других жица и каблова. Штета се јавља и на кућама, 
зградама, аутомобилима, а због ломљења грана и кидања дрвећа може се десити да дође 
до повреда људи.  

 

       Табела број 46. Ниво упозорења у метеоаларму за вјетар; 

 

Ниво 

упозорења 

Удари вјетра 
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Зелено Удар вјетра < 11 m/s 

Жуто Удар вјетра > 11 m/s 

Наранџасто Удар вјетра > 17 m/s 

Црвено Удар вјетра > 35 m/s 

                           ( Извор података: Републичка Процјена угрожености) 

 

20.9.2.   Резултати анализе, ниво мјера и активности 

 

У претходним годинама свједоци смо наглих временских промјена као и све чешће 
појаве екстрема. Може се закључити да је већ дошло до промјене климе и да је повећан 
ризик од временских екстрема, а нарочито поплава, ерозије, олујних непогода, суше 
идр. Овакве појаве наносе штету животној средини, инфраструктури, утичу на развој 
привреде, а поред велике материјалне штете, угрожено је људско здравље, а могући су и 
смртни случајеви.  

 

Дугорочно гледано, активности које треба спроводити у смислу смањења ризика од 
негативног дјеловања времена спадају у област адаптације на климатске промјене, а 
односе се на пољопривреду, водне ресурсе, шумарство, осјетљиве екосистеме, људско 
здравље и на крају привреду. Јасно предочење утицаја промјена допринијеће бољем 
одређењу неопходних и потребних мјера које треба предузети.  

 

Краткорочно гледано, да би се што боље реаговало у опасним ситуацијама изазваним 
природним временским непогодама, битно је да се оне правовремено најаве, као и да се 
током развоја догађаја прати ситуација и даје најава о јачању/ слабљењу појаве. 
Потребно је да хидрометеоролошка служба даје краткорочне прогнозе (од пар сати), које 
су врло битне у ситуацијама када се одлучује како и гдје реаговати.  
 20.10.    Сценариј број 6.  ГРАД И ГРМЉАВИНСКО НЕВРИЈАМЕ 

 

Град је екстремна временска појава везана за грмљавинске непогоде, која настаје у 
облацима вертикалног развоја (и до 18 km висине), тзв. кумулонимбусима. Појава 
непогода је везана за топли период године када влажан и хладан ваздух долази на суву и 
угријану подлогу. Што је контраст температуре израженији, а влага већа, интензитет 
непогоде је већи, па је најизраженији и опаснији у љетњим мјесецима. Непогоде могу да 
захвате мања и шира подручја. За вријеме непогода јављају се јака електрична пражњења 
(муње), јак олујни вјетар (преко 17 m/s), праћени падавинама, пљусковима, суградицом и 
градом. Град, суградица и ледена зрна припадају чврстим падавинама, а величина може 
бити промјера од 5 mm, па и до 50 mm. Висина штете усљед града зависи од интензитета, 
трајања и величине зрна града, али и од врсте биљака, фазе развића, стања усјева итд. На 
општини Прњавор, град се углавном јавља од априла до октобра, када је и најопаснији за 
пољопривредне културе, када се оне налазе у пуној вегетацији и веома су осјетљиве на 
дејство те појаве. Највећа вјероватноћа појаве града је у мају, јуну, јулу и августу. 
Учесталост јављања грмљавинских процеса износи од 10 до 40 дана у години, а средњи 
врој дана са појавом града је од 0,2 до 1,1 дан у години.  

 
Последњих година је уочено повећање броја дана са градом. Олујне непогоде често 
причињавају велику штету пољопривредним и шумарским културама, а могу 
проузроковати и штету на електричним водовима, објектима, створити неприлике у 
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саобраћају, штету на аутомобилима, а понекад могу узроковати повреде људи и ријетко, 
углавном посредно, људске жртве.  
Посљедице града, посебно када су већих димензија и дужег времена трајања (15 до 30 
минута), су оштећења или потпуно уништење пољопривредних култура и воћњака у 
великим размјерама, до оштећења стамбених и других грађевинских објеката и моторних 
возила, а у најтежим случајевима, код појаве града величине тениске лоптице, може доћи 
и до повреде људи. 
 
20.10.1.    Ниво мјера и активности 

-  Стално праћење времена и издавање прогноза и упозорења (краткорочна на пар сати, 
најава опасних појава до шест сати унапријед, прогноза за 24 и 48 часова унапријед и 
изгледи времена до 5 дана унапријед).  

-  Одјељење прогнозе времена треба да ради 24/7/365 дана у години.  

  Припремне активности у виду планирања 

 

а) након допуне законске регулативе, уколико је то неопходно, треба имати планове 
активности у случају елементарних непогода.  
б) јасно препознати и дефинисати учеснике у процесу активности прије, за вријеме и 
послије непогоде, у циљу координације, информисања и рада служби одговорних за 
дјеловање у ванредним ситуацијама.  
 
Интервентно дјеловање 

 

Потребно је успоставити квалитетан систем метеоролошког бдијења, који се састоји од 
осматрачког и прогностичког дијела, праћење развоја временске ситуације ( да ли 
долази до јачања или смањења интензитета појаве), праћење смјера кретања и 
означавање подручја највеће угрожености, те праћење прогноза за наредних 12, 24, 48 и 
72 часа, у сврху добијања комплетније слике о развоју ситуације и када ће она престати. 
 
Регионални противградни центар Нова Топола координира рад противградних 
станица на регији коју покрива и даје упутства за дјеловање у случају елементарне 
непогоде. На територији општине Прњавор постоји 17  противградних  станица.  

         Табела број 47 . Преглед испаљених ракета по ПГС у 2013. години. 

Р. б. ПГС МЈЕСТО Општина Исправне Неисправне Укупно 
Број 

дејстава 

137. 160 Горњи Хрваћани Прњавор 4 0 4 2 

138. 161 Орашје Прњавор 1 0 1 1 

139. 162 Чивчије Прњавор 4 0 4 2 

140. 163 Горња Мравица Прњавор 0 0 0 0 

141. 164 Срповци Прњавор 1 0 1 1 

142. 165 Ратковац Прњавор 0 0 0 0 

143. 166 Дренова Прњавор 0 0 0 0 

144. 167 Доњи Вијачани Прњавор 2 0 2 1 

145. 168 Грабик Илова Прњавор 1 0 1 1 

146. 169 Шибовска Прњавор 2 0 2 1 

147. 170 Печенег Илова Прњавор 1 0 1 1 
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148. 171 Г. Палачковци Прњавор 2 0 2 1 

149. 172 Доњи Штрпци Прњавор 2 0 2 1 

150. 173 Горњи Штрпци Прњавор 0 0 0 0 

151. 174 Доњи Поповићи Прњавор 2 0 2 1 

152. 175 Кулаши Прњавор 0 0 0 0 

153. 176 Присоје Прњавор 0 0 0 0 

 Прњавор (17 ПГС) укупно 22 0 22 13 

                  Извор података: Одјељење за пољопривреду општине Прњавор. 

 

Из табеле број 46. се види да су  у 2013. години испаљене 22 противградне ракете на 
територији општине Прњавор, што је мање око 50% у односу на 2012. годину, из разлога 
што је било мање дана са појавом града. 

