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УВОД 

 

Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју 

општине Кнежево (у даљем тексту Процјена угрожености) представља полазни 

документ за израду планске документације у области заштите и спашавања. Обавеза 

израде овог документа утврђена је Законом о заштити и спашавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12) и Уредбом о садржају 

и начину израде плана заштите од елементарних непогода и других несрећа 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/13).  

Основни циљ израде Процјене угрожености је да се изврши идентификација и 

анализа ризика путем идентификације различитих обjеката и различитих догађаја, те 

њиховим довођењем у везу на бази релевантних података путем којих можемо добити 

показатеље о врсти несреће, обиму и посљедицама, времену и мјесту догађаја. 

Идентификација ризика је извршена на бази прикупљања информација и података, те 

комбиновањем и груписањем ризика. Идентификација ризика које је извршена на овај 

начин представљала је основ за анализу ризика. Анализа ризика у оквиру Процјене 

угрожености је обухватала анализу сценарија и анализу капацитета. 

  Анализа сценарија је обухватила анализу обима идентификованих ризика на 

подручју општине Кнежево на основу учесталости одређених врста ризика и анализу 

њихових посљедица. Анализа капацитета обухватала је анализу материјално-техничких 

и људских капацитета којима се располаже и могућност предузимања активности 

субјеката од значаја за заштиту и спашавање у превентивном и интервентном смислу. У 

оквиру овог сегмента Процјене угрожености обухваћен је преглед нивоа интервентних 

капацитета. У истом смислу је у оквиру ове Процјене угрожености извршено 

дефинисање носиоца конкретних задатака и обавеза - цивилна заштита, спасилачке и 

хитне службе те други субјекти од значаја за заштиту и спашавање. 
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Табела 1. Радна група за израду Процјене 

Име и презиме Функција Организација/Институција 

Горан Боројевић в.д. Замјеник начелника Општина Кнежево 

Нада Калабић 

представник Одјељења за 

општу управу и друштвене 

дјелатности 

Општина Кнежево 

Сузана Гојковић 
представник Одјељења за 

привреду и финансије 
Општина Кнежево 

Смиљана Никодиновић 

представник Одјељења за 

просторно уређење и 

стамбено ккомуналне 

послове 

Општина Кнежево 

Милана Калабић 

представник Одјељења за 

просторно уређење и 

стамбено ккомуналне 

послове 

Општина Кнежево 

Небојша Вуковић 
представник Одјељења за 

инспекцијске послове 
Општина Кнежево 

Алексић Недељко 

самостални стручни 

сарадник за противпожарну 

заштиту 

Општина Кнежево 

Ђорђе Проле 

самостални стручни 

сарадник за цивилну 

заштиту 

Општина Кнежево 

Сандра Малић 
предстваник Центар за 

социјални рад 
Општина Кнежево 

Љиљана Марковић-

Ђурић 
представник Дома здравља Дом здравља Кнежево 

Игор Вуковић 
представник Полицијске 

станице Кнежево 

Полицијска станица 

Кнежево 

Весна Вуковић 

представник 

Средњошколског центра 

„Јован Дучић“ 

Средња школа „Јован 

Дучић“ Кнежево 

Горан Алексић 
представник ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Зоран Ђурић 
представник ОО Црвеног 

Крста 
ОО Црвени Крст 

Јагода Вучковић 

представник Удружења 

слијепих и слабовидних 

лица 

Удружења слијепих и 

слабовидних лица 
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Неда Вуковић 
представник Удружења 

„Маслачак“ 
Удружења „Маслачак“ 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ДОКУМЕНТА 

 

Методологија за израду Процјене угрожености представља израз усаглашености 

и јединства кључних актера у области заштите и спашавања. Дефинисање планирања 

као суштински најважније функције сваког система, па тако и система заштите и 

спашавања претпоставља поменуто јединство. Примјењени методолошки приступ при 

изради Процјене угрожености је „ризико-базирано димензионирање“. Суштинска 

предност „ризико-базираног димензионирања“ јесте сасвим конкретан и мјерљив 

резултат до којег се долази кроз процес идентификације и анализе ризика који 

представља основ надлежним субјектима за доношење одлука.  

Најзначајнија предност овог модела јесте могућност и потреба 

„димензионирања“ односно прилагођавања спасилачких и хитних служби и њихових 

капацитета-превентивних и оперативних планова, законске регулативе и друге 

документације идентификованим ризицима.  

„ Ризико-базирано димензионирање“ као методолошки приступ примјењен је 

као нит која ће повезивати све документе плана заштите и спашавања. Примјена 

ризико-базираног дименезионирања као метода и процеса израде Процјене 

угрожености састоји се од пет повезених и међусобно зависних фаза, а које омогућавају 

прилагођавање идентификованим ризицима спасилачких и других хитних служби, 

других субјеката од значаја за заштиту и спашавање, њихових превентивних 

капацитета, правне регулативе и друге документације.  

У првој фази израде Процјене угрожености врши се идентификација ризика у 

којој носиоци планирања врше идентификацију постојећих ризика путем 

идентификације различитих објеката и различитих догађаја те њиховог довођења у 

везу.  

У другој фази израде Процјене угрожености извршена је анализа ризика у којем 

је дефинисан обим идентификованих ризика те могућности и начин дјеловања на њих.  

У трећој фази израде овог документа утврђен је пријелог стандарда односно 

ниво мјера и активности које субјекти од значаја за заштиту и спашавање, укључујући 

спасилачке и хитне службе, требају обезбједити по питању заштите и спашавања људи, 

материјалних и других добара у случају појаве идентификованих ризика.  

У оквиру четврте фазе израде Процјене угрожености која представља доношење 

одлуке по приједлогу за ниво мјера и активности, показује се начин на који 

одговарајући ниво одлучивања дефинише мјере и активности које је потребно 

предузети у циљу овладавања идентификованим ризицима.  

Пета фаза представља провођење одлука односно реализацију утврђеног 

стандарда у процесу, уз примјену одговарајућих контролних механизама. 
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ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

 

Географски положај и величина територије општине Кнежево 

Подручје општине Кнежево простире се на југу Републике Српске уз саму 

границу са Федерацијом БиХ, са десне стране ријеке Угар, у југоисточном дијелу 

бањалучке регије, на простору између општина Бања Лука, Челинац, Котор Варош, 

Мркоњић Град, Јајце и Травник. Налази се на 44°29' сјеверне географске ширине и 861 

m надморске висине. Подручје општине простире се на теренима израженог рељефа и 

дијелом висоравни, између планина Влашић, Голе Планине, Ранче, Чемернице, Тисовца 

и Осмаче, а и сусједни терени општине Јајце, Котор Варош и Травник, су такође 

планинског карактера. Након дејтонског разграничења са федерацијом БиХ, територија 

општине Кнежево остала је на површини од 360 km
2
, од тога под шумом 166 km

2
, а 

пољопривредно земљиште захвата 154 km
2
. 

Општина Кнежево, као локална заједница, организована је у једанаест мјесних 

заједница: 

 Мјесна заједница Кнежево (градско подручје Кнежева и сљедећа села: Баштина, 

Борак, Голо Брдо, Ђукарићи, Кобиља, Пауновићи, Чарићи и Шапани); 

 Мјесна заједница Бастаји; 

 Мјесна заједница Бокани и Пауновићи; 

 Мјесна заједница Влатковићи; 

 Мјесна заједница Имљани; 

 Мјесна заједница Јаворани; 

 Мјесна заједница Корићани; 

 Мјесна заједница Мокри Луг - Брегови; 

 Мјесна заједница Живинице и Рађићи I; 

 Мјесна заједница Живинице и Рађићи II; 

 Мјесна заједница Шолаји; 

 Мјесна заједница Костићи.  

Центар општине повезан је асфалтним путем са Бања Луком, а преко Турбета са 

Травником. Остали путеви су локалног карактера или предвиђени за есплоатацију 

шума. У скорије вријеме предвиђен је завршетак радова пута Кнежево - Котор Варош и 

изградња пута Кнежево - Мркоњић Град, што ће омогућити бржи привредни и сваки 

други развој, те Кнежево укључити у ред развијених општина. 
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Слика 1. Приказ општине Кнежево на територији БиХ 

 

 

Карактеристике рељефа на подручју општине Кнежево 

Подручје општине простире се на теренима израженог рељефа и дијелом 

висоравни, између планина Влашић, Голе Планине, Ранче, Чемернице, Тисовца и 

Осмаче у зони умјерене континенталн климатске области са обиљежјима за планинско 

подручје, каракретишу је релативно хладне зиме и умјерено топла љета. 

Управо због израженог рељефа ова општина има све предуиспозиције за развој 

зимских спортова. Највећим дијелом општина је брдско-планинско подручје, са око 

33% површине изнад 1.000 m надморске висине које је већим дијелом под шумском 

вегетацијом. Експлоатација и узгој шума представља значајан капацитет ове општине, 

166 km
2
 је под шумама. Шуме су махом мјешовите и често лишћарске састојине: буква, 

храст, граб, јавор, клен, јасен, багрем и др, уз присуство четинара са порастом 

надморске висине: обични и црни бор, ариш, јела, смрча и др. 

Надморска висина пољопривредних терена креће се од око 500 m (Јаворани) до 

око 1.200 m (Петрово Поље). На овом подручју заступљене су седиментне стијене, а 

најраспрострањенији су једри (тврси) кречњаци. Поред њих као геолошки супстрат 

сусрећу се и лапори, лапорци, глине, пјешчари и пјешчани лапори, самостално или 

слојевито измјешани. На једрим кречњацима ствара се врло мало земљишта (камењари 

и врло плитка тла), а на теренима гдје се као подлога налазе мекши супстрати или 

стијене које се лакше троше, ствара се много више трошине и тла, те се срећу и много 

дубља земљишта. 
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У датој табели представњена је детаљна анализа земљишта које припада брдско-

планинском региону и налази се на 600-700 m надморске  висине. 

 

Табела 2: Реакција и адсорптивна својства земљишта, садржај хумуса, лако 

приступачног фосфора и калијума 

Парцела 
Ред. бр. 

узорака 

P2O5 

mg/100g 

K2O 

mg/100g 

pH 

вриједност 
Хидролит 

J~Ca 

Al 

mg/100g 

Хумус 

% 
H2O KCl 

1. 

1. 3.50 6.50 4.81 3.69 37.70 38.77 3.10 

2. 5.00 11.20 4.22 3.52 39.20 47.47 3.25 

3. 4.60 18.80 4.41 3.57 42.60 44.79 3.20 

4. 5.70 9.90 4.02 3.49 38.40 47.43 3.60 

2. 
5. 3.50 16.00 4.78 3.62 44.60 46.34 3.90 

6. 3.50 6.80 4.80 3.58 35.20 35.32 4.10 

3. 
7. 3.20 8.40 4.71 3.62 38.40 44.87 4.10 

8. 1.60 10.00 4.80 3.58 33.90 41.09 3.75 

4. 

9. 2.60 12.10 4.27 3.60 38.20 45.64 3.10 

10. 3.50 21.10 4.22 3.63 31.20 42.10 3.10 

11. 2.90 15.50 4.44 3.66 30.50 34.01 3.25 

5. 12. 2.90 19.50 5.15 3.67 21.40 17.40 3.00 

 

Резултати анализе показују да је испитивано земљиште екстремно киселе 

реакције, што узрокује повећану растворљивост Al једињења, тако да у свим узорцима 

постоје високе концентрације лако размјењивог Al који се креће у интервалу од 34-47 

mg/100g земљишта, што је за већину гајених биљака токсично, тако да је 

калцификација неизбјежна. Због слабе обезбјеђености, земљиста органском материјом, 

неопходно је уношење исте ради повећања садржаја хумуса. Из резултата приказаних у 

табели примјећује се да је земљиште врло слабо обезбјеђено лако приступачним 

фосфором (3,6 mg/100g земљишта), а садржај лако пристушачног калијума се креће у 

интервалу од 6,5-21,1 mg/100g  земљишта, што значи да има парцел акоје су слабо до 

добро обезбјеђене са K2O5. 

Све ово упућује на чињеницу да је поправка плодности оваквих земљишта 

незаобилазна мјера. Општина Кнежево има површину 320км2, од тога 50% под 

шумама. Пољопривредног земљишта има 17 500 хектара од чега на обрадиво отпада 

9938 хектара а обрађује се 2000 хектара. 
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Табела 3. Искориштеност земљишног фонда (за 30.11.2005. годину) 

Искориштеност 

земљишног фонда 

Приватни сектор 

(ha) 

Државни сектор 

(ha) 

Оранице и баште 4.068 160 

Воћнаци 215,16 6 

Природне ливаде 6.472,64 139 

Пашњаци 3.198,2 440 

Шуме 3.827 12.737 

Неплодно 206 531 

 

Хидрографија 

Заступљена су два типа хидрографије на овом подручју: подземна на 

кречњачком терену и површинска на претежно силикатном седиментима. На 

кречњачком терену је безводно подручје, све падавине (киша, снијег) се не сливају, већ 

кроз водопропусно земљиште и врло водопропусне стијене одлазе у  подземне 

акумулације, из којих при додиру са непропусном подлогом напајају бројне изворе. На 

силикатним стијенама су текућице, које се заједно са изворима морају заштитити од 

загађивања. Основна хидрографска карактеристика Кнежева је ријека Угар, Цврцка, 

Иломска, Кобиљска ријека и други бројни водотоци. У комплексу подземних вода 

налазе се велике резерве за снабдјевање становништва и провреде. На обронцима 

постоје истражени и потврђени извори питке воде као изузетно важан природни ресурс, 

јер се ради о води високог квалитета. У циљу приказа хидрографких прилиkа у Tабели 

4. приказане су дужине ријечних токова. 
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Табела 4. Приказ дужине ријечних токова у општини Кнежево 

Назив текућице 
Дужина тока у километрима 

Стални Повремени 

Иломска ријека – 

њена притока 

13,1 

- 

- 

10,9 

Угар – његова притока 
32,9 

60,5 

- 

76,2 

Угрић 9,0 4,0 

Сервејов поток 13,8 12,5 

Јакотина - Стакиница 7,1 6,0 

Цврцка – њена притока 
8,4 

37,6 

- 

14,3 

Слив Врбање: 

Дубоки поток 

Грабовачки поток 

6,4 

2,5 

6,6 

2,8 

Укупно 191,5 133,3 

 

Канализациони систем 

У насељеном мјесту Кнежево постоје двије примарне канализационе мреже, и то: 

Омар – Луке – „Металотехна“ – Бијели поток; 

Робна кућа – парк – Махала – Биковица – Понир. 

Укупна дужина примарне и секундарне канализационе мреже износи око 18 km 

са промјером канализационих цијеви од 150 до 500 mm. 

Треба истаћи да канализациона мрежа за Понир није у функцији (није до краја 

изграђена и приспојена по пројекту у дужини око 5 km), а мрежа Бијели поток нема 

сабирног шахта. 

Градски систем одводњавања отпадних вода  главни колектори рађени су 1974. 

године, искључиво бетонским цијевима. Оба колектора изливају се у отворени простор 

према сливовима ријека Цврцке и Угар. Колектор који пролази кроз индустријску зону 

излива се у отворени канал непосредно испод фабрике жељезничке опреме, 

угрожавајући сва изворишта воде у нижим дијеловима и сливно подручје ријеке 

Цврцке. Овај колектор дијелом преузима и отпадне воде из објекта ЈЗУ “Дом здравља”, 
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Кнежево. Колектор који преузима више од 80% отпадних вода града и приградских 

насеља иде коритом потока Шерваловац и излива се у понорни систем подручја 

Понијер.  

Општи канализациони систем одводњава и оборинске воде иако нема толике 

капацитете за одводњавање. Приликом излучивања велике количине падавина долази 

до изливања тих вода по улицама, затим долази до мијешања са водом за пиће 

приликом чега може доћи до разних обољења. Неопходна је изградња сепарационог 

система или проширити капацитете општег канализационогсистема. 

Дужином од 4,00 km пролази испод приградских насеља угрожавајући флору и 

фауну овог подручја, а посебно представља опасност за домаће животиње које користе 

за исхрану траву. Понирући у ово подручје отпадне воде извиру непосредно прије 

уливања у ријеку Угар.  