 

Након успостављања станица за противградну заштиту, на подручју општине Прњавор , 
дошло је до знатног смањења штета на пољопривредним усјевима, воћарским, 
виноградским и повртларским културама, као и грађевинским објектима. 

 

20.11.     Сценариј број 7.  Поплава у Укринско- Вијачком сливу 

 

20.11.1.   Анализа ризика  

 

Поплава је плављење ужег или ширег комплекса земљишта, излијевањем воде из 
ријечног корита, језера и др. Настаје од великих   киша, наглог отапања снијега, јаких 
земљотреса  и  вјетрова  и  других  несрећа. Смањује  се  или  спречава  изградњом  
насипа, брана, акумулационих језера или великих акумулационих базена који 
прихваћају највећи дио плавне воде. 
Природне поплаве настају најчешће у ријечним долинама кад се вода излије из ријечног 
корита,   покрије   приобално   подручје   или   тече   преко   њега.  
Ширина   поплављеног земљишног појаса зависи од количине воде у ријеци приликом 
поплаве, дубине ријечног корита, нагиба страна ријечне долине и заштитног појаса 
изграђеног дуж ријеке. 
У ријечним долинама, поплаве углавном настају као последица хидролошких услова у 
сливу. Неријетко до поплаве дође након релативно умјерених падавина, нису везане за 
одређено годишње доба ( јављају се и љети и зими), вода нагло надолази и 
краткотрајне су (неколико сати до 1 дан). 
 
Поплаве резултирају великим материјалним штетама у привредним дјелатностима, 
саобраћајној инфраструктури, објектима нискоградње и др. У сливу ријеке Укрине нема 
изграђених одбрамбених насипа.  
Апсолутна заштита од поплава, посебно у условима климатских промјена, није могућа. 
Да би се на најмању мјеру свела материјална штета, штета по животну средину, као и 
губитак људских живота, потребно је унаприједити и даље развијати системе заштите и 
спасавања људи и материјалних добара од ове елементарне непогоде.  
Заштита угрожених подручја најефикасније се може извести изградњом заштитних 
објеката и система (насипи, регулације ријечних корита, пумпне станице, ободни и 
одводни канали, обалоутврде, вишенамјенске акумулације и слично). 
Постојеће заштитне објекте потребно је редовно и квалитетно одржавати и 
надограђивати, а у вријеме опасности од поплава и у току трајања поплава са њима 
управљати на одговарајући начин.  
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За квалитетнију припрему провођења оперативних мјера заштите од поплава, потребно је 
даље унапређење система мониторинга, ране најаве и прогнозе. 
То подразумијева повећање броја хидролошких станица, увођење хидролошких модела 
за прогнозу поплава и система хидро аларма, те успостављање система аутоматског 
обавјештавања у случају кад водостај на одређеној станици пређе коту редовне одбране 
од поплаве, како би се лакше и у краћем времену дошло до тачних информација о 
кретању поплавног таласа.  
 

 
           Карта број 15.  Карта општине Прњавор са насељеним мјестима и ријекама 
На смањење материјалне штете у великој мјери се може утицати одговарајућим 
просторним планирањем. Потребно је унаприједити међуопштинску сарадњу свих 
актера у провођењу мјера заштите од поплава, у чему је посебна улога надлежне 
службе цивилне заштите. Такође је потребно даље развијати капацитете за провођење 
оперативних мјера заштите и спасавања адекватном кадровском попуном, обуком и 
опремањем.  
Овдје је битан фактор благовременог обавјештавања грађана о наилажењу поплавног 
таласа,  која даје угроженом становништву довољно времена да се склони са угроженог 

подручја, да не би дошло до људских жртава за вријеме поплава. 

Kао што се види из анализе сценарија, евидентно је да поплаве праве највећу штету на 
имовини, односно на објектима који нису заштићени, као и на пољопривредном 
земљишту, што је можда и највећи проблем становништва које живи у угроженим 
подручјима, с обзиром да велики дио тог становништва живи управо од пољопривредне 
производње, па се тако штета коју поплаве направе на усјевима и обрадивом земљишту 
протеже и много даље него што сама поплава траје (пропадање усјева, немогућност 

коришћења земљишта за сјетву, нарушавање квалитета земљишта и сл.) 
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Утицај који поплаве имају на инфраструктуру је такође веома значајан. У случају 
плављења  саобраћајница дио становништва може бити одсјечен од центара гдје могу 
потражити или им може бити пружена помоћ у било ком облику (смјештај, здравствена 
заштита, храна, вода и слично).  
 
Подручје општине Прњавор је захватила поплава 1976. године, са великим 
материјалним штетама на пољопривредним површинама, објектима нискоградње            
( путевима и мостовима). У предузећу „Рибњак“ а.д. Прњавор дошло је до рушења 
насипа рибњака, настао  је  велики поплавни талас  и  причињене  огромне  штете  
насељу  Рибњак  и  насељеним мјестима низводно према Дервенти. Поплавом су биле 
угрожене и путне комуникације Прњавор-Дервента и Прњавор-Добој, у рејону Укрине. 
  
Ова поплава је била повод за изградњу бране у мјесту Дренова, на ријеци Вијаци. Након 
изградње бране Дренова, општина Прњавор није имала већих проблема са поплавом. 
 
Последице евентуалног оштећења   бране у Дренови биле би уништавање стамбено-   
породичних  и  других  објеката  низводно  ,  а  опасност  би  пријетила  и  општини 
Дервента. У случају већег оштећења рибњака , била би угрожена села низводно од 
ријеке Укрине као и општина Дервента. 
У сливу ријека Вијаке и Укрине постоји водомјерна станица ВС „Детлак“ од 2005. 
године, на мосту, која аутоматски мјери водостај на ријеци Укрини.  
За вријаме поплава од 21 до 24. јуна 2010. године, након вишедневних падавина, 
дошло је до раста ријеке Укрине за 703,40 cm, што указује да је у сливу двију ријека 
дошло до формирања екстремно великих поплавних таласа и плављења долина ријека. 
Угрожени од поплаве су подручја мјесних заједница Прњавор: Поповићи , Присоје, 
Горњи Вијачани, Штрпци, Доња Илова, Палачковци, Смртићи, Кремна и дио Дренове, 
Бања Кулаши, насељено мјесто Рибљак, објекти у непосредној близини рибњака и 
велике засијане пољопривредне површине. Први пут од изградње акумулационе бране у 
селу Дренова,  дошло је до преливања воде преко бране, као и до угрожавања 
насипа на објектима предузећа „Рибњак“ , што је представљало велику опасност за 
насеља у сливу ријеке Укрине и града Дервента, иако је брана прихватила поплавни вал 
од 4,5 милиона м³ воде. 
Ове чињенице намећу потребу активног побољшања система заштите од поплава и 
смањењу ризика од поплава на теритирији општине Прњавор.  
  
Општина Прњавор је изложена врло високом ризику од поплава. Поплаве на многим 
подручјима могу нанијети велику материјалну штету, штету на инфраструктурним 
објектима и околини, штету по здравље становништва, укључујући и губитак људских 
живота. Ово су потврдили и догађаји који су се десили током 2010. године када смо у 
једној години имали три поплаве.  

 

У периоду од 23. децембра 2009. до 17. јануара 2010. године дошло је до обилнијих 
падавина на територији општине Прњавор као и до нагле промјене температуре у 
кратком временском интервалу, што је условило интензивно отапање снијега, а самим 
тим и издизање нивоа воде ријека изнад кота редовне и ванредне одбране од поплава. 

 

19. јуна 2010. године дошло је до обилнијих падавина на подручју Прњавора, за 3 дана је 
пало око 128 l/m

2
, што је условило издизање нивоа воде ријека изнад кота редовне и 

ванредне одбране од поплава. Посебно је био интензиван раст водостаја ријеке Укрине, 

гдје су на подручју општине Дервента забиљежене катастрофалне поплаве.  
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Величина штете од поплаве зависи од количине воде, односно од величине и врсте 
поплављеног подручја. Поплава анализирана у сценарију има врло висок ниво ризика по 
имовину, због величине и типа поплављеног подручја. 
Други фактор који је исто толико битан, као и количина воде, је степен брањености 
одређеног подручја, односно квалитет водозаштитних објеката. Поплава која је 
анализирана у сценарију изазвала је велику штету на привредним и стамбеним 
објектима, те на пољопривредном земљишту.  
Утицај поплава на животну средину се углавном може посматрати као догађај који у 
великој мјери мијења еколошко стање погођеног подручја. Овдје се прије свега мисли на 
биљни и животињски свијет чија станишта су за вријеме и након поплава угрожена или 
потпуно уништена. Према томе, утицај сваке поплаве на животну средину је евидентан. 
У зависности од величине и хидроморфолошких и географских карактеристика 
поплављеног подручја и утицај на животну средину је различит. У анализираном 
сценарију поплављено подручје је богато биљним и животињским свијетом, па је за 
вријеме поплаве њихово станиште угрожено.  
 
Поплава у сливу ријеке Укрине 2010. године изазвала је прекид саобраћајне 
комуникације од Прњавора до Српца ( регионални пут), те краткотрајно ( неколико сати) 
био је у прекиду сабраћај на магистралном путу М16.1 Прњавор- Дервента, као и 
Прњавор- Добој ( у мјесту Поповићи). Ово је у многоме изазвало тешкоће у приступу 
угроженим подручјима и пружању адекватне помоћи угроженом становништву. Иначе, 
трајање овакве врсте поплаве је 2-5 дана. 
 
 На подручју Укринског Луга, због неодржавања корита ријеке Укрине и таложења 
наноса, долази до смањења протицајног профила ријеке. Поплавама је нарочито 
изложена дионица водотока Вијаке, узводно од рибњака до бране Дренова, гдје се морају 
извршити регулациони радови на дужини од око 2,5 km.  
 
 
20.11.2.    Ниво мјера и активности 

 

Организовање у спровођењу мјера заштите и спашавања на води и под водом врши се 
редовно путем доношења годишњег Плана активности у припреми и спровођењу мјера 
заштите и спашавања од поплава, а како би се умањила штета од поплаве по свим 
елементима оштећења и уништења на подручју општине Прњавор. 
2010. године, процијењена штета од поплаве је износила 7.305.384,28 КМ, од чега у 
индивидуалној својини  грађана  500.532,40  КМ  (  7%),  на  пољопривредним  усјевима  
698.875,97  КМ  (10%), на инфраструктурним објектима на подручју општине 
1.858.260,56 КМ ( 25%) и привредним друштвима 4.247.715,89 КМ (58%). 
 
За одбрану од поплава могу се употријебити јединице цивилне заштите и сва    
расположива средства мјесног подручја, као и сви радно способни грађани, а 
нарочито људство и опрема предузећа „Рибњак“ а.д. Прњавор, комуналних предузећа и 
инспекције. 
Предузеће „Рибњак“ ад Прњавор располаже са 12 чамаца, а еколошко удружење   
„Дерава“ Прњавор располаже са 2 већа чамца који се могу користити за спасавање 
угрожених од поплаве, а при Територијалној ватрогасној јединици постоје 2 мања 
чамца. 
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Двије или више мјесних заједница могу испланирати заједничке акције својих 
снага и средстава за одбрану од поплава и отклањање насталих последица.  
Потребно је осигурати средства и извршавати  редовно одржавање изграђених објеката 
за заштиту од поплава и јасно утврдити степен заштите кога  они осигуравају. 
Административним мјерама треба осигурати поштивање прописаног управљања и 
кориштења  објеката  и  простора  у  цјелини,  а  који  имају  утицај  на  настанак  
поплава.   
Посебно је потребно водити рачуна о стању у ширем сливном подручју ( контролисана 
сјеча шума и пошумљавање, начин кориштења земљишта и начин обраде, 
успостављање одговарајућих услова везано за водни режим код изградње било којих 
објеката, досљедна примјена свих предвиђених мјера, радова и поступака код изградње 
објеката). 
 
Код изградње нових и реконструкције раније изведених објеката за заштиту од поплава 
треба побољшати степен заштите и спашавања. 
У  подручјима  који  су  предвиђени  да  прихвате велике  количине  воде  од  поплава,  
као и у просторима који нису обухваћени заштитом од поплава потребно је извршити 
категоризацију и прописати намјенско кориштење. 
 
Општина има велики дио надлежности у области заштите природних добара, од којих 
су са аспекта заштите вода најважније слиједеће: 
 
         -  одређује ерозивна подручја и прописује противерозивне мјере, 
         - обезбеђује услове кориштења и начин управљања природним језерима и 

изворима, јавним бунарима и јавним чесмама и стара се о њиховој заштити, те   
ствара опште  услове за очување чистоће обала ријека и језера, на свом подручју. 

         -  обезбеђује опште услове и начине изградње и одржавања водовода у сеоским 
             насељима, њихово коришћење и утврђује санитарно-техничке услове  за 

испуштање отпадних вода. 
         - одређује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и   

водопривредне дозволе за објекте и радове одређене Законом. 
         -  обезбеђује очување природних вриједности на свом подручју и доноси  
            акта o стављању под заштиту одређеног природног добра. 
 
Сталним и ригорозним контролама потребно је провјеравати стање, управљање и 
кориштење воде и водопривредних објеката. 
 
У општини Прњавор је потребно осигурати услове за предузимање мјера, кроз доношење  
превентивних и оперативних планова одбране од поплава, у складу са одговарајућим 
прописима који уређују ову област. 
 
Анализирајући цјелокупну постојећу ситуацију, када је у питању заштита и спасавање на 
води и под водом, може се закључити да општина Прњавор углавном располаже 
довољним људским и материјалним потенцијалом за заштиту од исте, а у случају 
катастрофалних поплава помоћ ће тражити од сусједних општина и Републичке управе 
цивилне заштите. 
 