Остала насељена мјеста немају своје канализационе мреже, па је потребно у 

наредном периоду и о томе повести рачуна. Приоритетан посао у циљу рјешавања овог 

проблема требало би да буде израда Пројекта за систем отпадних вода на оба ова 

колектора. Прије тога неопходно је испитати могућност да се колектор индустријске 

зоне правцем преко локалитета Медљен споји са другим колектором, чиме би се 

умањила изградња једног пречистача. 

Да би се канализациона мрежа довела у функцију неопходно је изградити 

канализациону мрежу на сљедећим правцима: 

 Војнички пут – стадион – Ћелеши, као и Циганка – Ћелеши; 

 Аутобуска станица – Ловачки дом – ватрогасни дом; 

 Ново насеље према Баштини; 

 Ново насеље „Омар“ – Хотел – Буковица; 

 Медљен – Чулићи – Буковица. 

Поред овога неопходно је измјестити канализациону мрежу испод 

новоизграђених објеката. Исто тако потребно је реконструисати постојећу 

канализациону мрежу на правцу стара зграда Основне школе – Буковица, те урадити 

одговарајућу канализациону мрежу у Живиницама. Такође је неопходно ријешити и 

питање канализационе мреже у приградсим насељима општине Кнежево, као и уградњу 

колектора. 

Такође, неопходно је ријешити питање канализације у приградским насељима 

изградњом канализационе мреже на правцима: 

 Чарићи – Буковица; 

 Баштина  Пауновићи  Буковица; 

Канализациону мрежу у Мокром лугу и Бреговима у вријеме када се изгради 

водовод за ова насеља. 
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Климатски услови, режим падавина и температуре 

Подручје општине Кнежево се налази у зони умјерене континенталне климатске 

области. У микро-климатском погледу око подручје припада зони умјерено-

континенталне климе са обиљежјима за планинско подручје: карактеришу је релативно 

хладне зиме и умјерено топла љета са максималним падавинама у другом половини 

прољећа и почетком јесени, с тим да у нижим регионима пада киша, а у вишим снијег. 

Вегетациони период траје 120-200 дана, зависно од надморске висине. 

Просјечне падавине и температуре по мјесецима за Кнежево у периоду од 1964. 

до 1972. године дате су у наредној табели. 

 

Табела 5. Просјечне падавине и температуре за Кнежево од 1964. до 1972. године 

Мјесец 
Просјечне 

Кишни фактор 
Ознака климе по 

Грачанину 
Падавине (m) Температуре (°C) 

I 84 -3,0 - нивална 

II 90 0,2 45,00 перхумидна 

III 93 2,3 40,43 перхумидна 

IV 127 7,4 17,16 перхумидна 

V 127 11,7 10,85 хумидна 

VI 133 15,5 8,58 хумидна 

VII 121 16,8 7,20 семихумидна 

VIII 124 16,2 7,65 семихумидна 

IX 111 13,0 8,54 хумидна 

X 77 8,7 8,85 хумидна 

XI 124 4,9 25,31 перхумидна 

XII 108 -0,9 - нивална 

Година 1.319 7,9 179,57 перхумидна 

 

По Грачаниновом модификованом кишном фактору подручје Кнежева има 

перџумидну климу – кишни фактор 179,9 КФ>160 перхумидна клима (Тодоровић и 

Божић 1995. године).У табели су наведене просјечне вриједности за падавине и 

температуре, из чега се види да падавина у просјеку има довољно. Ова подручја 
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карактерише правилан распоред падавина током цијеле године, најмања количина је у 

октобру 77 mm, а највећа је у јуну 133 mm. 

Средња годишња температура износи 7,9 °C. Касни прољетни и рани јесењи 

мразеви утичу неповољно на пољопривредне културе. Високи сњежни наноси и 

мразеви у вишим регионима скраћују вегетациони период. 

Температурне вриједности за 2002. годину приказане су у табели 6. 

 

Табела 6. Средње мјесечне, апсолутне максималне и апсолутне минималне 

температуре у Кнежеву за 2002. годину 

Темп. у 

2002. год. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Σ 

Средњ

а 

вријед. 

Сред. 

мјесечна 
-0,2 5,8 7,3 7,9 19,0 15,0 19,4 17,8 13,1 

10,

2 
8,4 1,4 125,1 10,4 

Апсолутна 

мах. 
16,4 

16,

1 
14,3 18,1 31,0 25,1 34,0 29,1 24,6 

19,

9 
18,2 9,5 256,3 21,4 

Апсолутна 

мин. 
-14,8 -4,0 -3,0 0,0 12,0 10,0 14,8 14,3 5,0 4,0 -2,0 -8,3 28,0 2,3 

 

С обзиром да се ради о подацима метеоролошке станице из Кнежева то се све 

температуре не могу примјенити на планински регион изнад 900 – 1.200 m надморске 

висине, који може бити интересантан за пољопривредну производњу, нарочито 

кромпира, већ се врши њихова корекција: на сваких 100 m висинске разлике 

температура се смањује за 0,5 °C. 
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Табела 7. Кориговане температуре за подручје Имљана (Петрово Поље) 

Мјесец Просјечне температуре (°C) 

I -4,5 

II -1,3 

III 0,8 

IV 5,9 

V 10,2 

VI 14,0 

VII 15,3 

VIII 14,7 

IX 11,65 

X 7,2 

XI 3,4 

XII -2,4 

Годишња 6,2 

 

Саобраћајна инфраструктура  

Саобраћај је изузетно важан чинилац свеукупног привредног и друштвеног 

развоја једне заједнице, којим се интегришу сви сектори производње. Кроз Кнежево 

пролази регионални пут 413 Карановац – Кнежево – Турбе који је главна саобраћајница 

за Кнежево, а и представља најкраћу релацију од бањалучке регије према Сарајеву.  

Изградњом путева подстиче се развој и других сегмената привреде. Када је у 

питању стање саобраћајне инфраструктуре на подручју општине Кнежево, могло би се 

рећи да је локална мрежа саобраћајница у веома добром положају за остваривање 

циљева развоја саме општине, самим тим што је центар Кнежева према већим мјесни 

заједницама (Имљани, Живинице, Брегови и др.) повезан асфалтним путевима. Локални 

путеви повезују села и насеља на подручју општине, односно подручје граничних 

општина и од великог су значаја за локални саобраћај.  

У последњих неколико година урађено је доста на асфалтирању локалних 

путних праваца и повезивању са локалним заједницама, док је у самим мјесним 

заједницама остало да се асфалтирају поједини засеоци. С обзиром да је конфигурација 

ових терена претежно брдовита, приликом већих падавина појавом бујица долази до 

оштећења, одношења насутог материјала са коловоза, пресијецања траса итд. Због тога 

би требало да се планира фазна поправка ових путева тако што би се почело са 
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уређивањем одводних канала око пута, затим израда цјевастих пропуста, и на крају 

асфалтирање.  

Путну мрежу чини 355,80 km категорисаних путева, и то: 

- 94,90 km локални путеви првог реда, од чега је 66,40 km асфалтираних путева и 

- 260,90 km локални путеви другог реда, од чега је 21,35 km асфалтираних путева. 

Остали путеви, као што су: сеоски, пољски, шумски путеви који нису сврстани у 

путеве првог и другог реда, простори око објеката бензинских пумпи, аутобуских 

станица, паркиралишта и сл., а који се користе за саобраћај, спадају у некатегорисане 

путеве у општој употреби. 

Један од проблема, када ја у питању друмски саобраћај представља недовољан 

број паркинг мјеста, те би једно од усмјерења општине у наредном временско периоду 

требало да буде и њихово рјешавање (изградња јавних гаража, развијање паркинг 

сервиса), што би у великој мјери подигло конкурентност општине, у смислу повећања 

атрактивности општине за будућа улагања у привреду. 

Што се тиче повезаности општине са сусједним општинама Котор Варош и 

Мркоњић Град, стање је лоше. У правцу према Котор Варошу, преко Живиница, 

потребно је асфалтирати још 10 пута чиме би повезаност са овом општином довела до 

боље међусобне сарадње ових општина, а такође би се остварила регионална 

повезаност са Теслићем, Добојем и другим градовима у Републици Српској. 

Што се тиче правца према Мркоњић Граду стање је лошије него према Котор 

Варошу, јер једини п0равац којим је сада Кнежевоповезано са овом општином је преко 

Бањалуке. Ближи правац је преко Чемернице, гдје тренутно постоји мрежа камионских 

путева чијо би се реконструкцијом упола скратила дистанца између ове двије општине. 

То би такође отворилонаше подручје према западној регији.  

Најзначајнији путни правац је регионални правац Карановац – Кнежево – Турбе 

(РП 413), што самој општини даје повољан геостратешки положај, који је један од јако 

битних предуслова који општини Кнежево отвара бројне могућности за даљи развој. 

Овај путни правац је најкраћа веза са Сарајевом, а с обзиром да не постоји заобилазни 

транзитни пут око града, то је овај путни правац сваким даном све оптерћенији 

пролазом моторних возила. Имајући у виду да су у граду стационирани школски 

центри, како основне, тако и средње школе, видљива је потреба изградње заобилазне 

саобраћајнице кроз индустријску зону. Пут је у веома добром стању са извршеном 

реконструкцијом на дијелу пута Кнежево – Угар у 2009. години. 
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Култура и културно историјско наслијеђе 

На подручју опшине Кнежево у 2011-ој години институције (предузећа и 

установе) из области културе су ЈП ,,Народни универзитет,, и ЈУ Народна библиотека 

,,Алекса Шантић,, 

Од удружења и НВО сектора активно ради Српско просвјетно и културно 

друштво,,Просвјета,, Општински одбор Кнежево. 

ЈП ,,Народни универзитет,, основано је 1969. године.дјелатности којима треба да 

се бави ово предузеће су: 

- образовање одраслих и остала образовања; 

- дјелатности ботаничких, зоолошких вртова и природних резервата; 

- дјелатност музеја, галерија и збирки; 

- умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност; 

- остале забавне активности; 

- кинематографска и видео дистрибуција; 

- приказивање филмова; 

- рачуноводство и књиговодствени послови; 

- послови контроле и савјетодавни послови у вези са порезом; 

- барови; 

- дјелатност новинских агенција; 

- припренање сталних и повремених изложби; 

- организација забаве за младе. 

ЈУ Народна библиотека ,, Алекса Шантић,, основана је 1970. године у саставу 

Народног универзитета. Од овог предузећа се издваја 1998. године и од тада ради као 

самостална. 

Нема властите просторије, смјешена је у зради Народног универзитета на 

простору површине 80м
2
. Нема читаоницу. Књижни фонд библиотеке броји око 15 000 

наслова књига и 265 наслова часописа. Све књиге су смјештене у једној просторији 

(издаваоница). Библиотека не посједује електронски каталог. У прошлој 2010-ој години 

услуге библиотеке је користило 136 чланова а сваке организују се бесплатна учлањења 

за одличне ученике Основне школе. Библиотека се не бави организацијом културних 

догађаја поетске вечери, промоције књига, пјесничке вечери, издавачка дјелатност. 

СКПД ,,Просвјета,, Општински одбор Кнежево обновио је рад 2006. године и од 

тада је једини носилац културних дешавања на подручју општине Кнежево. Од 

2007.године у оквиру  Просвјете постоји и Етно центар под називом ,,Вретено,, који 

представља ризницу старих ствари, предмета и народне ношње нашег краја. Због 

непосједовања властитог простора Етно центар је смјештен у приватном објекту. 

Просвјета је тренутно смјештена у канцеларији површине 15 м2 коју је добила од 

општине на привремено кориштење.У оквиру просвјете активно дјелује фолклорна и 

драмска секција као и пјевачка група. Проба фолклорне секције се одржава у 
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изнајмљеном простору, биоскопској дворани Народног универзитета и фискултурној 

сали Основне школе. Чланови општинског одбора кнежевске Просвјете баве се израдом 

сувенира као и традиционалним занатима (штрикање, ткање, вез).Све активности 

углавном се проводе у поменутој канцеларији.У оквиру својих активности Просвјета се 

бави: 

- организовањем кулурно-умјетничких и забавних програма, 

- обиљежавањем значајних датума из историје српског народа и локалне 

заједнице, 

- организовањем изложби, 

- организовањем промоција књига и вечери поезије, 

- организовањем позоришних представа. 

 

Културно-историјско наслијеђе 

Цркве 

Посебно национално благо чине старе цркве брвнаре, у селима Имљани и 

Јаворани које су грађене у османлијско вријеме и четири српске православне цркве 

(Имљани, Кнежево, Живинице и Јаворани). 

Црква брвнара Светог Пророка Илије у Имљанима у засеоку Макарићи је 

филијални  храм парохије имљанске. Није позната година изградње али се поуздано зна 

да потиче из турског доба. Првобитна црква пећина налазила се уз Дејанску ријеку, а о 

њеном преношењу на данашњу локацију постоје различите легенде. Већином су сличне 

и заједничко им је да је ова црква пренијета на овдашњу локацију заузимањем старца 

Адама Грубача. Он је на путу нашао мало дијете и отхранио га. Када је дијете отишло у 

војску заслугама је унапређено у везира у Травнику. Иако на високом положају, никад 

није заборавио свог доброчинитеља. Позвао га је у Травник и рекао му да хоће да га 

награди за то што га је отхранио. Адам је од везира затражио да сагради цркву. Адам је 

одобрио изградњу цркве, али је наредио да не смије да буде већћа од једне воловске 

коже. Адам је исјекао воловску кожу на опуте и направио цркву колико је кожа могла 

опасати. У овој цркви се чува вриједна реликвија позната као "ђедовски штап", за коју 

локално становништво вјерује да је то штап Светог Јована Крститеља. 

Црква брвнара Свети Никола у Јаворанима је једна од најстаријих цркава те 

врсте на подручју бањалучке регије. Саграђена је 1757. године. Није се налазила на 

истом мјесту гдје и данас, јер је пренијета на оближње брдо у Јаворанима због Турака. 

Црква је недавно обновљена. О овој цркви кружи занимљива легенда да сама прелази 

са брда на брдо, што је наравно плод маште сељана. То у ствари и није непотпуна 

истина, јер је црква за вријеме Турске владавине стварно премијештана, у току ноћи 

растављана па поново склапана, са брда на брдо и тако пар пута. Парохијски храм 

Рођења Пресвете Богородице у Кнежеву грађен је од 1934. године до другог свјетског 

рата, када су радови прекинути. На мјесту данашње цркве била је  1913. год. 
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направљена дрвена црква. Ову дрвену цркву је 1925.год. освјештао владика бањалучки 

Василије Поповић. Парохијски храм Рођења Пресвете Богородице у Имљанима 

подигнут је 1887.год. Освјештао га је 21.9.1881.год. митрополит дабробосански Сава 

Косановић. У овом храму налазе се иконе: Светог  Симеона Богопримца, Исуса Христа 

и Свете Богородице. У овој цркви се налази и стари аустроугарски сеф. По причи оца 

Драгутина овај сеф су покушали отворити пуцајући у њега, али нису успјели, тако да 

нико не зна шта се у њему налази. Парохијски храм Светог Николаја у Живиницама 

подигнут је 1921. год. на мјесту старије цркве саграђене 1850. год. Освјештао га је 1921. 

год. митрополит бањалучко-бихаћки Василије Поповић. Храм је запаљен за вријеме 

другог свјетског рата, а обновљен у периоду 1950-1964.год. У овом храму налазе се 

иконе: Светог Николаја, Свете Богородице, Светог Великомученика Георгија, Тајна 

вечера и др. Парохијски храм Светог Николаја у Јаворанима подигнут је 1930.год. а 

освјештао га је епископ зворничко-тузлански Нектарије 1931.год. У овом храму налазе 

се иконе: Светог Николаја, Свете Богородице, Светог Пророка Илије, Исуса Христа и 

икона Тајна вечера. 

Стећци 

Од већег броја некропола са стећцима на кнежевској општини најпознатија је 

имљанска некропола "Мрамор", која се састоји од пет стећака. Четири стећка припадају 

плочастом типу а средишњи стећак лежи преврнут. Орнаментику стећка чини 

стилизирани љиљан, полумјесец, пластични круг и три полулопте. 