20.11.3.   Мјере и активности здравственог сектора  
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У циљу пружања адекватне здравствене заштите на поплавом захваћеном подручју, 
морају постојати одговарајуће амбуланте са тимовима породичне медицине 
распоређених на терену, при чему наведени тимови могу, у овим околностима, да пруже 
и одговарајућу хитну медицинску помоћ. 
По потреби, у случају  асанације терена, ангажују се специјалисти епидемиолози и 
санитарни техничари, а по потреби, ангажује се и тим за дезинфекцију објеката 
становања и просторија привредних субјеката у плавном подручју. 
Код становништва је потребно развијати јасне смјернице за поступање у наведеним 
случајевима, у смислу коришћења воде за пиће и тоалета. У случају да се јаве обољели 
од хидричних епидемија, потребно је предузети све хигијенско епидемиолошке мјере, 
евентуално припремити тријажу пацијената, а теже обољелим омогућити лијечење у 
здравственим установама (болница у Бања Луци).  
У смислу планирања одговора на ванредну ситуацију, Дом здравља у Прњавору има 
план за дјеловање у случају поплаве. 
У смислу унапређења капацитета здравствене установе, приоритетна активност би 
требала бити израда општих и специфичних планова дјеловања. Ради боље 
припремљености и ради побољшања комуникације треба усагласити планове дјеловања 
са Планом општине за заштиту од поплава. 
Такође, потребно је обезбиједити алтернативне начине снабдијевања електричном 
енергијом, како би се спровело адекватно пружање здравствене заштите, у циљу 
превенције заразних болести које се преносе водом и храном.  
Поред наведеног, потребно је обезбиједити упутства становништву везано за 
коришћење хигијенски исправне воде и хране, а у здравственој установи потребно је 
едуковати запослене, у служби хитне медицинске помоћи, за пружање помоћи у 
ванредној ситуацији, обезбиједити капацитете, транспорт и третман повријеђених 
особа. 

 
Планирање и припрема  одговора на вандредни догађај: 
 

       -  обезбиједити капацитете и стручну подршку за развој планова припреме и  

          одговора на ванредни догађај, 

       -  развијен план припреме и одговора у случају ванредног догађаја, 

       -  развијени специфични планови за дјеловање у случају ванредног догађаја, 

           у складу са идентификованим ризиком,  

       -  развијени планови евакуације.  

 

Унапређење обучености и оспособљености за дјеловање у случају ванредног догађаја: 
 
      -    развијен акциони план за извођење симулационих вјежби у складу са 

идентификованим ризицима и Планом.  

 

Унапређење комуникације, координације и заједничког дјеловања Општином: 

- усаглашено дјеловање здравствене  установа са Општином,  

      на пољу планирања и одговора у ванредним догађајима,  

- дефинисане улоге и одговорности у планирању и одговору на ванредни догађај.  
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Подизање нивоа опремљености здравствене установе за дјеловање у случају                  
ванредног догађаја:  

     -     дефинисање приоритета потреба здравствених установа – опрема, возила за 
           транспорт,    опрема за формирање пољске болнице, покретна лабораторија и  
           слично.   
     -     ефикаснији одговор на ванредни догађај 
     -    едукација стручне и јавности уопште.  
 

Израда смјерница намијењених грађанима и медицинском особљу за поступање у 

ванредном догађају: 

     -     обезбиједити дистрибуцију крви и деривата крви и другог медицинског 

            материјала у случају ванредног догађаја.  

 

Унапређење квалитета рада и дистрибуције људских капацитета: 
     - стручно усавршавање здравственог особља у складу са Планом.  

Обезбијеђен континуитет пружања здравствене заштите на угроженом    подручју:   

- обезбијеђене резерве таблетарних и ампулираних лијекова у здравственим  

       установама,  

- обезбијеђени резервни извори електричне енергије,  

- обезбијеђен 24-часовни рад апотека на угроженом подручју.  

 

Обезбјеђење адекватних санитарно-техничких и хигијенски услова    у   току и   након 
ванредног догађаја:  

-           развијен план асанације погођеног подручја, у складу са врстом ризика.  

 

Донесене одлуке о обезбјеђењу финансијских средстава за случај ванредног догађаја:  

- обезбијеђен механизам прикупљања финансијских средстава за здравствену 

       установу које се налази на угроженом подручју,  

-  развијен механизам праћења утрошка финансијских средстава.  

 

20.12.  Сценариј број 8.   ПОЖАРИ, ( шумски комплекс Боровица- Чавка) 

   

20.12.1.     Анализа  ризика 

 

Пожаром се сматра свака ватра која је настала изван контролисаног огњишта или ватра 
која је ово мјесто напустила и способна је да се даље развија властитом снагом, при 
чему наноси материјалну штету и опасности по  здравље и живот људи. 
Наиме, свако присуство запаљивих и опасних материја у одређеној количини 
представља латентну опасност за настанак природне несреће, посебно кад се има у 
виду безброј узрока њиховог настанка не искључујући људски фактор. Степен 
опасности од настајања пожара је веома висок. 
Према просторним условима пожари се дијеле на пожаре у отвореном  и затвореном 
простору. 
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Гашење пожара, спашавање људи угрожених пожаром, уз провођење превентивних 
мјера, главни је задатак снага противпожарне заштите и територијалне ватрогасне 
јединице. 
Узроци и појаве које могу довести до великих пожара, експлозија гасова и других 
акцидентних ситуација с опасним материјама, могу бити разноврсни и не могу се 
потпуно елиминисати, везани су за грађевинске и технолошке недостатке или разне 
инсталације, као и активност људи. 
Изразито сушно вријеме погодује настанку шумских пожара. Уз помоћ вјетра и због 
неприступачности терена, пожари могу захватити веће површине, а трају  више дана 
и у тим условима се отежано гасе. 

 

Пожари отвореног простора на подручју општине Прњавор интензивније се јављају у 
два периода, и то: период пред вегетацију март-април и период исушивања вегетације, 
у љетном периоду, посебно у мјесецима  јулу, августу и првој половини септембра. 
Пожари отвореног простора, а тиме и шумски пожари, угрожавају становништво, 
имовину, инфраструктуру, а посебно животну средину. Статистички гледано, преко 
90% свих узрока пожара отпада на људски фактор, 5% на муње и громове, а остатак на 
све друге узроке.  

 

Дуготрајна суша ствара повољне услове за настанак и ширење пожара, сушењем 
горивог материјала у шумском земљишту. 
Пожарне опасности  у шумским површинама су :  
 

-  Опасност од атмосферског пражњења ( удара грома), 
-  Опасност од надземних електричних водова, 
-  Самозапаљење, 
-  Шумски радови, 
-  Паљење шумског, пољопривредног и другог отпада, 
-  Излетници и други људи у шуми, пиромани. 

 
На подручју општине Прњавор најугроженији  објекти по питању пожара на отвореном 
су : шумски комплекс Боровица, Горњи Вијачани ( гдје се процјењује неприступачан 
рејон око 40 ха), Борик, Кунова, Царева Гора и  Љубић.  
Од објеката, угрожена је творница намјештаја „Стандард“ Прњавор, већи трговински 
центри- маркети, те остали објекти гдје се у исто вријеме налази велики број људи. 
Густина изграђености објеката, по рејонима, углавном не угрожава друге објекте у 
случају настанка пожара јер је мало објеката изграђених у низу. Углавном су објекти 
довољно удаљени један од другога. Стамбени објекти, а посебно објекти у градском 
дијелу, грађени су од чврстог материјала ( бетон, опека) са 2-4 спрата, тако да нису 
изложени великој  пожарној  оптерећености.  Ширина  улица  и  проходност  саобраћаја  
у  градском дијелу, као и путева у свим другим насељеним мјестима, је задовољавајућа, 
тако да се до свих објеката може брзо и несметано доћи и приступити гашењу пожара. 
 