Друга некропола "Ђидолово гробље" налази се у близини Угра. Састоји се од 

седам камених и седрених сандука без натписа и орнаментике. У селу кобиља на 900 

метара надморске висине налази се трећа некропола. Састоји се од десет стећака, од 

којих девет припадају плочастом типу. Плочасти стећци немају орнаментику, већ само 

стећак у облику високог сандука. Орнаментику овог стећка чине велики пластични 

полумјесец, у којем је кружница са урезаним крстом. Стећак у селу Баштина истиче се 

рељефом руке која држи штаку. На лицу стећка још су два сокола, полумјесец, крст и 

сунце. Овај стећак је билинг првосвештеника дједа босанске народне цркве. Стећак у 

селу Чарићи сличан је оном у Баштини, али му недостају поједини орнаменти и може 

се покретати. За овај стећак везано је народно вјеровање, по коме гром удари чим се он 

преврне и не престаје док се он не врати на његово мјесто. 

Спомен обиљежја НОР-а 

- Партизанско гробље у Кнежеву, у којем је сахрањено 85 бораца, међу којима и 

народни херој Лука Радетић и књижевник Хасан Кикић; 

- спомен плоча у основној школи у Кнежеву, у којој је одржана Прва обласна 

конфреренција КПЈ-е за Босанку Крајину од 21. до 23. фебруара 1942. године; 

- спомен бисте: Ђуре Пуцара Старог, у кругу творнице "Алумина", Луке Радетића 

и Дујка Комљеновића у дворишту основних школа у Кнежеву; 

- споменик и спомен чесма у кањону ријеке Угар, подигнутог у знак трајног 

сјећања на 50 погинулух бораца и 16 жртава фашистичког терора, који су 

изгинули од 7. до 9. јануара 1944. год., за вријеме 6 непријатељске офанзиве; 
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- споменик о формирању Имљанске партизанске чете у Поткресу-Имљани, која је 

формирана новембра 1941. године; 

- спомен костурница подигнута погинулим и умрлим борцима НОВ на 

Видовишту- Имљани, у којој је сахрањено 50 бораца; 

- спомен обиљежје на Петровом Пољу – Имљани, гдје је боравио Тито са ВШ 

НОВ од 4. до 24. августа 1943. године и гдје је извршена прва промоција чинова 

у НОВ за вријеме НОР-а; 

- спомен обиљежје у Зловарићима-Влатковићи, гдје је Тито извршио смотру 7. 

банијске дивизије 10.8.1943. год. послије пете непријатељске офанзиве 

приликом повратака на Банију; 

- спомен чесма погинулм борцима НОВ и жртвама фашистичког терора у 

Живиницама; 

- спомен чесма Хасану Кикићу у Рапти- Рађићи, на мјесту његове погибије маја 

1942. године; 

- споменик са спомен чесмом погинулм борцима НОВ и жртвама фашистичког 

терора, те спомен биста Михајлу Павловићу – Мики, код основне школе у 

Бастајима; 

- спомен обиљежје партизанске болнице на Чемерници – одјел 33. гј. Чемерница, 

која је уништена од стране окупатора маја 1942. године; 

- спомен обиљежје Лази Тешановићу у Јаворанима. 

Традиционална села и архитектура 

У сеоским насељима Имљани, Влатковићи, Корићани и Кобиља има доста 

сачуваних сеоских агломерација аутохтоне архитектуре, које са аспекта туристичке 

валоризације овог краја значе не само значајну специфичну друштвену ријеткост, већ је 

далеко већа њихова пејзажна вриједност. 

 

Образовање и спорт 

Основно образовање одвија се у три основне школе које располажу са мрежом 

подручних школа које у потпуности задовољавају потребе општине Кнежево. Средње 

образовање одвија се у оквиру Средње стручне школе „Јован Дучић“. Поред основног и 

средњег образовања у општини дјелује и предшколска установа, односно дјечије 

обданиште „Радојка Лакић“. 

Данас на подручју општине постоје 5 спортских клубова и то: 

- ФК ,, Прогрес,, који је основан 1971. године; 

- КК ,,Кнежево,, који је основан 1988. године; 

- ОКИ ,,Кнежево,, који је основан 2001.године; 

- Спортско - риболовачко друштво ,,Угар,, и 

- Шаховски клуб. 
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Постоји спортска дворана која прима око 400 гледалаца, али је тренутно ван 

употребе. Спортска дворана је у приватном власништву и није доступна ниједном 

спортском клубу због високе цијене закупа.Исти случај је и са извођењем наставе 

физичког васпитања за ученике средње школе.сви спортски клубови се једним дијелом 

финансирају из буџета општине и другим дијелом од стране локалних спонзора. ФК 

,,Прогрес,, има 40 чланова и такмичи се у подручној лиги Бањалука.Тренутно је у 

самом врху табеле и има амбиције да уђе у виши ранг такмичења. 

ОКИ ,, Кнежево,, има око 20 активиста  и наступа у првој лиги РС, гдје постиже 

солидне резултате. КК ,,Кнежево,, ради највише са млађим категоријама, са којим 

постиже запажене разултате на домаћим и међународним такмичењима. У плану је 

оснивање Школе спорта у Кнежеву у којој се планира рад са младима у неколико врста 

спортова. Циљ је проналажење талената и њихово ангажовање у клубовима у Кнежеву 

и шире. 

 

Привредна развијеност и индустријски капацитети 

У бившем систему Кнежево је имало  предузећа у државном власништву и то у: 

- Дрвопрерађивачкој индустрији; 

- Металопрерађивачкој индустрији; 

- Текстилној индустрији; 

- Грађевинској индустрији. 

Дрво-прерађивачка индустрија 

Главни ослонац развоја Кнежева деценијама уназад, дрвна индустрија  ,,Омар,, је 

у стечајном поступку и процесу проналаска стратешког партнера. Од имовине 

предузећа остали су само грађевински објектии земљиште, док је опрема застарјела и 

продата на судским лицитацијама. 

Дрво-прерађивачка индустрију у Кнежеву тренутно чине приватне пилане које 

годишње прорезују око 10.000м3 обловине и запошљавају укупно око 50 радника. 

Метало-прерађивачка индустрија 

Предузеће „Алумина“ била је генерални заступник за БиХ „Алумине Скопље“ са 

око 150 запослених радника који су радили у двије смјене и великим бројем радника 

распоређених на теренским пословима. „Алумина“ је била лидер у производњи 

алуминијске столарије, а бавила се јоши производњом ПВЦ столарије и фасада.  

Носиоц метало-прерађивачке дјелатности у Кнежеву тренутно је ,,Металотехна,,, 

која је наставила да се бави производњом жељезничке опреме, пољопривредних 

машина, машина и опреме за шумарство итд. 
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,,Хидраулик,, је предузеће које се углавном бавило производњом хидрауличних 

дизалица. Прије рата је опслуживао крагујевачку ,,Заставу,, мариборски ,,ТАМ,, и 

прибојски ,,ФАП,,. 

Предузеће ,,Алумина,, се бавила производњом алуминијумске столарије,  ПВЦ 

столарије и фасада.  

Тестилна индустрија 

Некадашња радна јединица бањалучког „Блика“ са око 150 радника углавном женске 

популације који су радили у двије смјене, а некада и у три смјене, данас је у приватном 

власништву. Тренутно су објекти издати под закуп предузећу „Врвица“, које 

запошљава 38 радника.  

Грађевинска индустрија 

Прије рата „Обнова“ а касније „кнеград“ је једино грађевинско предузеће у општини 

Кнежево. Запошљавало је око 120 радника, имало властити каменолом у Отловићима и 

продавницу грађевинског материјала у граду, а бавило се пословима: 

- високоградње (стамбени и друштвени објекти); 

- нискоградња (насипање и одржавање путева); 

- производња камених агрегата; 

- производњом бетона и бетонских производа (блокови, стубови и цријеп); 

- продајом готових производа властите производње и од разних добављача. 

Предузеће не послује од 2009. године, имовина је продата на судским 

лицитацијама и заплијењена на име хипотеке. Упоредо са гашењем предузећа почињу 

капитални пројекти из области грађевинарства на територији општине. 

 



33 
 

АНАЛИЗА СТАЊА И ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

 

Просторне, климатске и географске карактеристике општине Кнежево 

условљавају појаве различитих облика угрожавања становништва, материјалних добара 

и животне средине. Појаве eлементарних непогода и техничко-технолошких 

акцидената на подручју општине представљају сталну опасност. 

Када се посматра постојеће стање и појаве елементарних непогода и техничкo-

технолошких несрећа на подручју општине Кнежево може се констатовати да се 

значајан број потенцијалних облика угрожавања становништва и материјалних добара 

јавља у зависности од климатских, хидролошких и других карактеристика и појава. 

Најзначајнији облик потенцијалне угрожености становништва овог подручја су пожари, 

а прије свега шумски пожари заузимају врло високо мјесто у смислу њихове 

учесталости, посљедица и трајања.  

Појаве елементарних непогода и могући облици угрожавања становништва и 

материјалних добара овог подручја указују на неопходност планирања, организације и 

спровођења мјера заштите и спашавања. Мјере заштите и спашавања на подручју 

општине Кнежево морају бити системски организоване, а оне подразумјевају поред 

добро организованих превентиних мера и формирање, опремање и обуку 

професионалних и добровољних јединица за заштиту и спашавање које покривају 

комплетно подручје општине. Ефикасно функционисање у домену заштите и 

спашавања такође подразумијева доношење квалитетних оперативних планова и добро 

нормативно регулисање ове проблематике како би се обезбједила добра координација 

активности а поготово у ситуацији појаве елементарних непогода већих размера када је 

неопходно тражење помоћи шире друштвене заједнице.  

Актуелне научне и стручне климатске анализе указују на нешто екстремније 

климатолошке параметре који се биљеже у последњих 10 година са већим одступањима 

у односу на вишегодишње просјеке, што указује на могућност повећане угрожености 

становништва и материјалних добара од различитих природних несрећа на које људски 

фактор не може значајније утицати.  

У последњих 10 година свједоци смо све учесталијих екстремних догађаја: 

поплаве, суше, интензивније снијежних падавине и појаве јаког олујног вјетра праћеног 

падањем града. Спремност локалне заједнице да се квалитетно супростави овим 

појавама у директној је релацији са достигнутим нивоом стручног мониторинга свих 

потребних климатских параметара односно правовременог предвиђања негативних 

догађаја и могућих последица с једне стране и достигнутим нивоом материјално-

техничке опремљености, обучености и међусобне координације свих расположивих 

институција, привредних друштава и појединаца који су задужени за извршавање 

задатака заштите и спасавања на подручју општине Кнежево, с друге стране. 
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Каталог ризика у општини Кнежево 

Ризици који угрожавају животе, здравље и материјална добра становника 

општине Кнежево, а који се могу сврстати у категорију елементарних непогода и 

других несрећа, су: 

- Пожари, 

- Појава клизишта и одрона, 

- Појава дивљих депонија, 

- Болести становништва, 

- Угроженост пољопривредних газдинстава и биљних култура, 

- Угроженост здравља животиња, 

- Угрожавање животне средине (шуме, воде, земљиште, ваздух, здрава храна), 

- Угроженост дјеце и социјалних категорија, 

- Хидрометеоролошки ризици, 

- Земљотреси, 

- Поплаве, 

- Мине и неексплодирана убојита средства. 
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Табела 8.  Утицај потенцијалних ризика на територији 

Рб. 
Репрезентативни ризици 

општине 

Ризици 

Само на 

териториј

и општине 

Са 

потенцијални

м утицајем на 

сусједне 

општине 

Потенцијални 

утицаји сусједних 

општина на 

општину Кнежево 

1. Пожари + + + 

2. Поплаве + + - 

3. Појава клизишта и одрона + + + 

4. Појава дивљих депонија + + + 

5. Болести становништва + + + 

6. Угроженост пољопривредних 

газдинстава и биљних култура 
+ + - 

7. Угроженост здравља животиња + + + 

8. Угроженост животне средине + +  

9. Угроженост дјеце и социјалних 

категорија 
+ 

- - 

10. Хидрометеоролошки ризици + + - 

11. Мине и неексплодирана убојита 

средства 
+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

.Графикон 1. Матрица идентификованих ризика за општину Кнежево 

В
је

р
о

в
а

т
н

о
ћ

а
 

Врло висока 

вјероватноћа 

(5) 

     

Висока 

вјероватноћа 

(4) 

Заштита од 

мина и НУС-

а 

 

Угроженост 

пољопривредн

их газдинстава 

и биљних 

култура, 

угроженост 

животиња 

 Zемљотреси  

Просјечна 

вјероватноћа 

(3) 

 

Пожари, 

клизишта и 

одрони, дивље 

депоније 

Болести 

животиња, 

депоније, 

хидрометеоро

лошки ризици 

Угрожавање 

животне 

средине 

 

Ниска 

вјероватноћа 

(2) 

Поплаве  

Угроженост 

дјеце и 

социјалних 

категорија 

  

Врло ниска 

вјероватноћа 

(1) 

     

 
Безначајно 

(1) 

Мања 

штета(2) 
Озбиљно (3) 

Врло озбиљно 

(4) 
Критично (5) 

 Посљедице 

Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Стање животне средине на подручју општине Кнежево 

Животна средина је простор у коме живи неко живо биће или биоценоза, заједно 

са скупом еколошких фактора који на њих дјелују, и за човјека предсваља основно 

право да живи у средини која одговара његовом здрављу и благостању, а да при томе 

води рачуна о заштити и унапређењу животне средине, индивидуално, као појединац 

или у заједници са другима за добробит садашњих и будућих генерација. 

Kао и већина локалних заједница општина  Кнежево се сусреће са низом 

проблема у области заштите животне средине. Недостатак јасно дефинисаног плана 

заштите животне средине, самоиницијативне активности постојећих корисника 

простора на читавој територији општине, парцијална рјешења и неконтролисане 

људске дјелатности, често су деструктивно дјеловале и дјелују на квалитет и капацитет 

животне средине, као и квалитет живота. Због тога циљана, планска активност и 

укључење свих постојећих корисника простора  заједнице, кроз примјену политике 

просторно одрживог развоја, може дати неопходна и очекивана побољшања. 

Посебно изражени проблеми заштите животне средине на подручју општине 

су:  недовољно  промовисање  значаја  заштите  и  очувања  животне  средине, 

недовољно развијено сазнање и свијест грађана о општем значају животне средине и  

важности  очувања  необновљивих  природних  ресурса,  процесе  и  појаве 

загађивања и негативних, првенствено антропогених утицаја на све елементе животне 

средине без адекватних и превентивних мјера заштите. 

Одрживи економски и просторни развој сваке заједнице, па тако и општине  

Кнежево, може се постићи планским приступом у рјешавању проблема у области 

заштите животне средине и постављањем циљева чијом реализацијом ће се 

унаприједити и сачувати њен потенцијал и неће дозволити даље нарушавање њеног 

капацитета и квалитета. Интеграцијом политике заштите животне средине у све 

секторске политике, стимулишемо  развој свијести  о  вриједности природних ресурса и 

доприносимо складном просторно одрживом развоју локалне заједнице. 

Имајући у виду тренутно стање у овој области на подручју општине, 

неопходно је створити предуслове за успоставу свеобухватне политике примјене 

заштите животне средине на принципима одрживог развоја, уз очување, заштиту, 

обнову и побољшање еколошког квалитета и капацитета животне средине као и 

квалитета живота на подручју  читаве општине  Кнежево. Наиме, уочавањем  проблема  

у  истраживаној  области  (животној  средини),  анализом њихових узрока и посљедица, 

сугеришемо стварање услова за здрав живот, уз начела просторно одрживог развоја, 

као боље перспективе опстанка на територији општине  Кнежево. 
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Могућности појаве екстремног загађења на подручју општине Кнежево 

Заштита животне средине подразумијева све одговарајуће дјелатности и мјере 

које имају за циљ превенцију од опасности, штете или загађивања животне средине, 

смањење и отклањање штете која је настала и враћање на стање прије изазване штете. 

Заштита животне средине у данашњим условима подразумијева константно 

праћење степена хидрозагађења, аерозагађења, педозагађења, заштиту флоре и фауне и 

здравља људи, заштиту од буке и вибрације, заштиту од штетног зрачења и других 

појава и процеса који се одвијају у животној средини. 

Екстремно загађење животне средине и угрожавање здравља становништва може 

бити узроковано на различите начине, а прије свега пожарима, а затим неадекватним 

збрињавањем чврстог и опасног отпада, као и неконтролисаним испуштањем отпадних 

и токсичних материја у водотоке и ваздух. 

Један од највећих проблема загађивања животне средине представља отпад и 

стварање дивљих депонија, од којих се неке налазе директно поред водотока. На 

подручју општине постоји више мањих дивљих депонија. У екстремним ситуацијама 

стално постоји опасност од угрожавања животне средине, па је неопходна хитна 

санација. 

Велике површине земљишта изложене су интензивном процесу ерозије која 

настаје као посљедица сјече шума, разних грађевинских и хидротехничких захвата, 

појава клизишта након обилних падавина и друго. 

Неконтролисана примјена пестицида и минералних ђубрива у руралним 

подручјима доводи до знатног загађења пољопрвредног земљишта. 

Загађење земљишта због постојања дивљих депонија, проблем је у скоро свим 

мјесним заједницама на територји општине Кнежево. 

Загађење ваздуха на подручју општине Кнежево је углавном повременог и 

локалног карактера, а посљедица су саобраћаја, неадекватног одлагања отпада, и у 

зимском периоду продукти сагоријевања у домаћинствима и котловницама. 

Екстремно загађење животне средине и угрожавање здравља становништва може 

бити узроковано на различите начине а прије свега техничко технолошким 

акцидентима и пожарима, а затим неадекватним збрињавањем чврстог и опасног отпада 

као и неконтролисаним испуштањем отпадних и токсиичних материја у ваздух и 

водотоке. 

Екстремно загађивање воде на подручју општине може да се деси у случају 

поплава или испуштањем у водотоке комуналних и индустријских отпадних вода а 

нарочито вода које садрже токсичне компоненте. Ове појеве су посебно опасне у 

заштитним зонама изворишта када може доћи до нарушавања хигијенског режима 

водоснабдјевања и угрожавања здравља становништва.                                                                                                
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              Одводња комуналних и индустријских вода са градског подручја врши се 

путем заједничких колектора и исте се низводно од Новог Града без било каквог 

третмана испуштају у ријеке Сану и Уну. 

  Након испуштања отпадних вода мијењају се карактеристике ових ријека 

(оксидативност, БПК5, слободни амонијак, суспендоване материје). Ово је нарочито 

изражено у периоду малих вода (љетни период) када је смањена моћ 

самопречишћавања водотока ријека и  може доћи до помора риба и угинућа других 

дијелова фауне.  

Загађивање земљишта и водотока на подручју општине најчешће је узроковано: 

неконтролисаним бацањем већих количина чврстог отпада (појаве дивљих депонија), 

претјерана и неконтролисана употреба хербицида и пестицида. Неконтролисаним 

одвијањем наведених активности у земљиште доспјевају: тешки метали, пестициди, 

хербициди и различити угљоводоници. Под утицајем ових материја углавном долази до 

њихове акумулације у појединим дијеловима биљака те њиховог токсичног дјеловања 

на животиње и човјека. 

  Нарочито је опасна појава неконтролисаног одлагања смећа у близини 

изворишта питке воде чиме се директно угрожава квалитет питке воде са могућим 

тежим посљедицама на здравствено стање становништва. 

Екстремно загађење ваздуха у урбаном подручју општине може бити узроковано 

како техничко технолошким акцидентима тако и кумулацијом различитих врста 

загађења (урбани и индустријски загађивачи) поготово у случају неповољних 

метеоролошких услова - ниске температуре и температурне инверзије.   

 

Узроци и посљедице екстремног загађења 

Појаве екстремно високих концентрација загађујућих материја прије свега 

узрокују угрожавање здравља становништва, а затим доводе до угрожавања 

екосистема, те узрокују материјалне штете с обзиром на посљедице и отклањање 

посљедица које настају појавом екстремно високих концетрација загађења. 

До појаве екстремно високих загађења може доћи због техничко-технолошких 

несрећа а чије посљедице угрожавају безбједност и животе људи, материјална добра и 

животну средину.  

Када је у питању врста техничко-технолошких акцидената до ове појаве 

најчешће долази због производње и складиштења лакозапаљивих горива и гасова, те 

хаварије на капацитетима за транспорт лакозапаљивих и течних материја и хаварије у 

производним постројењима. 

Посебну опасност за становништво матријална добра и животну средину 

представљају опасне материје које се превозе без евиденције. 
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Опасне материје (запаљиве, експлозивне, отровне) приликом саобраћајних 

акцидената могу да се излију, па могу угрозити становништво, али и водотоке, биљни и 

животињски свијет. 

Посљедице проистекле испуштањем опасних материја у земљиште, воду и 

ваздух умножавају и друге штетне посљедице. У првом реду затроване су вода и земља, 

а у даљем животном ланцу затроване су биљке, животиње и људи. 

Да би се спријечиле појаве ексремно високих концентрација загађења потребно 

је прије свега обезбиједити континуирани мониторинг стања животне средине кроз 

праћење емисије и имисије загађујућих компоненти. 

За успјешно спровођење мјера заштите животне средине у случају појавре 

критичног нивоа загађености неопходно је успоставити организациони модел који 

подразумијева добру координацију активности надлежних општинских субјеката, 

органа управе надлежног за животну средину и стручно-специјализоване установе. 

Спровођење мјера заштите животне средине у случају појаве критичног нивоа 

загађености потребно је организовати од стране Општинског штаба за ванредне 

ситуације у непосредној сарадњи са надлежним институцијама. 

За провођење хитних мјера заштитете животне средине ангажују се 

специјализоване јединице за заштиту и спашавање, јавна предузећа, установе и 

становништво. Основни предуслов за спровођење хитних мјера заштите животне 

средине је утврђивање критичног нивоа загађености и одређивање зоне критичне 

загађености на основу чега се на приједлог стручно-специјализоване установе 

предузимају одговарајуће мјере заштите и спашавања становништва и мјере које ће у 

најкраћем могућем временском периоду довести до смањења нивоа загађења. 

Најзначајније мјере за спречавање екстремног загађења су: 

- Редован мониторинг (емисија и имисија); 

- Техничко-тенолошке мјере заштите; 

- Технолошка дисциплина; 

- Урбанистичке мјере заштите; 

- Заштита од елементарних непогода. 

 

Структура идентификованих ризика угрожавања животне средине 

Преглед идентификованих ризика и екстремног загађења животне средине на 

подручју општине Кнежево приказан је у слиједећој табели. 
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Табела 9. Листа репрезентативних облика угрожавања животне средине 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа сценарија 

Екстремно загађење ваздуха је могуће са просјечном вјероватноћом 

појављивања с обзиром на могућност загађења из мобилних и стационарних извора 

загађења ваздуха уз појаву температурне инверзије када долази до кумулације 

загађујућих материја у урбаном подручју града. Ова појава може имати озбиљне 

посљедице прије свега угрожавања здравља становништва, а нарочито осјетљивих 

особа ( дјеца, старије становништво и хронични болесници).                                                                           

Екстремно загађење ваздуха усљед појаве техничко- технолошког акцидента 

може настати усљед хаварије складишта лакозапаљивих и транспорта опасних 

материја. Постоји могућност појаве екстремног загађења изворишта воде. Ова појава 

односно сценарио може имати критичне посљедице јер може да узрокује појаве 

хидричних епидемија код становништва и да узрокује прекид водоснабдијевања 

становништва нарочито урбаног подручја града.  

Такође је присутна могућност појављивања екстремног загађења водотока 

испуштања отпадних вода загађених токсичним компонентама, бацања токсичних 

материја у водотоке као и усљед акцидентних појава.  

Екстремно загађење водотока може узроковати уништавање флоре и фауне у 

водотоцима (помор рибе и сл.).  

Појава екстремног загађења и контаминације земљишта такође је присутна због 

честе појаве неконтролисаног одлагања отпадних материја. Посљедице ове 

контаминације могу бити озбиљне с обзиром на опасност угрожавања квалитета 

површинских и подземних вода и здравља биљака и становништва. 

Ред. број Идентификовани ризици Учесталост јављања 

Стални Потенцијални 

1. Појава већег загађења ваздуха у 

урбаном подручју општине 
 + 

2. 
Екстремно загађење ваздуха усљед 

појаве техничко-  технолошких 

акцидената 

 + 

3. Екстремно загађење воде на 

извориштима питке воде 
 + 

4. 
Екстремно загађење водотока ријека 

усљед акцидентне појаве или 

одлагања опасних материја 

 + 

5. 
Контаминација земљишта усљед 

неконтролисаног одлагања опасног 

отпада 

+  
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Графикон 2. Матрица ризика угрожавања животне средине на  подручју општине 

Кнежево 

В
је

р
о

в
а

т
н

о
ћ

а
-у

ч
ес

т
а

л
о
ст

 Врло висока 

вјератноћа(5) 
  Отпадне воде   

Висока 

вјероватноћа(4) 
 Смеће    

Просјечна 

вјероватноћа(3) 
Пестициди     

Ниска 

вјероватноћа (2) 
 Испушни 

гасови 
   

Врло ниска 

вјероватноћа(1) 
     

Посљедице Ограничено 

(1) 
Осредње(2) Озбиљно(3) Врло 

озбиљно(4) 
Критично (5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи 
Пестициди, 

испушни 

гасови 

Смеће, отпадне 

воде 
   

Имовина      

Животна средина 
Пестициди, 

испушни 

гасови 

Смеће, отпадне 

воде 
   

Инфраструктура      

Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 

 

Анализа капацитета 

На подручју општине постоје јавна предузећа и установе које располажу 

капацитетима за реализацију мјера и активности заштите животне средине. 

Најзначајније капацитете и могућности посједује предузеће дрвне индустрије „Номар“ 

које и по својој функцији обавља задатке из области комуналних услуга и заштите 

животне средине - одвоз и депоновање отпадних материјала, уређење зелених 

површина и др. Општина има надлежности и организационе и кадровске капацитете за 

праћење стања, надзор, планирање и израду докумената из области заштите животне 

средине. 
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Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

Када је у питању анализа капацитета и потреба за промјенама и прилагођавњу 

капацитета може се констатовати да су потребне велике промјене у домену мјера 

заштите ваздука од загађивања и заштите земљишта. Такође је потребно прилагођавање 

и код припрема и спровођења превентивних мјера код ризика који се односе на 

загађење изворишта, загађење ријеке Сане и појаву техничко технолошких акцидената.                                         

Да би се побољшала ефикасност дјеловања и спровођења мјера заштите за 

вријеме појаве акцидента и екстремног угрожавања животне средине потребне су 

велике промјене у случајевима екстремног загађења ваздуха, појеве техничко 

технолошких акцидената као и екстремног загађења земљишта и загађења ријеке Угар 

и Цврцке. Такође је потребно извршити одређена прилагођавања у домену заштите 

изворишта.                                                           

Да би се омогућило ефикасно отклањање посљедица послије појаве екстремног 

загађење животне средине потребне су велике промјене у домену заштите ваздуха и 

појаве техничко технолошког акцидента.  
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Табела 10. Матрица процјене капацитета за заштиту животне средине 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, планови, 

процедуре, превентивне 

мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

Појава већег загађења 

ваздуха у урбаном 

подручју општине 

   

Екстремно загађење 

ваздуха усљед појаве 

техничко-  технолошких 

акцидената 

   

Екстремно загађење воде 

на извориштима питке 

воде 

   

Екстремно загађење 

водотока ријека усљед 

акцидентне појаве или 

одлагања опасних 

материја 

   

Контаминација земљишта 

усљед неконтролисаног 

одлагања опасног отпада 

   

Легенда 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 
 Не треба ништа мијењати 
 

Идентификовани проблеми екстремног загађења животне средине 

Појаве екстремног загађења животне средине у урбаном подручју општине 

могуће је прије свега усљед појаве акцидентних ситуација као и кумулацијом 

загађујућих компоненти чему могу погодовати одређени метеоролошки услови. Ове 

појаве доводе до угрожавања екосистема и здравља становништва, а затим узрокују 

материјалне штете.  

Присутни проблеми у овој области манифестују се усљед: 

- техничко-технолошких акцидента који се најчешће појављују на складиштима   

лакозапаљивих материја, те усљед хаварија на капацитетима за транспорт 

опасних и течних материја и хаварија на индустријским постројењима; 
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- појаве хаварија на индустријским капацитетима углавном због застарјелих 

постројења, те  лошег спровођења мјера превентивне заштите; 

- неадекватне заштите складишта опасних метерија, те услед непоштовања 

технолошке  

- дисциплине у индустријским и енергетским капацитетима; 

- појаве екстремно високих концентарција загађујућих материја у урбаним зонама 

које  

- прије свега доводе до угрожавања екосистема и узрокују угрожавање здравља  

становништва; 

- непостојања координисаног рада између надлежних субјеката на праћењу стања 

и   

- спровођењу активности на заштити у случају појаве екстремно восоког 

загађења.  
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ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РИЗИЦИ 

 

Елементарне непогоде (вјетрови, суша, снијег, високе температуре и град ) 

Елементарне непогоде које угрожавају становништво и материјална добра на 

подручју општине Кнежево, а које су посљедица хидрометеоролошких фактора чине 

веома висок проценат од укупног броја идентификованих ризика. 

Спремност локалне заједнице да се квалитетно супростави овим појавама у 

директној је релацији са достигнутим нивоом стручног мониторинга свих потребних 

климатских параметара односно правовременог предвиђања негативних догађаја и 

могућих последица с једне стране и достигнутим нивоом материјално техничке 

опремљености, обучености и међусобне координације свих расположивих институција, 

привредних друштава и појединаца који су задужени за извршавање задатака заштите 

и спасавања на подручју општине Челинац, с друге стране. 

 

Климатске карактеристике (температуре и падавине) 

Подручје општине Кнежево се налази у зони умјерене континенталне климатске 

области. У микро-климатском погледу ово подручје припада зони умјерено-

континенталне климе са обиљежјима за планинско подручје: карактеришу је релативно 

хладне зиме и умјерено топла љета са максималним падавинама у другом половини 

прољећа и почетком јесени, с тим да у нижим регионима пада киша, а у вишим снијег. 

Вегетациони период траје 120-200 дана, зависно од надморске висине. 
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Табела 11. Просјечне падавине и температуре на подручју општине Кнежево од 1964. 

до 1972. године 

Мјесец 
Просјечне Кишни 

фактор 

Ознака лиме 

по Грачанину Падавине (mm) Температуре (C) 

I 84 -3,0 - нивална 

II 90 0,2 45,00 перхумидна 

III 93 2,3 40,43 перхумидна 

IV 127 7,4 17,16 перхумидна 

V 127 11,7 10,85 хумидна 

VI 133 15,5 8,58 хумидна 

VII 121 16,8 7,20 семихумидна 

VIII 124 16,2 7,65 семихумидна 

IX 111 13,0 8,54 хумидна 

X 77 8,7 8,85 хумидна 

XI 124 4,9 25,31 перхумидна 

XII 108 -0,9 - нивална 

Година 1.319 7,9 179,57 перхумидна 

 

По Грачаниновом модификованом кишном фактору подручје Кнежева има 

перихумидну климу - кишни фактор 179,9 КФ>160 перхумидна клима (Тодоровић и 

Божић 1995. године). У табели су наведене просјечне вриједности за падавине и 

температуре, из чега се види да падавина у просјеку има довољно. Ова подручја 

карактерише правилан распоред падавина током цијеле године, најмања количина је у 

октобру 77 mm, а највећа је у јуну 133 mm. 

Средња годишња температура износи 7,9 °C. Касни прољетни и рани јесењи 

мразеви утичу неповољно на пољопривредне културе. Високи сњежни наноси и 

мразеви у вишим регионима скраћују вегетациони период. 
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Табела 12. Средња мјесечна температура на подручју општине Кнежево за период 

2001. до 2008. године - РХМЗ РС 

Година 
Мјесеци 

Сума 

Год. 