Стање електроинсталација у стамбеним зградама, привредним друштвима и другим 
јавним објектима је, по тврдњама Електродистрибуције Прњавор задовољавајућа, јер су 
изграђени у складу са потребним нормама. 
Снабдијевање водом за гашење пожара предвиђа се прако хидраната који су добро 
распоређени, цистернама и другим средствима која могу да служе за гашење пожара, 
територијалне ватрогасне јединице  и  привредних друштава која располажу цистернама 
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( Водовод а.д. Прњавор и  КП „Парк“ а.д. Прњавор, приватна лица идр.), као и из ријека 
Укрине и Вијаке. 
 
 

У периоду од 01.01. до 28.08.2013. године, на територији општине Прњавор, десила су се 
63 пожара и то: 
 

• Пожари на отвореном простору ..................................................... 9 

• Пожари на стамбено-породичним и економским објектима ......26 

• Пожари на пословним и индустријским објектима ...................... 7 

• Остали пожари .................................................................................21 
 

  
20.12.2.    ПРИМЈЕР  ГАШЕЊА  ПОЖАРА  НА  ОТВОРЕНОМ  ПРОСТОРУ  
 
20.12.3.    ( Пожар на шумском комплексу Боровица-Чавка) 

 
Вријеме: дан 

 
Географска локација: шума се налази на граници општина Прњавор и Челинац, са 
релативно лошим прилазним  путевима, удаљена је око 25 км од сједишта територијалне 
ватрогасне јединице Прњавор. Удаљеност мјеста пожара до ријеке Укрине, одакле се 
цистерне  пуне водом за гашење пожара износи око 5-7 км. 

 
Метеоролошке прилике: љето, топло, сушни период, без вјетра. 

 
Ситуација приликом доласка: ватра на отвореном простору. Пожар је захватио  
површину  шуме око 40 hа, са пријетњом  ширења површине захваћене пожаром. 
Терен је неприступачан, да би цистерне за гашење пожара могле доћи до мјеста пожара, 
потребно је просијецати шумски пут. 
 
20.12.4.   Анализа изабраног сценарија 

 

 Интерцвенцијске статистике показују да на подручју општине Прњавор  годишње буде 
око 10 шумских пожара, од који 1-2 имају веће последице, док остали имају мање 
последице.  
Пожар у шумском комплексу Боровица–Чавка спада у пожаре који имају мању  
учесталост и који може имати веће последице. 
Удаљеност најближе куће од  мјеста пожара је 300 м. Нема особа   угрожених пожаром, 
што значи да не треба приступити спашавању особа. 

 
20.12.5.    Превентивне  мјере 

 

Превентивне мјере  које  је  потребно  спроводити  у  операцијама  спашавања  од 
пожара су: скуп мјера и радњи управне, организационе, материјалнотехничке, 
образовне и пропагандне природе, које   се   предузимају   ради   спречавања   избијања   
и   ширења   пожара, његовог откривања и гашења, те спасавања људи, имовине и 
животне средине угрожене пожаром. 

 
Потребно је предузимати и слиједеће мјере: 
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- Провођење превентивних мјера у свим срединама, објектима и просторима гдје 
     постоји могућност настанака пожара, 
-  Организовано осматрање шума, редовно праћење и благовремено обавјештавање о 
     настанку пожара у циљу што хитнијег отклањања, у складу са Законом о шумама. 
-  Обезбеђење МТС-средстава и опреме,  
-  Увјежбавање ватрогасних јединица. 
 

20.12.6.   Интервентне мјере 

 
А)      Интервентни задаци 
 

- брзо прикупљање информација и проналажење рјешења за насталу ситуацију, 
- мобилизација чланова општинског Штаба за ванредне ситуације, 
- мобилизација припадника Територијалне ватрогасне јединице, 
- успостављање почетне контроле на лицу мјеста ,обезбеђење локације ( полиција), 
- командовање акцијом локализовања и гашења пожара по дефинисаном систему 
      гашење пожара, 
- праћење континуираног довожења воде за гашење, 
- праћење евентуалних повреда учесника,  
-     ангажовање снага локалног становништва,  
-     ангажовање снага из сусједних општина,  
-     праћење и извјештавање тока акције. 
  

Б)  анализа тока интервенције 

 

Пожар на простору шумског комплекса Боровица-Чавка је откривен у поподневним 
часовима ( око 14,00 часова ).  
На лице мјеста , гдје је пожар настао, у року од 30 минута о дојави пожара  изашао је  
командир Теиторијалне ватрогасне јединице општине Прњавор (који је руководио 
акцијом гашења пожара), полиција, радници водовода, радници Дома здравља,   
управник  и радници ШУ „Прњавор“. 
Руководилац акције је снимио стварно стање, изабрао тактику која је усмјерена на 
локализовање и гашење пожара. 
 
 
20.12.7.    Одабрана тактика, (осликана у броју учесника у гашењу пожара, опреме 
                                                     и возила): 

 
- управљање интервенцијом ( командири)          1  +  4     
- гашење пожара   ( ватрогасци Прњавор)                 15 
                                     ( ватрогасци Челинац)                10 
                                     ( радници ШУ Челинац)             15 
                                     ( радници ШУ Србац)                   6 
                                     ( радници ШУ Градишка)             6 
-     грађани                                                                        25 
- обезбеђење           ( полиција)                                      8 
- праћење пожаришта ( радници ШУ Прњавор)        12 
- ватрогасна возила                ( цистерне)                      6 
-    хитна служба                         ( возило)                         1 
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Гашење пожара је трајало до 22,00 часа, 12 радника Шумарије је дежурало преко ноћи,  и 
настављено је у 5,00 часова ујутру, а пожар је угашен   у 15,00 часова поподне. 
 
Одабрани сценариј је реалан и заснован на стварној слици ризика. Пожари овог типа 
догађају се у љетњем периоду, сваке године, и представљају сталан и потенцијално 
висок ризик по шуме и животну средину, имовину, у мањој мјери инфраструктуру, а у 
екстремним случајевима и по људе. 
  
20.12.8.   Организованост ЈПШ „Шуме Републике Српске“ у систему заштите 

                 шума од пожара 

 

У предузећу ЈПШ „Шуме Републике Српске“ израђују се годишњи планови у складу са 
Упуством и методологијом за израду планова заштите у јавном предузећу. У газдовању 
шумама, у дијелу потреба експлоатације и заштите, раде се нови и одржавају постојећи 
противпожарни путеви и просјеци. 
Организација гашења пожара је разрађена према интензитету пожара: 
 

• Мали пожар: ангажују се: особе, јединице за гашење пожара на радилишту или 
ватрогасно одјељење- оперативна ПП група. У том случају командир одјељења 
руководи гашењем. 

• Средњи пожар: ангажују се: ПВЈ Прњавор, јединица за гашење на радилиштима, 
јединице цивилне заштите. Командири одјељења непосредно руководе 
ватрогасцима или ватрогасним  возилима на мјесту пожара. 

• Велики пожар: поред постојећих јединица ангажују се: Ватрогасне јединице 
сусједних општина ( Бања Лука, Градишка, Лакташи, Србац, Дервента ), 
организације са механизацијом ( грађевинске машине, трактори, превентивна 
средства идр.), водопривредне предузећа с пумпама. 

• Катастрофалан пожар: ангажују се: поред наведених јединица и организација са 
механизацијом ангажују се и јединице војске, ЦЗ, и др., а формира се општински 
штаб за гашење пожара. 

 
Систем заштите од пожара у нашој општини спроводи се кроз активности 
Теритиријалне ватрогасне јединице Прњавор, која броји 23 професионалца и 
општинске јединице специјализоване намјене за заштиту од пожара, као посебне 
унутрашње организационе јединице Општинске управе општине Прњавор, са 
слиједећим дјелокругом и надлежностима: 
 
а)  спровођење превентивних мјера заштите од пожара, 
б)  гашење пожара, 
в)  спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, 
г)  спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара 
     општине Прњавор, 
д)  пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, 
ђ)  остваривање задатака јединице цивилне заштите у складу са Законом о заштити и  
     спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 121/12), 
е)  обављање и других послова у спровођењу мјера заштите од пожара, еколошким и   
     другим несрећама, а у складу са Законом. 
 
Територијалне ватрогасна јединица, у оквиру своје надлежности, спроводи бројне 
превентивне активности путем којих долази до података који су битни за процјену 
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ризика, а исто тако је важно да се у оквиру ватрогасне јединице направе оперативно -
тактички планови за дјеловање у различитим врстама интервенција.  

 

20.12.9.    Резултати анализе сценарија 

 

Код свих сценарија основна карактеристика је да се захтијева велика брзина реаговања, 
односно да је присутно критично вријеме након кога су посљедице несагледиве. Брз 
одговор адекватним снагама, опремом, и уз добро одабран тактички поступак може 
спријечити катастрофалне посљедице.  

 

У фази прије интервенције неопходно је:  
 

1. Урадити оперативно-тактички план дјеловања, како за различите објекте тако и 

             за различите ситуације, 

 

У фази пружања помоћи неопходно је:  
 

1. Обезбиједити да ватрогасна јединица може функционално и ефикасно дјеловати, 

2. Попунити јединице у складу са прописаном формацијом, и технички је опремити 

       у складу са Планом заштите од пожара општине.  

        20.12.10.     Ниво мјера и активности 

 

1. Нормативно уредити недостатке у постојећој законској регулативи која третира 

            рад и организацију ватрогасних јединица, 

2. На основу анализе организованости и подручја дјеловања ватрогасних јединица,  

            неопходно је спровести поступак организације истих, у складу са  Законом о  

            заштити од пожара, како би одговор на пожар био правовремен, 

3. Неопходно је обезбиједити досљедно извршавање послова и задатака свих 

            субјеката који имају обавезу да спроводе и организују мјере заштите од пожара, 

4. У ситуацијама повећане пожарне опасности, када постојећа структура 

           ватрогасних јединица није довољна да пружи адекватан одговор, неопходно је 

           спровести мјере које се односе на ангажовање додатних снага са неопходном 

           опремом за гашење пожара.  

5. Континуирано спроводити оспособљавање, тј. едукацију  у области заштите од 

            пожара у јавном и приватном сектору, као и свих других субјеката који спроводе 

             мјере заштите од пожара, укључујући и грађане, 

6.  Континуирано радити на јачању свијести и противпожарне културе уопште. 

 

 

20.13.        ЗАРАЗНЕ  БОЛЕСТИ  ЖИВОТИЊА 

 
  20.13.1.    Сценариј број 9:  БРУЦЕЛОЗА ОВАЦА 
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20.13.2.   Анализа ризика 

 

            Процјена ризика за заразне болести:  
 

• Бруцелоза, догађа се често, уз велику штету – врло висок ризик. 

 

Бруцелоза је заразна болест животиња и људи (зооноза). Ова опасна заразна болест се 
појавила усљед увоза оваца неконтролисаног здравственог стања. Све је већи број нових 
жаришта бруцелозе код малих преживара, и посљедично, обољевање животиња и људи 
који су са њима у контакту, учинило је да бруцелоза постане, не само ветеринарски, него 
и здравствено-медицински проблем. 
Овај сценариј се догодио у општини Прњавор 2008. године. Код појаве бруцелозе, 
угрожени су: овце, козе и говеда, а постоји  могућност обољевања и људи. 
Позадину догађаја представља неконтролисан увоз животиња са непознатим статусом за 
ово обољење.  

 

20.13.3.   Ниво мјера и активности 

 

Систем пружања здравствене заштите у овим случајевима је више ослоњен на примарну 
здравствену заштиту и обезбјеђење адекватне дијагностике. 
Активирана је ветеринарска служба, амбуланте, инспекција и дијагностичке институције. 
Нужно је прегледати неколико хиљада серума оваца и коза како би се идентификовале 
серопозитивне животиње. Заражене животиње се означавају, забрањује се њихово 
кретање, врши се еутаназија серопозитивних грла и нешкодљиво уклањање. Ако 
стручњаци процијене, по потреби, морају се уклонити и цијела стада.  
За спречавање ширења заразе неопходно је обезбиједити исхрану оваца и њихов 
смјештај у зимском периоду. Затим треба осигурати откуп вишка грла у стадима и 
економско искоришћавање серопозитивних грла.  

 

Ветеринарска служба је до сада показала спремност за овакве начине сузбијања заразних 
болести. Неопходна је сарадња са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, инспекцијом, локалном управом, са здравственим сектором и контролним 
органима. Важна је координирана акција на зараженом и угроженом подручју, како би се 
спријечило ширење заразе.  
 

20.13.4    Утицај бруцелозе на пољопривреду  

 

У периоду прије рата бруцелоза се изузетно ријетко јављала на територији општине 
Прњавор, и уопштено на нашим просторима. Међутим, током и послије рата нелегални 
увоз заражене стоке је узроковао велику епидемију бруцелозе у нашој земљи. 
Захваљујући одговарајућим противепизоотиолошким и противепидемијским мјерама 
које су благовремено предузете од стране Ветеринарског института и Института за јавно 
здравство Републике Српске, ова болест је сведена на појаву појединачних случајева.  

 
Појавом бруцелозе, под посебно израженим ризиком су сточари, ветеринари, месари, 
радници у преради меса и имовина, односно сточни фонд.  
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Капацитети за превентивно и интервентно дјеловање, као што су људски ресурси, 
објекти, опрема и снабдјевеност лијековима, су задовољавајући.  
 
 

20.14.    Сценариј број 10: САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА МАГИСТРАЛНОМ 

                                                ПУТУ М 16.1 (Клашнице–  Дервента). 