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

2001 1,8 1,7 8,2 7,9 15,6 16,7 20,7 19,6 12,2 15,0 3,1 -4,0 118,5 9,9 

2002 -0,2 5,8 7,3 7,9 15,0 19,0 19,4 17,8 13,1 10,2 8,4 1,4 125,1 10,4 

2003 -0,5 -5,0 4,5 7,9 16,3 20,4 20,1 23,2 14,1 8,3 7,3 2,5 119,1 9,9 

2004 -1,6 1,5 2,9 8,4 11,0 16,5 18,9 18,5 13,1 12,1 3,9 1,3 106,5 8,9 

2005 -1,0 -4,1 1,1 6,3 12,5 15,6 18,3 15,6 13,5 9,4 3,1 -1,4 88,9 7,4 

2006 -3,9 -1,7 1,6 12 12 15,4 15,4 16,1 14,4 10,6 4,8 1,3 98,0 8,2 

2007 3,9 3,6 4,4 9,7 12,5 17,6 19,9 18,5 11,3 6,6 1,7 -1,9 107,8 9,0 

2008 1,1 1,9 2,8 5,4 10,9 15,5 16,6 18,5 11,1 9,7 5,6 0,8 99,9 8,3 

Сума -0,4 3,7 32,8 65,5 105,8 136,7 149,3 147,8 102,8 81,9 37,9 0,0 863,8 72,0 

Просјек -0,1 0,5 4,1 8,2 13,2 17,1 18,7 18,5 12,9 10,2 4,7 0,0 108,0 9,0 

 

Средње мјесечне температуре у периоду од 2001. до 2008. године крећу од -1° 

до 18,7°С, док средња годишња температура износи 9°С.  
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Табела 13. Апсолутна максимална температуре ваздуха на подручју општине 

Кнежево за период од 2001. до 2008. године 

Година 
Мјесеци 

Сума 

Год. 

прос. 

Апс. 

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

2001 13,0 14,1 23,0 24,1 25,4 30,1 32,3 35,0 25,0 26,7 15,2 9,5 273,4 22,8 35,0 

2002 16,4 16,1 14,3 18,1 25,1 31,0 34,0 29,1 24,6 19,9 18,2 9,5 256,3 21,4 34,0 

2003 12,5 9,5 17,3 14,9 29,4 30,4 33,8 35,6 28,1 24,0 16,1 16,3 267,9 22,3 35,6 

2004 13,4 18,3 21,2 21,0 24,6 28,6 32,9 31,0 24,6 25,3 23,5 13,5 277,9 23,2 32,9 

2005 13,8 7,0 17,4 16,2 28,4 29,0 33,5 27,4 25,6 18,6 15,4 9,6 241,9 20,2 33,5 

2006 5,6 9,6 16,4 20,4 26,7 32,4 30,4 30,5 27,4 22,5 19,6 12,7 254,2 21,2 32,4 

2007 15,2 13,4 15,7 19,8 25,8 31,6 35,7 31,6 25,4 20,1 12,6 7,4 254,3 21,2 35,7 

2008 10,6 16,8 17,3 16,8 30,3 30,8 29,6 34,6 32,2 18,7 20,4 8,4 266,5 22,2 34,6 

Сума 100,5 104,8 142,6 151,3 215,7 243,9 262,2 254,8 212,9 175,8 141,0 86,9 2092,4 174,5 

Просјек 12,6 13,1 17,8 18,9 27,0 30,5 32,8 31,9 26,6 22,0 17,6 10,9 261,6 21,8 

Апс.макс. 16,4 18,3 23,0 24,1 30,3 32,4 35,7 35,6 32,2 26,7 23,5 16,3 

 Година 2002 2004 2001 2001 2008 2006 2007 2003 2008 2001 2004 2003 
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Табела 14. Апсолутне минималне температуре ваздуха по мјесецима. 

Година 
Мјесеци 

Сума 

Год. 

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

2001 -7,4 -8,3 -1,0 -2,8 10,6 3,5 13,1 8,9 3,0 2,6 -6,1 -15,7 0,4 0,0 

2002 -14,8 -4,0 -3,0 0,0 10,0 12,0 14,8 14,3 5,0 4,0 -2,0 -8,3 28,0 2,3 

2003 -16,5 -12 -6,7 -5,7 6,2 12,1 13,5 15 7,4 -4,2 -2,1 -8,1 -1,1 -0,1 

2004 -13,1 -11,6 -10,5 3,0 5,6 9,0 10,1 11,2 5,2 3,2 -9,0 -7,7 3,1 -0,4 

2005 -13 -16,4 -18,5 -2,1 0,6 3,4 12,6 8,1 5,6 0,1 -6,4 -10,3 -36,3 -3,0 

2006 -20,4 -15,4 -8,6 -2,6 3,5 5,2 11,4 5,2 7,3 -3,5 -8,4 -6,6 -32,9 -2,7 

2007 -5,5 -2,5 -1,6 1,2 5,5 8,3 9,7 9,8 4,4 -1,7 -6,6 -9,6 11,4 1,0 

2008 -9,9 -12,3 -5,6 0,6 3,4 8,4 7,4 9,6 1,4 3,4 -6,4 -10,4 -10,4 -0,9 

Сума -100,6 -82,5 -55,5 -8,4 45,4 61,9 92,6 82,1 39,3 3,9 -47,0 -76,7 -37,8 -3,7 

Просјек -12,6 -10,3 -6,9 -1,1 5,7 7,7 11,6 10,3 4,9 0,5 -5,9 -9,6 -4,7 -0,5 

Апс.мин. -20,4 -16,4 -18,5 -5,7 0,6 3,4 7,4 5,2 1,4 -4,2 -9,0 -15,7  

 

На количину кишних падавина у Републици Српској утичу влажне ваздушне 

масе које долазе са запада (са Атлантика) и са југа (из Јадрана). У области гдје је 

заступљен умјерено- континентални тип климе (Бања Лука) највећа количина падавина 

јавља се у топлом дијелу године, а максимум се јавља у јуну. Количина падавина за 

Бања Луку износи око 1040 L/m² годишње. И на примеру падавина може се видети 

честа појава екстрема у посљедњих десет година (табела 43). Година 2010. је била 

најкишовитија од 1961. године са 1395,8 L /m² да би 2014.године количина падавина 

била 1686,2 L/m². Година 2011. је била најсушнија са само 588,2 L /m² 

 

Вјетрови 

Вјетрови дувају из свих праваца, али је најчешћа појава вјетра из сјеверног 

квадранта. Подаци за Бањалуку показују да је вријеме претежно тихо, 56,4% су тишина, 

а 43,6% су вјетрови. 
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Табела 15. Максимални удари ветра на подручју општине Кнежево од 1985. – 2015. 

године (m/s) 

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

1985 28,2 10,0 18,2 19,9 16,6 13,6 11,6 19,4 10,2 8,0 13,3 17,2 

1986 19,2 14,2 16,1 13,9 10,2 12,2 17,4 13,0 8,0 12,2 12,1 13,3 

1987 10,6 11,6 15,3 12,2 13,0 18,1 12,0 6,3 13,2 9,6 17,5 11,2 

1988 17,5 15,7 15,0 16,0 18,0 14,1 9,0 15,2 22,8 10,2 11,0 15,4 

1989 5,8 23,4 16,9 17,2 14,1 13,2 18,8 7,6 5,8 6,0 16,3 18,2 

1990 14,5 18,6 14,2 11,8 7,4 11,6 6,6   14,3 16,0 17,4 15,0 

1991 18,6 21,0 17,2 12,5 16,2 12,8 15,3 13,8 19,9 17,0 17,3 11,7 

1992 12,1 14,7 20,9 25,1   19,4   13,8 13,0 18,0 22,2 24,0 

1993 13,0 11,3 9,0 14,5 14,2 11,9 13,6 15,1 17,7 16,8 10,8 21,6 

1994 18,0 12,1 16,1 14,0 17,8 9,7 15,7 22,6 17,7 13,4 11,6 12,3 

1995 20,6 15,8 20,2 14,8 14,5 13,1 12,1 17,8 16,9 8,5 15,6 19,0 

1996 9,1 25,0 13,0 13,2 15,3 21,2 18,0 15,5 10,2 13,5 21,4 15,2 

1997 9,2 15,6 15,0 16,8 19,2 21,9 14,9 14,1 8,8 11,0 18,8 11,9 

1998 15,5 10,2 14,2 20,0 11,0 14,1 11,8 10,4 19,2 17,7 17,2 5,0 

1999 12,2 23,7 16,0 14,6 11,4 11,0 10,4 15,4 11,1 13,6 6,2 14,6 

2000 12,8 8,2 12,9 11,5 14,1 7,2 10,3 7,5 11,2 14,8 17,0 16,4 

2001 16,6 13,2 21,6 12,3 16,1 21,2 14,8 10,2 12,4 8,9 9,2 11,6 

2002 12,7 10,5 16,8 8,0 10,5 11,8 20,4 11,1 6,2 12,1 17,7 6,8 

2003 14,8 11,7 7,7 13,8 11,8 10,4 7,9 14,2 4,2 7,4 14,1 16,3 

2004 18,8 18,2 15,2 13,0 16,0 11,7 15,2 16,5 10,8 15,4 14,6 16,2 

2005 11,6 9,6 13,8 16,2 12,0 19,9 13,6 15,9 8,1 7,4 18,0 15,2 

2006 10,8 17,9 20,2 17,9 13,8 9,7 7,7 9,1 6,2 12,7 13,2 16,7 

2007 16,7 16,6 18,8 15,6 17,8 13,8 20,4 11,5 15,1 10,0 11,5 17,5 

2008 15,0 16,5 19,8 19,8 13,1 9,0 12,5 17,5 9,4 27,0 23,0 22,6 

2009 17,8 17,0 20,0 13,0 13,5 19,1 18,1 25,3 12,9 17,6 20,3 21,1 

2010 13,7 20,7 15,9 14,6 23,2 14,0 16,6 15,8 11,1 8,5 18,0 19,1 
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2011 10,7 10,6 17,5 17,8 15,0 13,7 16,3 11,2 17,7 12,0 7,4 17,0 

2012 15,2 12,2 19,5 16,1 21,3 9,9 11,3 20,4 11,2 13,0 20,4 16,9 

2013 27,7 16,2 30,8 15,0 16,5 17,5 15,7 11,0 13,5 17,8 15,8 18,3 

2014 19,4 17,6 16,9 15,1 16,6 23,7 12,2 19,7 12,6 17,9 18,0 9,7 

2015 19,1 12,7 19,8 21,0 13,1 11,5 13,4 10,7 6,8 7,1 14,9 5,8 

 

Табела 16. Врсте и карактеристике вјетрова по Бофору 

Назив вјетра 
Брзина 

вјетра m/s 
Опис појаве 

Тишина 0 - 0,2 Тихо, дим се диже тихо у вис 

Лак повјетарац 0,3 – 1,5 
Правац вјетра се запажа по кретању дима, а не по 

вјетроказу 

Повјетарац 1,6 – 3,3 
Вјетар се осјећа налицу, лишће трепери, вјетроказ 

се покреће 

Слаб вјетар 3,4 – 5,4 
Лишће и гранчице стално се клате, развијају се 

лаке заставе 

Умјерен вјетар 5,5 – 7,9 Лепршају затаве, повијају се гранчице 

Умјерено јак 

вјетар 
8,0 – 10,7 

Тања лисната стабла почињу да се љуљају, 

образују се мали таласи на копненим водама 

Јак вјетар 10,8 – 13,8 
Покрећу се велике гране, чује се зујање жица, 

отежана је употреба кишобрана 

Врло јак вјетар 13,9 – 17,1 
Цијела стабла се љуљају, ходање уз вјетар је 

отежано 

Олујни вјетар 17,2 – 20,7 
Вјетар ломи гране на дрвећу, ходање по вјетру је 

скоро немогуће 

Олуја 20,8 – 24,4 
Настају лакша оштећења на зградама: откидање 

олука, рушење димњака и црепова 

Жестока олуја 24,5 – 28,4 
Ријетко се јавља у унутрашњости копна, чупање 

дрвећа из земље, већа оштећења на зградама 

Орканска олуја 28,5 – 32,6 
Врло ријетка појава праћена разарањима великих 

размјера 

Оркан 32,7 – 36,9 Уништавајуће дејство 
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Град 

Град је честа појава током летњих месеци. У анализама учесталости појаве 

олујних невремена, због њихове просторне ограничености и неједнолике просторне 

распрострањености, немогуће је добити потпуну слику јављања, будући да се често 

дешава да они прођу незабележени на појединим метеоролошким станицама. Зато нема 

адекватне статистике о њиховом броју, а још мање података о разорном дејству на 

одређеним подручјима. У сљедећој тебели је приказан број дана са појавом града: 

 

Суша 

Суше које су задесиле наш регион током 2003. 2007/2008. 2011. и 2012. године 

биле су врло изражене, а научне студије и водећи климатски центри у региону и свету 

наглашавају тај проблем, с обзиром да пројекције за ближу и даљу будућност указују да 

ће се тај проблем продубити још драстичније. 

Година 2011-та је била најсушнија у последњих 100 година. Август и новембар 

били суекстремно сушни. На подручју општине Челинац је у августу пало 8,9 L /m², а у 

новембру само 5,1 L /m² кишних падавина, што овај мјесец чини најсушнијим у 

периоду 1883-2012. Од 1950. до 2012. године, по најнижим укупним падавинама током 

периода јун-јул, 5 година је из последњих 15 година (2003, 2000, 2007, 2012 и 2002). С 

обзиром да је на већем делу територије јун најкишнији месец (изузев јужних крајева 

где је новембар најкишнији), овај дефицит је врло изражен.  

 

Снијег 

Подручје општине Кнежево припада појасу умјерено-континенталне климе гдје 

зимски мјесеци обилују снијежним падавинама. Како је велики дио територије општине 

у брдском подручју, услијед снијежних падавина отежава се комуникација са 

најудањенијим дијеловим. 

Снијег не сматрамо елементарном непогодом све док су за његово уклањање са 

саобраћајница и других површина довољни капацитети за то задужених предузећа. 

Када дуготрајне снијежне падавине почну угрожавати становништво и материјална 

добра и када се за отклањање посљедица морају ангажовати додатне снаге и средства 

онда се и снијежне падавине сматрају елементарном непогодом. Тек у том случају 

треба ангажовати цивилну заштиту и друге структуре на отклањању посљедица и 

нормализацију животних токова. Посљедице дуготрајних снијежних падавина могу 

бити разнолике. Снијег, поред рушења објеката, због оптерећења које може створити на 

њиховим кровним површинама, може парализовати живот насеља како у односу на 

комуникације тако и у погледу редовног снабдијевања основним животним 

намирницама. Могући су такође и застоји у саобраћају усљед чега остају блокирана 

возила и путници на путевима и пругама. 
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Табела 17. Максимална висина снијежног покривача на подручју општине Кнежево за 

последњих дванаест година (cm)- РХМЗ РС 

Година 

МЈЕСЕЦИ 

Сума 

Год. 

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

2001 14 48 0 0 0 0 0 0 0 0 28 62 0,0 0,0 

2002 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

2003 48 50 0 18 0 0 0 0 0 10 0 0 0,0 0,0 

2004 0 30 33 3 0 0 0 0 0 0 54 15 0,0 0,0 

2005 86 125 127 5 0 0 0 0 0 0 36 0 0,0 0,0 

2006 30 20 71 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0,0 0,0 

2007 18 6 20 0 0 0 0 0 0 40 42 46 0,0 0,0 

2008 48 2 34 12 0 0 0 0 0 0 22 6 0,0 0,0 

Сума 314 281 285 38 0 0 0 0 0 50 185 142  

 Макс.в. 86 125 127 18 0 0 0 0 0 40 54 62 
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Табела 18. Средњи број дана са снијежним покривачем за подручје општине Кнежево 

за период (2001-2008)- РХМЗ РС 

Година МЈЕСЕЦИ Сума  Год. 