 

20.14.1.   Анализа сценарија 
 
Сценариј са великим бројем погинулих и већим бројем моторних возила, која су 
учествовала у несрећи, није се догодио на путевима у општини Прњавор. 
Уколико би се остварио наведени сценариј, посљедице за инфраструктуру биле би 
мања штета, док би посљедице за животну средину биле безначајне. Судар би 
проузроковао велику штету по имовину и људе, гледано са акспекта појединца, 
породице или предузећа. Посљедице за имовину и људе, гледано са акспекта шире 
заједнице, биле би знатно мањег обима. Наиме, саобраћајне несреће са оваквим 
посљедицама дешавају се ријетко, али саобраћајне несреће уопште, дешавају се 
много чешће.  
У свијету, а посебно у неразвијеним земљама и земљама у развоју, годишње у 
саобраћајним несрећама погине 1.3 милиона лица, а преко 50 милиона лица остане 
трајно непокретно или задобије повреде. Стопа смртности у саобраћају на нашим 
просторима је три пута већа него у западно-европским земљама.  
 
Са аспекта безбједности саобраћаја, путеви се могу класификовати у три категорије: 
 

–  брзи путеви (аутопутеви и путеви резервисани за саобраћај моторних возила),  

– магистрални и регионални путеви, и 

– локални путеви, и улице.  

Наведене три категорије путева се разликују по режиму саобраћаја, структури 
учесника у саобраћају, брзини кретања, техничко-технолошким карактеристикама, 
структури и учесталости конфликата у саобраћају итд. На основу истраживања у 
најразвијенијим земљама, одређени су ризици учешћа у несрећама на различитим 
путевима. Аутопутеви и путеви резервисани за саобраћај моторних возила су 
најбезбједнији путеви. На магистралним и регионалним путевима ризик од настанка 
саобраћајне несреће је три пута већи, а на локалним путевима и улицама је шест 
пута већи.  

 

За вријеме падавина (град, киша или снијег), расте ризик од несреће. Наша 
истраживања су потврдила ове ставове и показала да појава града и снијега највише 
утичу на ризик несреће, а посебно на ризик од несреће младих и неискусних возача.  

 

Након догађаја могуће је урадити анализе које ће у сваком случају спријечити 
сличне сценарије, а и уколико до истих дође, повећаће се могућност за 
правовремено дјеловање и спречавање посљедица које овакав догађај проузрокује.  

 

20.14.2. Ниво мјера и активности 
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1. Успоставити координацију и механизме сарадње између свих релевантних 

субјеката у безбједности саобраћаја и успоставити потпуну сарадњу полиције , хитне 

службе Дома здравља и Територијалне ватрогасне јединице.  

2. Потребно је прецизније дефинисати узроке саобраћајне несреће, тачно мјесто 

настанка саобраћајне несреће. 

3. Побољшати систем збрињавања прије хоспитализације, тако што ће се 

понављати заједничка обука ватрогасне службе, хитне службе и полиције, ради бржег 

извлачења жртава са мјеста несреће.  

 
 

20.15.  Сценариј број 11: ПРЕКИД У ФУНКЦИОНИСАЊУ ФИКСНЕ 

                                           ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

20.15.1.  Анализа сценарија 

 
Честа је појава да усљед прекопавања улице, непажњом, дође до прекида 
телекомуникационог кабла већег капацитета, и читав кварт, (домаћинства, институције, 
образовне установе, болнице, привреда и др.), остане без фиксне телефоније. У таквим 
ситуацијама  не функционишу ни интернет, ни кабловска телевизија.  

 

Ова врста догађаја највише погађа урбано подручје и утиче на оне активности и 
функције друштва, које зависе од фиксне телефонске везе. Овакав догађај се у општини 
Прњавор догађа врло ријетко, најчешће приликом извођења комуналних радова и 
прекопавања улица због потреба водовода, електродистрибуције, кабловских оператера и 
слично. Директни узроци који доводе до могућности реализације сценарија су 
неодговорност и не посједовање документације о положеној инфраструктури од стране 
извођача радова, одрон земљишта, нехат, неадекватне акције извођача радова, технички 
пропуст при постављању инфраструктуре-кабла, квалитет материјала уграђеног у објекте 
инфраструктуре и сл. Највећи проблем може настати за хитне службе које се налазе на 
том подручју, односно за грађане који требају њихову интервенцију. 
 У таквим хитним и изузетно специфичним условима, могуће је импровизацијом 
„преспојити“ прекинути кабал, и за најугроженије службе и појединце обезбиједити 
привремени телефонски саобраћај до успостављања нормалног функционисања.  
Овакав догађај узрокује мању материјалну штету, учесталост догађања се може 
дефинисати као „дешава се“ и има низак ризик, те само изузетно може имати ограничен 
утицај на људе.  
Отклањање квара и поновно успостављање редовног функционисања телефонског 
саобраћаја обавеза је оператера, у оквиру редовне дјелатности и не захтијева 
ангажовање хитних служби.  
 
 20.15.2  Ниво мјера и активности 

 

У превентивном смислу, значајне мјере које ће допринијети смањењу ризика, свакако су 
мјере које су уграђене у законска и подзаконска акта, а које треба досљедно 

примјењивати:  

1. Закон о уређењу простора и грађењу, обавезао је извођача радова да обезбиједи 

сагласност и документацију од власника инфраструктуре, како би, приликом извођења 

радова имао увид у већ постојећу мрежу инфраструктуре и заштитио је од оштећења.  
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2. За поштовање прописа о пројектовању и грађењу горе наведени Закон је 

дефинисао инспекцијске мјере и санкције. За провођење ових мјера у општини 

Прњавор, задужено је општинско Одјељење за инспекцијске послове. 

3. Законом и подзаконским актима, потребно је заштитити постојећу 

инфраструктуру, дефинисати међусобна права и обавезе извођача радова на јавним 

површинама и власника инфраструктуре, вршити надзор на радовима на  јавним 

мрежама (електронским, комуникационим, електропривредним, водоводним и др).  

Потребно је побољшати сарадњу и комуникацију власника инфраструктуре и извођача 
радова са локалном управом, а нарочито код доношења локалних прописа и извођења 
радова на инфраструктурним објектима, како се процеси не би спутавали, а штета била 
знатно мања.  

 

До прекида у одвијању поштанског саобраћаја на општини Прњавор, такође, може доћи 
усљед земљотреса и терористичке акције.  

 

У циљу превентивног дјеловања неопходно је повећати мјере безбједности у смислу 
боље заштите објеката и материјалних добара, проширити и профилисати стручне 
тимове за специфичне послове у појединим областима, у случају ванредних ситуација, 
обезбиједити бољу контролу уласка и боравка странаца у граду, повећати мјере 
безбједности у самим објектима и сл. 
 

 
20.16.        ОСТАЛЕ ПРИЈЕТЊЕ ОД ВЕЛИКЕ НЕСРЕЋЕ 

 

20.16.1.     Ратна дејства и мјере заштите становништва 

 
 

У случају ратних дејстава могући угрожени објекти били би:  магистрални и 
регионални путни правци, жељезничка пруга Добој-Бањалука, урбано подручје насеља 
Прњавор и репетитор на Љубићу. Од посебног значаја за одбрану су јавни објекти, 
инфраструктурна предузећа и већи привредни комплекси. Најугроженије зоне су урбано 
подручје насеља Прњавор, појасеви уз путеве М16.1 (Клашнице-Прњавор-Дервента), Р 
476 Челинац – Прњавор. 
Један од основних начина заштите становништва од ратних дејстава представља 
склањање становништва у различите врсте склоништа.  