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

2001 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 58 5 

2002 28 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3 

2003 31 0 14 5 0 0 0 0 0 3 0 14 67 6 

2004 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 20 0 33 3 

2005 11 28 29 4 0 0 0 0 0 0 6 11 89 7 

2006 9 10 9 5 0 0 1 0 0 0 4 13 51 4 

2007 7 6 4 0 0 0 0 0 0 6 6 12 41 3 

2008 7 5 8 1 0 0 0 0 0 0 3 8 32 3 

Сума 105 75 64 22 0 0 1 0 0 9 55 72 403 33 

Просјек 13 9 8 3 0 0 0 0 0 1 7 9 50 4 

 

Табела 19. Листа идентификованих хидрометеоролошких ризика 

Идентификовани ризици 
Учесталост јављања 

Стални Повремени 

Град  + 

Олујни вјетар  + 

Висок снијег и наноси  + 

Суша +  

Високе температуре +  
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Графикон 3. Матрица хидрометеоролошких ризика 
В

је
р

о
в

а
т
н

о
ћ

а
/у

ч
ес

т
а

л
о
ст

 Често (5)   
Високе 

температуре 
  

Поуздано (4)    Суша  

Дешава се (3)  

Висок 

снијег и 

наноси 

Град   

Ријетко (2)   Олујни вјетар   

Скоро никада 

(1) 
     

Посљедице 
Безначјано 

(1) 

Мања 

штета (2) 
Трајна штета (3) 

Велика 

штета 

(4) 

Катастрофа 

(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи 

Град, 

високе 

температур

е 

    

Имовина  
Олујни 

вјетар 
   

Животна 

средина 

Олујни 

вјетар, 

висок 

снијег и 

наноси 

Град, 

суша, 

високе 

температу

ре 

   

Инфр. 
Олујни 

вјетар 

Висок 

снијег и 

наноси 

   

Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 
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Табела 20. Процјене капацитета за хидрометеоролошке ризике 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, 

планови, 

процедуре, 

превентивне 

мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

одговор и 

смањење 

посљедица) 

Послије 

инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

 

Град    

Олујни вјетар    

Висок снијег и наноси    

Суша    

Легенда 

 

 

 

 

Приједлог мјера из области хидрометеоролошких ризика 

Неопходно је урадити противградну заштиту у складу са нашим потребама. 

Потребно је даље јачати материјално техничке и људске капацитете за 

интервентну помоћ и за брзо отклањање последица елементарних непогода у саставу 

Ватрогасне јединице, Цивилне заштите и предузећа Чистоћа и зеленило. 

Успоставити евиденцију теретних возила, аутобуса и трактора, који се по 

потреби могу ставити у функцију евакуације становништва или чишћења снијега у 

руралним подручјима ако се за то укаже потреба, као и евиденцију организација које се 

могу ставити на располагање приликом евакуације. 

 

 

 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 

 

Главни водотоци, сливна подручја и хидрографске карактеристике терена 

Подручје општине Кнежево је брдско-планинског карактера и није изложено 

већим поплавама које би могле проузроковати веће материјалне штете. 

Најзначајнији водоток који већим дијелом свога тока протиче кроз територију 

општине Кнежево је ријека Угар. Ова ријека је десна притока Врбаса. Извире из више 

повремених врела на сјеверозападној страни планине Влашић и у великом паду дуби 

каскадно корито, стијешњено каменим блоковима, сабирајући успут воде из мноштва 

притока, вододерина и планинских врела. Врела се спајају на коти 1.341 м.н.м. и тада 

Угар почиње да тече константним током. На мјесту где је магистрални пут Травник - 

Кнежево - Бања Лука састаје са ријеком, прима са десне стране још две ријеке битне са 

територију општине Кнежево, то су ријеке Иломска и Кобиљска, и тако ојачан, као и 

знатно обогаћен кисиком, улијева се у ријеку Врбас.  

Поред Угра, битна ријека за територију општине Кнежево је и ријека Врбања, 

која је уједно и гранична ријека између већ поменуте општине и општине Котор Варош. 

На подручју општине Кнежево, осим Угра и Врбање, постоје многобројне мање ријеке 

и изворишта, од којих су најбитније: ријека Цврцка, која је уједно и примарна ријека са 

које се општина Кнежево снабдева питком водом, и чији укупан ток са притоком 

износи 37,6 km, затим ријека Иломска 13,1 km, такође и поток Угрић 9 km, Сервејов 

поток 13,8 km, поток Јакотина 7,1 km, и два потока на сливу Врбање, Дубоки поток 6,4 

km и Грабовачки поток 2,5 km. Такође је битно истакнути да је подручје ове општине 

веома борато извориштима питке воде од којих су најбитнија изворишта: Велико 

Врело, Османовац и Манатовац.  

Приликом сливања оборина низ ријечне долине приликом излучивања великих 

количина падавина и топљења снијежног покривача, због неуређености ријечног 

корита и непланске сјече, долази до формирања клизишта, бојица... које сав еродирани 

материјал односи у ријечно корито и онемогућава нормалан проток воде и долази до 

плављења околног подручја. Приликом појаве бујица и клизишта могуће су и штете на 

саобраћајној инфраструктури. 

На територији Општине ријетко су се дешавале поплаве и оне су искључиво 

посљедица прекомјерне количине падавина и топљења снијежног покривача чиме 

долази до изливања ријека. До сад смо имали случај само изливања ријеке Угар чиме је 

направљена знатна материјална штета на приватним газдинствима. Приликом 

излучивања прекомјерне количине падавина и топљења снијега, често имамо случај и 

подизања нивоа подземних вода при чему долази до плављења домаћинстава. 
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Графикон 4. Матрица ризика од поплава 
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Врло често (5)      

Често (4)      

Дешава се (3) 

 Бујице 

Клизишта, 

подземне 

воде 

 
 

Ријетко (2) 
 

Изливање 

ријеке Угар 
  

 

Скоро никада 

(1) 

     

Посљедице Безначај

но (1) 

Мања 

штета (2) 

Трајна 

штета (3) 

Велика 

штета 

(4) 

Катастрофа 

(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи Изливање 

ријеке 

Угар 

    

Имовина  Подземне 

воде 

Изливање 

ријеке Угар, 

клизишта  

  

Животна 

средина 

 Бујице, 

клизишта 

   

Инфр. Бујице Изливање 

ријеке Угар 

Клизишта   

Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 
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Табела 21. Матрица процјене капацитета заштите од поплава 

Легенда 

 

 

 

 

Анализа капацитета 

Организација спровођења мјера заштите на води базира се на реализацији 

превентивно-техничких мјера, интервентних мјера и реализацији мјера за ублажавање и 

отклањање посљедица плављења одређеног подручја на територији општине Кнежево. 

Реализација превентивно-техничких мјера заштите од поплава односи се на 

праћење стања водостаја ријека у случајевима дуготрајних падавина и уређења 

ријечних корита.  

Најважнију превентивну мјеру заштите од поплава представља изградња 

потребних водозаштитних објеката,  регулисање корита ријека, као и редовно 

одржавање постојећих заштитних објаката и периодична регулација или чишћење 

бујичних водотока и канала за одвођење површинских вода.  

Интервентне мјере у случају поплава односе се на организацију заштите и 

спашавања становништва у зони плављења, а по потреби и њихове евакуације и 

стварања услова за привремено одвијање живота на измјештеној сигурној локацији. У 

ове мјере такође спада и ангажовање људства и механизације за организацију превоза 

Сценариј 

ризика 
Процјена капацитета 

Број и назив 

сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, 

планови, процедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

 

Изливање 

ријеке Угар 
   

Бујице    

Клизишта    

Подземне воде    

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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чамцима изградњу привремених насипа као и преусмјеравања отицања воде из 

угрожених зона.  

Неопходно је формирање специјализоване јединице за спасавање на води, њена 

обука и опремање. 

Мјере за ублажавање и отклањање посљедица базирају се прије свега на 

санирању последица, асанацији терена, дезинфекцији површина и објеката у плављеној 

зони. Такође је од изузетне важности употреба снага и средстава за отклањање 

посљедица од поплава односно ангажовање јединица цивилне заштите, предузећа и 

установа оспособљених за ове послове и задатке. 
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ЗАШТИТА ОД ПОЈАВЕ КЛИЗИШТА И ОДРОНА 

 

Клизишта представљају један од најраспрострањенијих природних хазарда у 

Републици Српској, а општина Кнежево спада у ред општина које имају мањи број 

регистрованих активних клизишта. Клизишта, односно процеси клизања спадају у 

велику групу падинских - гравитационих процеса чија је активност превасходно везана 

за здружено дјеловање гравитације, атмосфере (падавине и температура ваздуха), 

хидросфере (површинске и подземне воде), ендогене процесе (сеизмички утицаји), 

егзогене процесе (површинско распадање, планарна и линијска ерозија) и техногено 

дејство. Проблем развоја клизања терена погађа терен као природну конструкцију са 

више аспеката: као радну средину, као животну средину и као носиоца одређених 

геолошких ресурса. Клизишта су одраз неравнотеже (нестабилности) у тлу. Као што 

свако тијело тежи да из стања лабилне равнотеже пређе у стање стабилне равнотеже, 

тако и клизиште клижењем наниже тежи да заузме равнотежни положај односно да 

пређе у стање стабилне равнотеже. Фактори који доводе до настанка клизишта, према 

IAEG (Интернационала Асоцијација за инжењерску геологију и животну средину) се 

могу подијелити на узрочнике (causal factors) и активаторе (triggering factors). Фактори 

који доводе до клижења могу бити подјељени и на природне и антропогене. Под 

узрочницима настанка клизишта подразумјевају се сви агенси који својим дуготрајним 

дјеловањем изазивају промјене својстава и стања у геолошкој средини, гдје се 

равнотежа активних и пасивних сила мјења углавном током геолошког времена 

(физичко- хемијско распадање и други егзогени процеси). Под активаторима процеса 

клизања најчешће се подразумијевају фактори који доводе до брзе промјене односа 

активних и пасивних сила на падини. У највећем броју случајева долази до промјене 

напонских стања и у великом броју случајева пресудно је антропогено дејство. Од 

природних фактора то су најчешће сеизмичко дејство и хидролошки-климатски 

фактори. Често се каже да су узрочници “припремили” терен за клизање, док су 

активатори били само непосредни повод клизању. Тешко је увијек одредити који су 

фактори били пресудни за почетак клизања, јер се анализа увијек врши након акутне 

фазе помјерања. 

Одрони су доста честа појава на теренима изграђеним од чврстих стијенских 

маса, поред регионалних и магистралних путева, у усјецима и каменим косинама. Ови 

процеси наносе изузетно велике материјалне штете, доводе до рушења и оштећења 

објеката за становање, уништавају путну инфраструктуру, доводе до затрпавања 

акумулација, оштећења далековода, гробаља али и смањују употребну вриједност 

шумских и пољопривредних површина. Поред тога што причињавају велику 

материјалну штету, клизишта представљају велики проблем и препрека за рационално 

планирање простора, како привредног, урбанистичког, саобраћајног, тако и простора за 

изградњу нових инфраструктурних и других објеката. 
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Узроци и учесталост појаве клизишта и одрона  

Клизишта су одраз неравнотеже, односно нестабилности у тлу. Настанак 

клизишта је условљен различитим факторима, као што су:  

 геолошки (слојевитост, пукотине, повољан литолошки састав); 

 геоморфолошки (нагиб падине, дужина падине); 

 хидрогеолошки (ниво и режим подземних вода); 

 климатски и метеоролошки (количина падавина, нагло топљење снијега); 

 вегетациони; 

 антропогени утицаји (натапање земљишта отпадним водама, насипање 

материјала на падинама, сеча шума); 

 други утицаји ( земљотрес, утицај промјене нивоа акумулације, вибрације усљед 

саобраћаја и др.). 

На подручју општине Кнежево клизишта изазивају велике штете на 

саобраћајницама, стамбеним објектима и пољопривреном земљишту.  

Одроњавање материјала може се дефинисати као процес откидања и наглог 

стропоштавања стијенских маса, са слободним падањем, разбијањем блокова или 

комада, по стрмим одсјецима падина или косина изграђених од каменитих чврстих 

стијенских маса. 

Узроци настанка одрона могу бити веома различити, али се они генерално могу 

груписати у природне и техногене.  

Од природних узрочника који убрзавају или директно утичу на појаву одрона 

треба поменути:  

- хемијско-минералошко-петрографски састав стијена, њихова стабилност и 

отпорност на егзогене агенсе у површинским дијеловима;  

- дуготрајни процеси промјене напонских стања;  

- промјена физичко-механичких својстава стијенских маса усљед процеса 

распадања (усљед промене минералошког састава, влажности...); 

- анизотропија физичко-механичких својстава у стијенском масиву; 

- испуцалост стијена усљед активних тектонских процеса;  

- мразно-динамички процеси при замрзавању и одмрзавању воде у шупљинама и 

порама стијена; 

- кристализација минералних соли у пукотинама стијена; 

- суфозионо испирање ситнозрних честица; 

- инсолациони процеси - загријавање и хлађење стијена под утицајем сунчеве 

енергије, које условљава ширење и скупљање стијена; 

- земљотреси; 

- абразиони процеси;  

- подлокавање обала снагом матица ријека у току флувијално-ерозионих процеса;  



64 
 

- неповољан просторни положај елемената склопа (слојевитости, пукотина, 

расједа, шкриљавости...); 

- климатске карактеристике.  

Техногени узрочници настају искључиво као резултат инжењерске дјелатности код 

изградње разноврсних грађевинских објеката. Од техногених фактора најзначајнији су:  

- нагла промјена површинских вода у вјештачким акумулационим басенима, при 

њиховом пуњењу и пражњењу;  

- вибрације изазване радом тешких машина или употребом велике количине 

експлозива; 

- неадекватно подсијецање, засијецање и усијецање у тектонски јаче испуцалим 

стијенама; 

- промјена морфологије падине израдом усјека и засјека или подсијецањем падине 

у њеним ножичним дијеловима при изградњи путева;  

- динамичко оптерећење саобраћајница у планинским рејонима.  

 

Структура идентификованих ризика појаве клизишта и одрона на подручју 

oпштине Кнежево 

На бази анализе стања и потенцијалних опасности од појаве клизишта и одрона 

наподручју општине Кнежево, може се констатовати да су присутни сљедећи ризици: 

- Појава клизишта и одрона на саобраћајницама. 

- Појава клизишта и одрона на стамбеним објектима. 

- Појава клизишта и одрона на пољопривредном земљишту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Табела 22. Преглед идентификованих ризика за појаву клизишта и одрона 

 

Анализа сценарија 

На бази анализе сценарија ризика од појаве клизишта и одрона на подручју 

општине Кнежево може се констатовати да је присутна велика вјероватноћа 

појављивања клизишта и одрона, са великим материјалним и еколошким штетама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

Идентификовани 

ризици 

Учесталост јављања 

Опис 

Стални Потенцијални 

1. 

Појава клизишта и 

одрона на 

саобраћајницама 
+  

Приликом експлоатације шуме врши се 

велики притисак на саобраћајнице при 

чему долази до појаве клизишта на 

саобраћајнцама које се налазе на терену 

са великим нагибом 

2. 
Појаве клизишта и 

одрона на стамбеним 

објектима 

 + 
Због изградње стамбених објеката на 

великим нагибима терена 

3. 

Појаве клизишта и 

одрона на 

пољопривредном 

земљишту 

 + 

Због нестручног обрађивања земљишта 

и сјечом шума ради стварања 

пољопривредних површина 
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Графикон 5. Матрица ризика појаве клизишта и одрона на подручју општине Кнежево 

У
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/в
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н

о
ћ

а
 

Врло висока 

вјератноћа(5) 
     

Висока 

вјероватноћа(4) 
   

Клизишта на 

мјестима гдје је 

присутна 

непланска сјеча 

 

Просјечна 

вјероватноћа(3) 
  Појава одрона 

Појава 

клизишта на 

саобраћајницам

а 

 

Ниска 

вјероватноћа (2) 
 

Појава клизишта 

на 

пољопривредно

м земљишту 

   

Врло ниска 

вјероватноћа(1) 
  

Појава клизишта на 

стамбеним 

објектима 

  

Посљедице Ограничено 

(1) 
Осредње(2) Озбиљно(3) 

Врло 

озбиљно(4) 

Критично 

(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи 
Појава 

одрона 

Појава клизишта 

на стамбеним 

објектима, 

појава клизишта 

на 

саобраћајницама 

   

Имовина   
Појава клизишта на 

стамбеним 

објектима 

  

Животна средина  

Појава клизишта 

на 

пољопривредно

м земљишту 

Клизишта на 

мјестима гдје је 

присутна 

непланска сјеча 

  

Инфраструктура Појава 

одрона 
 Појава клизишта на 

саобраћајницама 
  

Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 
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Анализа капацитета 

Општина Кнежево не располаже адекватним капацитетима за санацију клизишта 

и одрона на саобраћајницама, као ни стамбеним објектима и пољопривредном 

земљишту. Приликом спасавања и збрињавања становништва могу се ангажовати 

повјереници Цивилне заштите, локално становништво, Општинска организација 

Црвеног крста, као и Центар за социјални рад.    