Склањање људи, материјалних и других добара обухвата планирање и изградњу 
склоништа, те склањање и организацију одржавања и коришћења склоништа ради 
заштите људи и материјалних добара. 

 Под склоништем се подразумијева двонамјенски или посебан објекат за заштиту људи и 
материјалних добара који пружа заштиту од ваздушног надпритиска, пожара и 
контаминације. 

 Под другим заштитним објектима подразумијевају се подрумске и друге просторије у 
стамбеним и другим објектима, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, 
напуштени тунели, пећине и други природни и вјештачки објекти и изграђени заклони. 
У погледу отпорности на дјеловање природних и других несрећа и осигурања заштите 
људи  и материјалних добара, склоништа могу бити: склоништа основне заштите и 
склоништа допунске заштите. 
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Склоништа основне заштите граде се у градским и другим угроженим насељима у новим 
објектима намјењеним јавној и здравственој служби, образовању дјеце у средњим и 
високим школама, хотелима, заштити добара културно-историјског наслијеђа, јавним 
комуникацијама, и значајним енергетским и индустријским објектима. Ова склоништа 
граде инвеститори својим средствима. Склоништа основне  заштите трабају да имају 
обим заштите од мин 150 kPa натпритиска и функционално опремљене просторије за 
боравак до 300 лица.  

Под склоништем допунске заштите подразумијевају се подрумске и друге просторије у 
стамбеним и другим објектима, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, 
вјештачки објекти и изграђени заклони.  

 
Подручје општине Прњавор се одликује великом дисперзијом становништва, насеља и 
објеката у насељима на цијелој површини од 630 km

2
, што се једним дијелом може 

сматрати повољно у смислу заштите од елементарних непогода, техничких опасности и 
ратних дејстава.  

Урбано подручје општине је најугроженије те се треба обезбиједити заштита од 
класичних и нуклеарних дејстава. Посебно су угрожени дијелови града уз привредне и 
инфраструктурне објекте и важније саобраћајнице. 

Породична склоништа се планирају према предвиђеном броју чланова домаћинства, а 
најмање за 3 лица. Кућна склоништа и склоништа за стамбене блокове планирају се тако, 
да се на 50 m2 бруто површине објекта планира склонишни простор за најмање једног 
становника. У пословним зонама треба планирати склоништа за најмање двије трећине 
укупног броја радника у највећој смјени у вријеме рата. Јавна склоништа се планирају 
према процијењеном броју становника који се могу затећи на јавном мјесту и броју 
становника за које није обезбијеђено друго склониште. 

У планираним урбаним подручјима Прњавора, потребно је планирати склоништа 
основне и допунске заштите, као и јавна склоништа. Заштита становништва ван урбаних 
подручја, спроводила би се коришћењем допунских склоништа и дисперзијом 
становништва на мање угрожена подручја. 

Упоредо са склањањем становништва, потребно је планирати и заштиту материјалних 
добара која се не евакуишу, а потребна су за одвијање процеса рада и живот 
становништва, као и кулутурно-умјетничка добра која теба заштитити од уништења.  

 
 
21.   ЗАКЉУЧАК   

 

На основу Процјене угрожености општине Прњавор, степен припремљености 
свих снага заштите и спасавања је задовољавајући. 

 У наредном периоду треба посветити знатно више пажње активностима свих 
субјеката заштите и спасавања, а посебно да се изврши још квалитетнија попуна 
потребним људством и материјално-техничким средствима, да се изврши обука, како би 
распоређено људство што боље знало руковати материјално-техничким средствима при 
извршавању евентуално потребних задатака. 

Грађане општине Прњавор треба на вријеме упознати са личном и узајамном 
заштитом, као најмасовнијом обуком припремања и организовања учешћа грађана у 
активностима мјера заштите и спасавања, која се спроводи у стамбеним зградама, јавним 
и другим објектима, насељима, привредним друштвима и у другим правним лицима. 
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Посебно треба радити на превентивним мјерама заштите, прве помоћи и самопомоћи, 
збрињавању дјеце и изнемоглих лица, као и других хитних интервенција у заштити људи 
и материјалних добара. 

 
          Нарочито је важно: 

 
- у случају отклањања насталих последица, јединице заштите и спасавања, треба брзо 

мобилисати и ставити у функцију, како би последице ризика свели на прихватљив 
ниво. Свакодневно треба вршити ажурирање попуне јединица људством млађе 
животне доби и провјеравање исправности распоређених материјалних средстава, 
којима се планира интервенција, 

- привредна друштва, као органи и организације које су од посебног значаја за заштиту 
и спасавање, треба да у свакој ситуацији могу бити спремна за потребе ангажовања 
на заштити и спасавању и да о свим промјенама на вријеме извјесте општинску 
службу цивилне заштите. Зато је потребно успоставити потпуну сарадњу и 
координацију свих привредних друштава и органа са општинском службом цивилне 
заштите. 

- при руковођењу снагама и структурама за заштиту и спасавање треба се придржавати 
законских овлаштења, тако да на нивоу општине структурама заштите и спасавања  
руководи Општински штаб за ванредне ситуације, који врши координацију и 
усмјеравање акција заштите и спасавања, зависно од мјеста гдје треба вршити 
заштиту и спашавање угрожених и настрадалих људи и материјалних добара. 

 

У случају настанка природних и других несрећа на подручју наше општине, зависно 
од величине несреће, процјењује се  да би дошло до већег броја жртава, а посебно у 
граду као и осталим насељеним мјестима, те већег броја повријеђених.  

Материјалне штете би биле огромне, нарочито код привредних друштва и 
стамбених објеката, напајања електричном енергијом, објеката водовода, 
канализационих мрежа, ПТТ мрежа и др. 

Код спречавања и ублажавања одређених елементарних непогода и других несрећа, 
које могу настати на подручју наше општине, при изградњи грађевинских објеката треба 
се придржавати Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима. 

У случају настанка већих природних и других несрећa и немогућности да се исте 
отклоне са постојећим снагама и средствима којима општина, привредна друштва и 
грађани  располажу, затражили бисмо помоћ сусједних општина као и помоћ 
Републичке управе цивилне заштите и Владе Републике Српске. Ова помоћ би била 
затражена од наведених субјеката, само ако би дошло до таквих последица које би 
превазишле наше могућности да их спријечимо и отклонимо. Помоћ бисмо тражили, 
углавном,  за одређена материјално-техничка средства која би била неопходна, а којих 
на нашој општини нема. 

 
На крају, може се констатовати, да су овом Процјеном угрожености у већини 

обухваћени сви ресурси којима општина Прњавор располаже, могуће несреће које би се 
могле десити и проузроковати одређене последице за грађане, као и могућност за 
њихово спречавање и евентуално отклањање. 
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