 

Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

У оквиру превентивних мјера потребно је извршити велике промјене, како би се 

спријечила појава клизишта и одрона, као и приликом санације посљедица послије 

инцидента. Неопходо је сачинити катастар клизишта и одрона и процјенити посљедице. 

У оквиру оперативних мјера неопходно је потпуно прилагођавање самом ризику 

ради смањења посљедица. Велике промјене могу настати у  зависности од посљедица 

клизишта, општина није у могућности да  сама извши квалитетно санацију настале 

штете.. Ниво процијењених капацитета приказан је у наредној табели.  

 

Табела 23. Матрица процјене капацитета за заштиту од појаве клизишта и одрона 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Назив сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, 

планови, процедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме 

инцидента(капацитети 

за одговор и смањење 

посљедица) 

Послије 

инцидента(капацитети 

за опоравак) 

Појава клизишта и 

одрона на 

саобраћајницама 

   

Појаве клизишта и 

одрона на стамбеним 

објектима 

   

Појаве клизишта и 

одрона на 

пољопривредном 

земљишту 

   

Појаве клизишта и 

одрона у шумама 
   

Легенда 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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Идентификовани поблеми у области заштите од појаве клизишта и одрона 

- недостаје катастер постојећих клизишта; 

- економска оправданост санирања појединих клизишта и одрона; 

- појављују се углавном послије обилних киша у фази поплава; 

- недостаје адекватан одговор на санирање клизишта. 

 

Приједлог мјера и активности  заштите од појаве клизишта и одрона 

- израдити катастер клизишта (Републички завод за геолошка истраживања-

општина); 

- уклањање одрона са путних праваца у складу са надлежностима; 

- обезбједити заштитне мреже за спречавање одрона који угрожавају путеве. 
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ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА 

 

Становништво на подручју општине Кнежево се у значајној мјери бави 

пољопривредном производњом за шта постоје реални услови. И поред реално добрих  

услова сточарство на подручју ове општине стагнира. Највећи узрок за то је 

урбанизација и напуштање сеоских подручја. Поред тога постојећи сточни фонд је 

изложен сталној опасности појава заразних обољења па и епизотија што представља 

потенцијалну опасност угрожавања здравља становништва. 

Са епизоотиолошко-епидемиолошког аспекта интересантна је и популација 

дивљих животиња која је на нашем подручју присутна у значајном броју. Велики рубни 

простори, брдовити и густо пошумљени, а поред тога и рјеђе насељени, чине идеалан 

амбијент за опстанак и развијање дивље популације. Све то чини нашу средину 

изузетно погодном за појаву опасних заразних болести (бјесноћа, хеморалгичне 

грознице, туларемија...) које преносе управо дивље животиње. Врло значајан фактор 

утицаја на здравствено стање становништва свакако представљају пси и мачке луталице 

којих нажалост у задње вријеме имамо у све већем броју. Појаве разних врста обољења 

животиња често доводе до угинућа животиња што представља посебан санитарно 

хигијенски и здравствени проблем на подручју општине Кнежево. Благовремено и на 

санитарни начин уклањање угинулих животиња представља изузетно важну мјеру с 

обзиром на потенцијалну опасност ширења заразних болести и даљег угрожавања 

здравственог стања животиња па и становништва. На нашем подручју се јављају 

сљедеће врсте болести животиња: 

Бруцелоза је заразна болест домаћих животиња. Изазивач је бактерија из рода 

Brucellae. Од бруцелозе најчешће оболијевају говеда, овце и козе. Бруцела се у великим 

количинама налази у животињским излучевинама, у ткиву животињских органа за 

размножавање и у побаченим фетусима обољелих женки. Заражене животиње могу 

мјесецима излучивати узрочнике преко млијека и других екстраката. Најчешћи извори 

болести за људе су контакти са побаченим материјалом заражених животиња, преко 

слузница, коњунктива и озлијеђене коже као и исхраном недовољно куханих млијечних 

и месних производа. Знаци обољења су учестала висока температура, болови у 

мишићима, нагло мршављење, главобоља и појачано знојење, а касније и оток у 

великим зглобовима. 

Ц-грозница је назив за зоонозу, која се у човјека манифестује атипипчном 

пнеумонијом (упала плућа), док се у животиња јавља латентно, без симптома. Управо 

због тога, као латентна инфекција са сталним извором у животиња, представља и 

стални извор заразе за човјека. У природним условима од домаћих животиња најчешће 

се заразе говеда, овце, козе и пси, а много мање копитари, свиње и птице. 

Инфективна анемија копитара је вирусна болест копитара која се манифестује 

прогресивном анемијом и општом слабошћу. Има обично хронични ток, али се може 

јавити у акутном и субакутном току, као и у латентном облику. Сви инсекти који сишу 
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крв могу преносити обољење са заражене на здраву животињу. Примарни извор заразе 

је инфицирана животиња без обзира на стадијум односно ток болести. 

Класична свињска куга је акутна (рјеђе перакутна или хронична) зараза, која се 

природно појављује само код свиња и то без обзира на узраст. Болест се манифестује 

најчешће виремијом, односно хроничним некротичним запалењем слузокоже 

дигестивног тракта и запалењем плућа. Узрочник болести је вирус. Поред оболелих 

животиња, извори заразе могу бити и лешеви угинулих свиња (ако нису нешкодљиво 

уклоњени), а вирус могу разносити и птице као и људи који долазе у контакт са 

обољелим животињама, њиховим секретима или предметима контаминираним 

вирусом. 

Бјеснило је првенствено болест животиња, а човјек може обољети након угриза 

бијесне животиње, стога бијеснило спада у зоонозе (болести заједничке животињама и 

људима). Узрочник болести је вирус. Бјеснило се може јавити у неколико облика тј. 

урбана коју преносе пси и мачке и шумско бјеснило које најчешће преносе лисице или 

друге дивље животиње. Симптоми заражених животиња се исказују на разне начине, 

нпр: говеда постају немирна и покушавају се отргнути са веза, коњи јако реагују на 

подражаје, лупају ногама, гризу јасла и обилно слине, свиње показују појачану 

агресивност, подмукло ракћу и без циља рују по тлу.  Бијесне лисице се крећу без 

страха од људи и улазе у насеља. У човјека се бјеснило очитује температуром, 

мучнином, боловима у грлу, раздрављивошћу и немиром. Први знак болести је боцкање 

око ране кроз коју је вирус ушао у тијело. Битно је нагласити да се јавља појачан страх 

од воде, зато се ова болест још назива и хидрофобија. Бијеснило нема лијека и када се 

појави исход је увијек смртоносан.  

Трихинелоза је паразитарна зоонозна болест од које оболијевају сисавци, па тако 

и човјек. Болест узрокује црволики паразит Trichinella spiralis. Као личинка паразит 

живи унутар мишићних ћелија, а као одрасли облик у цријеву. Личинка се налази у 

мишићома дивљих и домаћих животиња. У природи личинка кружи у ланцу исхране 

„штакор-свиња-човјек“. Свиња се зарази када поједе зараженог штакора, а човјек када 

поједе недовољно кухано или печено месо. Болест наступа 2-7 дана након конзумације, 

а први знакови  су прољев, повишена температура, слабост а тек касније отеклине 

капака и лица. 

 

Основне карактеристике сточног фонда и појаве оболења 

Сточарство је грана пољопривреде која заслужује посебну пажњу. У овој 

области реба радити на побољшању расног састава говеда давањем предности 

вјештачком осјемењавању говеда у односу на природни (дивљи) припуст, одабира и 

набавке квалитетно приплодних грла са педигреом, како би се побољшала млијечност 

говеда и остале карактеристике а уједно и омогућило вођење матичне евиденције, као и 

на очувању наше аутохтоне расе-Праменка.  
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Табела 24. Преглед бројног стања сточног фонда на подручју општине Кнежево 

 2012. 2013. 2014. 2015. 

Говеда 6700 ком 6650 ком 6600 ком 6450 ком 

Овце 12200 ком 12000 ком 11500ком 11000 ком 

Козе 800 ком 800 ком 800 ком 800 ком 

Свиње 2200 ком 2130  ком 2120 ком 2100ком 

Коњи 200 ком 180 ком 180 ком 180 ком 

Перад 15500ком 15450 ком 14950 ком 14900 ком 

Кошница 900 ком 1100 ком 1200 ком 1300 ком 

 

На подручју општине Кнежево појављују се различите врсте обољења животиња 

које су доста условљене здравственим стањем стоке у сусједним општинама, па и 

сусједним државама. Од болести које су се у последње вријеме појављивале су: 

бруцелоза, трихинелоза и инфективна анемија, рјеђе свињска куга. 

Бруцелоза је углавном била заступљена код оваца и коза. Инфективна анемија се 

јављала код коња. Спровођење мјера уништавања тих животиња вршила је надлежна 

инспекција и овлаштена ветеринарска организација. Животиње су биле еутанизиране на 

имањима гдје се јавило обољење и на тим имањима је вршено и закопавање тих 

животиња на мјесту гдје не представља опасност за животну средину и здравље 

становништва и животиња. 

 

Структура идентификованих ризика 

На бази анализе стања и потенцијалних опасности појаве болести и угинућа 

животиња на подручју општине Кнежево, те анализе могућих ризика и сценарија може 

се констатовати да су прије свега могући сљедећи ризици: 

- Појава бруцелозе домаћих животиња; 

- Појава Q грознице; 

- Појаве бјеснила домаћих животиња; 

- Појава свињске куге; 

- Појава птичијег грипа; 

- Појава трихинелозе. 

Бруцелоза на подручју општине Кнежево се појављивала у ранијем периоду. Ова 

болест настаје због неадекватних мјера превентивне заштите здравља животиња, а 
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може се пренијети на људе због непажње и непримјењивања одговарајуће заштитне 

опреме приликом контакта са зараженим жиовтињама.. 

Појаве бјеснила домаћих животиња се јављала у руралним подручјима и главни 

преносилац ове болести на подручју ове општине су заражене лисице. Бјеснило 

представља вирусну заразну болест која се угризом болесне жиовтиње преноси на 

човјека. 

Појаве свињске куге су се такође дешавале на подручју општине Кнежево и оне 

су најчешћи узрок угинућа свиња. Свињска куга представља вирусну заразну болест 

која напада пробавне органе свиња, брзо се шири и постоји опасност преношења на 

људе. 

Појава птичијег грипа предсавља сталну и глобалну опасност због немогућности 

спровођења адекватних мјера превентивне заштите животиња (углавном перади) због 

сталног мутирања и појаве нових врста вируса који могу узроковати појаву пандемије, 

као и неконтролисаног кретања разних врста птица. 

Потенцијална могућност појављивања трихинелозе као паразитарне зоонозе је 

стално присутна. Узрочник ове инфекције су учахурене ларве, а преноси се на човјека 

конзумирањем слабо термички обрађеног меса заражене животиње (најчешће свиња). 

Као превентивна мјера препоручује се обавезна контрола свињског меса на 

трихинелозу од стране надлежних ветеринарских установа.  
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Табела 25.  Преглед идентификованих ризика појаве болести животиња 

Идентификовани 

ризици 

Учесталост јављања 

Опис 

Стални 
Потенц- 

ијални 

Појава бруцелозе домаћих 

животиња 
 + 

Заразна болест различитих животињских 

врста која се може пренијети на људе. 

Појава Q грознице  + 
Зооноза која се код човјека манифестује 

општом септикемијом. 

Појаве бјеснила домаћих 

животиња 
 + 

Вирусна зараза која се преноси угризом 

бијесних животиња . 

Појава свињске куге  + 

Вирусна заразна болест која напада 

пробавне органе свиња а може се 

прнијети на људе. 

Појава птичијег грипа  + 
Узрочник ове болести је вирус који се 

може пренијети на људе. 

Појава трихенилозе  + 
Паразитарна зоонозна болест а узрочник 

инфекције су учахурене ларве. 

 

Анализа ризика 

Појава бруцелозе домаћих животиња и појава Q грознице имају просјечну 

вјероватноћу појављивања са врло озбиљним посљедицама с обзиром да често није 

могуће мјерама лијечења постићи одговарајуће резултате него је нужно извршити 

уништавање обољелих животиња, при чему настају велике материјалне штете и друге 

штетне посљедице. 

Појаве бјеснила као вирусног оболења има високу вјероватноћу с обзиром на 

честе контакте домаћих животиња са дивљим и на тај начин преношења ове болести. 

Посљедице појаве ове болести су критичне с обзиром на смртоносни исход код 

животиња и људи. 

Појава свињске куге има просјечну  учесталост с обзиром на могућности појаве, 

а посљедице су врло озбиљне јер долази до брзог ширења заразе и угинућа обољелих 

жиовтиња. 

Појава трихинелозе има просјечну вјероватноћу појављивања због 

непредузимања одговарајућих превентивних мјера контроле меса од стране надлежних 

ветеринарских установа. Појаве трихинелозе и могућност њеног преношења на људе би 

имала озбиљне посљедице. 
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Појава птичијег грипа има нижу вјероватноћу појављивања али су посљедице 

критичне јер се ради о атипичној врсти болести са недефинисаним могућностима и 

начином лијечења као и недовољним капацитетима за лијечење у случају појаве ове 

болести. 

 

Графикон 6. Матрица ризика појаве болести животиња 
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Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 

 

Постојећи капацитети и могућност заштите животиња 

Редовно цијепљење и друге ветеринарске мјере служе као превентива заштите 

животиња и намирница животињског поријекла. Цијепљење је обавезно против: 

бјеснила, шуштавца, парашуштавца и куге свиња и перади. 

Постојећи сточни фонд је под здравственом заштитом ветеринарске службе кoja 

путем ветеринарских амбуланти функционише на подручју општине Челинац. 

Ветеринарске амбуланте постоје и функционишу у Челинцу и Дубрави Старој. 

Ветеринарске станице су добро кадровски оспособљене, али просторни и материјално 

технички услови за ефикасан рад ове службе нису на задовољавајућем нивоу. Мјере за 

здравствену заштиту животиња подразумјевају активности имаоца стоке. Власници 

стоке су дужни пријавити ветеринарској станици сваку појаву заразе или друге масовне 

болести као и појаву контаминације. 

Чување и заштита меса и производа од меса може се вршити само 

ускладиштењем у намјенским расхладним коморама. Од изузетне важности за заштиту 

ових производа је да се поред кориштења здраве стоке за обезбјеђење меса у 

потпуности поштују санитарно-хигијенски поступци, обезбједи хигијена у погонима те 

употреба микробиолошки исправне воде у току производног процеса. 

 

Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

Да би се створили квалитетни услови за организовано и планско спровођење 

мјера превентивне заштите животиња потребно је извршити велике промјене за 

спречавање појаве бјеснила код домаћих жиовтиња као и за заштиту од појаве птичијег 

грипа. За остале идентификованне ризике и сценарије у домену спровођења 

превентивних мјера потребно је извршити прилагођавања у раду постојећих 

капацитета. 

За ефикасно спровођење мјера лијечења и сузбијања ширења болести за све 

утврђене ризике и појаве оболења животиња потребно је изршити велике промјене 

прије свега у развоју капацитета, обезбјеђењу неопходне опреме и средстава и стварања 

услова за функционисање ветеринарске службе као и других служби које се укључују у 



76 
 

активности лијечења и локализацију оболења. Нешто нижи ниво потребно је извршити 

у домену појаве трихинелозе с обзиром на постојање контроле и могућности 

спречавања ширења ове болести. 

Када је у питању отклањање посљедица појаве идентификованих ризика односно 

сценарија велике промјене је потребно извршити ради оспособљавања за санирање 

посљедица појаве бјеснила домаћих животиња и појаве птичијег грипа. За успјешно 

отклањање посљедица појаве осталих идентификованих ризика појаве оболења 

животиња потребно је извршити одређена прилагођавања и припреме у домену развоја 

капацитета и набавке неопходне опреме и материјално-техничких средстава.  

Табела 26.  Матрица процјене капацитета за заштиту здравља животиња 

Легенда 

 

 

 

 

Идентификовани проблеми угрожавања здравља животиња 

Сточни фонд на подручју општине Кнежево изложен је сталној опасности појава 

заразних обољења па и епизотија што представља и потенцијалну опасност угрожавања 

здравља становништва. 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив 

сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, 

планови, процедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме инцидента 

(капацитети за одговор 

и смањење посљедица) 

Послије инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

Појава бруцелозе 

домаћих животиња 
   

Појава Q грознице    

Појаве бјеснила 

домаћих животиња 
   

Појава свињске куге    

Појава птичијег грипа    

Појава трихенилозе    

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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Брдовито и густо пошумљени предјели као и напуштена или ријетко насељена 

села на рубу општине, чине идеалан амбијент за опстанак и развијање све више и више 

дивље популације. Све то чини нашу средину изузетно погодном за појаву опасних 

заразнихболести (бјеснило, хеморагичне грознице, туларемија...) које преносе управо 

дивље животиње. 

У задње вријеме мачке и пси луталице се појављују у све већем броју које су  

значајан фактор неповољног утицаја на здравствено стање становништва. 

Појаве разних врста оболења животиња често доводе до угинућа животиња што 

представља посебан санитарно хигијенски и здравствени проблем на подручју 

општине. 

Општина Кнежево кроз просторно планске документе о уређењу простора треба 

да обезбиједи и одреди локације сточних гробаља те утврди санитарно - хигијенски 

режим збрињавања угинулих животиња и кланичног отпада те обезбједи одговарајућу 

инфрастуктуру за те локације. 

За ефикасно и санитарно збрињавање угинулих животиња неопходно је 

успоставити организациони модел који подразумјева стварање могућности за 

благовремено дојављивање о појави угинућа ветеринарским институцијама, 

утврђивање узрока угинућа, благовремено организован превоз и уклањање угинулих 

животиња, потпуно се придржавајући санитарно - хигијенског режима. 
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ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И БИЉНИХ 

КУЛТУРА 

 

Заступљеност и обим производње биљних култура 

Укупна површина земљишта износи 29,840 ha, од чега је у власништву 

приватногсектора 17,015 ha, док је у власништву државног сектора 12,825 ha. 

Пољопривредна земљишта заузимају 13.727  или 46% укупне територије oпштине. Од 

пољопривредног земљишта оранице заузимају површину од 3.825 ha, воћњаци 

ивиногради 192 ha, ливаде 6.252 ha и пашњаци 3298 ha. Необрадиво земљиште на 

простору општине Кнежево заузима површину од 737 ha. 

На подручју општине Кнежево живи око 10.000 становника од чега се 

пољопривредном производњом (за властите потребе) бави око 70%становништва, док 

се око 30% становништва активно бави пољопривредном производњом и којима је то 

уједно основни извор прихода. 

Постојећа пољопривредна производња, по својој структури и обиму производње 

као и по свом техничко - технолошком стандарду се може описати као екстензивна 

(производња за властите потребе) мада су евидентни помаци у правцу интезивирања, 

али само у погледу обима пољопривредне производње, док су остале квалитативне 

карактеристике испод просјека. 

 

Табела 27. Површине под засадима 

ОРАНИЧНИ УСЈЕВИ 

Врста усјева Површина, ha 

Пшеница 130 

Раж 5 

Јечам 30 

Зоб 350 

Кукуруз 50 

Хељда 1 

Тритикале 170 

ПОВРТАРСКО БИЉЕ 

Врста усјева Површина, ha 

Кромпир 350 
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Мрква 5 

Лук црни 6 

Лук бијели 4 

Пасуљ 50 

Грашак 3 

Купус и кељ 5 

Парадајз 1 

Паприка 1 

Салата зелена 1 

Карфиол - 

Шпинат - 

Остало 10 

ПОВРШИНЕ ПОД ЗАШТИТОМ (Издвојене површине из укупних вриједности) 

Врста усјева Површина, m
2
 

Парадајз 600 

Паприка 400 

Краставац корнишон 500 

Салата зелена 200 

ЈАГОДИЧАСТО И БОБИЧАСТО ВОЋЕ 

Врста усјева Површина, ha 

Јагоде 2 

Малине 2 

Остало воће (купине, рибизла, боровница) 0,5 

СТОЧНО КРМНО БИЉЕ 

Дјетелина 60 

Луцерка 5 

Кукуруз за крму 3 

Мјешавина трава и легуминоза 100 

ВОЋЊАЦИ 

Врста воћа Улупан број стабала Број родних стабала 
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Трешње 350 300 

Вишње - - 

Кајсије - - 

Јабуке 14.400 12.400 

Крушке 10.800 10.000 

Дуње - - 

Шљиве 57800 46.500 

Брескве - - 

Ораси 1500 14500 

ВИНОГРАДИ 

Врсте лозе Површина, ha 

Сорте винове лозе за врхунска и квалитетна вина - 

Хибриди 1,0 

  

Најчешће врсте биљних болести, штеточина и корова 

Болести које се појављују на биљкама узроковане су од два фактора, а то су 

патогени и еколошки фактори. То значи да се не мора увијек развити болест код биљке 

ако су присутни патогени, јер се биљка може бранити од болести, што зависи од 

еколошких фактора. 

Болести узроковане патогенима могу се подијелити у три групе:  

- Микозе-болести узроковане гљивицама  

- Бактериозе-болести узроковане бактеријама  

- Вирозе - болести узроковане вирусима  

Данас је познато око 3000 гљивичних обољења, а најчешћа је Пламењача која је 

узрокована гљивицама, а која се првенствено шири по влажном времену - највећа 

опасност од ширења болести је током честих киша. Почетна појава болести видљива је 

на наличју листова као сиве "красте”, у даљној фази се на биљкама манифестује као 

смеђ трулеж: уништава листове који изгледају спаљено по рубовима листова. Ова 

болест погађа већину биљних врста. Сиву трулеж узрокују гљивице. Шире се по влази 

и углавном нападају биљке ослабљеног имунитета. Узрокују полијегање младих 

биљака, одумирање пупова, а изгледа као што јој и назив говори – као сива трулеж на 

плодовима, лишћу, стабљикама, те црвено-смеђе пјеге по биљкама.  
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Болести узроковане бактеријама и вирусима 

Бактерије у тлу спадају у најкорисније организме, међутим постоје одређене 

врсте које узрокују обољења код биљака. Посљедице су углавном разне врсте 

пјегавости лишћа, туморске израслине и појава трулежи.  

Биљне штеточине су оне врсте животиња - великих, малих и микроскопских, 

које изазивају било какву штету на биљкама или кваре изглед биљака. Многе врсте су 

корисне, јер опрашују биљке или рециклирају хранљиве састојке који су им потребни. 

Амброзија је коров који расте веома брзо на култивисаном, обрадивом 

земљишту, спречвајући развој других биљака. Прилагодљива је и расте уз све усјеве: 

кукуруз, соја, сунцокрет, дуван, кромпир, шећерна репа, у повртњацима и виноградима. 

Изузетно је плодна и свака биљка даје 25 до 150 хиљада сјеменки, које задржавају 

клијавост и до 39 година. Осим што је штетна када расте међу усјевима, сматра се да је 

око 10 посто становништва алергичо на њен поленов прах. Од алергијског ринитиса, 

најчешће болести дисајних органа, болује велика већна људи, са сезонским обликом те 

болести, поленском кијавицом. Осим респираторних тегоба дешавају се и промене на 

кожи у виду црвених печата и свраба, а могу да настану и компликације на органима за 

варење.  

Евидентно је стално повећање алергијских реакција које се доводе у везу са 

амброзијом.  

 

Табела 28. Преглед карактеристичних штеточина и изложеност биљних врста 

Назив биљне болести, народни и латински 
Врста биљног призвода 

изложеног болести 

Кромпирова златица Leptinotarsa decimlineata Кромпир 

Жичњаци-Елате ридае спп Кукуруз, поврће 

Репичина лисна оса-Athalia colibri christ Уљана репица 

Калифорнијска штит. ваш 

Aspidiotus prhioiozus 
Јабука, крушка 

Јабучни смотавац-Carpocapska Pomonella Јабука 

Лисне уши-Aphidea Ратарске воћке 

Вилина косица-Cuscuta Spp Дјетелина 

Житни жижак-Sitiphilus Granarius Пшеница у складишту 

Брашнар-Tribilium Spp Брашно у складишту 
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Могућност контаминације биљака 

Савремени начин живота и недовољна брига човјека за природу, током дужег 

низа година, неминовно доводи до деградације квалитета услова за живот (загађивање 

воде,ваздуха и тла). У тим условима, нарушених квалитативних карактеристика воде, 

ваздуха и земљишта битно је отежана биљна производња, односно производња хране 

уопште. Развој нових технолошких поступака доводи до појаве нових заразних болести 

па тако и болести на пољопривредним културама што изискује повећану употребу 

хемијских средстава која су штетна како за биљни тако и за животињски свијет, па и 

самог човјека. Поред овог вида контаминације биља и биљних производа исто је могуће 

контаминирати евентуалном употребом отрова за уништавање биља и контаминацију 

животне средине. Ово се односи посебно на биљне отрове који су специфична хемијска 

једињења намјењена за уништавање биљних култура ради смањења корова као што су 

хербициди, дефолијанти и стерилити. 

 

Структура идентификованих ризика од појаве болести биљака 

На бази анализе стања и појава различитих врста оболења, штеточина у других 

облика угрожавања земљишта и биљака узимајући у обзир учесталост њиховог јављања 

и посљедица које би ти ризици имали на здравље биљака, економске штете које би биле 

прозроковане њиховом појавом као и могуће негативне здравствене посљедице за 

становништво могући су сљедећи ризици: 

- Појава гљивичних болести (пламењача, сива трулеж и сл.); 

- Појава биљних штеточина; 

- Појава коровских биљака које се масовно јављају; 

- Загађење замљишта пестицидима и другим токсичним материјама. 
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Табела 29. Преглед идентификованих ризика у области заштите биљака 

Ред 

број 

Идентификовани 

ризици 

Учесталост јављања 
Опис 

Стални Повремени 

 

 

 

1. 

Појава гљивичних 

болести 

биља(пламењача, 

сива трулеж и 

слично) 

+ 

 
Због неадекватних мјера заштите 

појављују се штетни организми 

који се преносе и шире. Може 

доћи до појаве епидемија на 

биљкама, што представља 

директну опасност за здравље 

биља и значајних економских 

штета и угрожавање здравља 

становништва. 

 

 

2. 

Појава биљних 

штеточина 
 

 

 

+ 

Велики је број присутних 

штеточина,који значајно утичу на 

приносе и самим тим узрокују 

економске штете.Мјере њихове 

контроле треба проводити на 

вријеме . 

 

3. 
Појава коровских 

биљака које се 

масовно јављају 

(амброзија) 

+ 

 Расте на култивисаном земљишту 

као коров и спречава развој других 

биљака. Осим што је штетна кад 

расте у усјеву ствара пеленов прах 

који се шири и узрокује алергијске 

реакције код становништва. 

 

 

4. 
Загађење 

земљишта 

пестицидима 

 

 

 

+ 

Употреба пестицида представља 

опасност по контаминацију 

земљишта а изрок је нестручна и 

неконтролисана употреба 

пестицида. Поред контаминације 

земљишта може доћи до 

контаминације површинских и 

подземних вода и угрожавања 

здравља становништва. 

 

Анализа сценарија ризика 

Могућност појаве гљивичних болести код биљака, а прије свега пламењаче и 

сиве плијесни, које би се шириле и изазвале велике економске и друге штете присутна 

је са врло високом вјероватноћом и озбиљним посљедицама по здравље биљака па и 

здравље становништва. Појава биљних штеточина је присутна са нешто нижом 

вјероватноћом али такође са озбиљним посљедицама које се односе прије свега на 

економске штете. Појаве амброзије као коровске биљке која се шири и загађење 

земљишта и биљака услед употребе пестицида имају високу вјероватноћу појављивања 

и врло озбиљне посљедице, како са аспекта појаве економских штета, а прије свега 
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угрожавања здравља становништва с обзиром на ширење поленовог праха амброзије и 

загађења земљишта и биљака пестицидима. 

 

Графикон 7. Матрица ризика појаве обољења биљака 

У
ч

ес
т
а

л
о

ст
/в

је
р

о
в

а
т
н

о
ћ

а
 

Врло висока 

вјероватноћа 

(5) 

     

Висока 

вјероватноћа 

(4) 

  

Биљне 

штеточине, 

Гљивичне 

болести 

Амброзија, 

Пестициди 
 

Просјечна 

вјероватноћа 

(3) 

     

Ниска 

вјероватноћа 

(2) 

     

Врло ниска 

вјероватноћа 

(1) 

     

Посљедице Ограничено 

(1) 
Осредње (2) Озбиљно (3) 

Врло озбиљно 

(4) 
Критично(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи 

Биљне 

штеточине, 

Гљивичне 

болести, 

Амброзија, 

Пестициди 

    

Имовина      

Животна 

средина 
 

Биљне 

штеточине, 

Гљивичне 

болести, 

Пестициди 

   

Инфр.      
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Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 

 

Анализа капацитета 

Заштита биља и биљних производа на подручју општине Кнежево  спроводи се 

непосредно од стране власника пољопривредних површина. Не постоји стручна служба 

у општини Кнежево која би давала стручне савјете при заштити биљака. 

 

Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

Када су у питању превентивне мјере и мјере које је потребно проводити прије 

појаве инцидента, највећи ниво промјена и прилагођавања потребно је извршити у 

домену заштите од коровских биљака, а прије свега заштите од амброзије гдје је 

потребно донијети одлуку о мјерама заштите од амброзије, програме актиности и 

надзора у локалној заједници. За остале иденификоване ризике и сценарије потребно је 

извршити прилагођавање у домену превентивних активности ради предупређења ових 

појава. Када је у питању оперативно дјеловање за вријеме инцедента у свим врстама 

ризика и сценарија потребно је извршити велике промјене с обзиром на недостатак 

капацитета и планова оперативног ангажовања у случају појаве инцидента. Реализација 

активности на отклањању посљесица послије појаве инцидента за све идентификоване 

ризике захтијева одређена прилагођавања која се односе прије свега на јачање 

капацитета, кадровско јачање и утврђивање одговарајућих процедура. 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Табела 30. Матрица процјене капацитета за заштиту биљака 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, 

планови, процедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије 

инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

Појава гљивичних болести 

биља(пламењача,сива трулеж и 

слично) 

   

Појава биљних штеточина    

Појава коровских биљака које се 

масовно јављају (амброзија) 
   

Загађење земљишта 

пестицидима 
   

Легенда 

 

 

 

 

Идентификовани пробеми и узроци појаве болести биљака 

Савремена заштита биља подразумијева интегрални приступ и максималну 

примјену свих расположивих превентивних мјера које се само према потреби допуњују 

куративним мјерама.  

На бази презентованих података у области заштите биљака, може се 

констатовати да егзистирају следећи проблеми и то:  

Недостатак законске и подзаконске регулативе као и општих аката и докумената, 

стандарда и споразума, у многоме отежава ефикасно спровођење мјера превентивне 

заштите биљака; 

Наспровођење превентивних мјера у узгоју и заштити гајеног биља које су 

неопходне ради спречавања појаве штетних организама;  

Недостатак одговарајућег мониторинга здравственог стања биљака и адекватног 

надзора у овој области; 

Повећано загађење земљишта услед употребе пестицида; 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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Повећано загађење земљишта услед неконтролисанох одлагања различитих 

врста чврстог, опасног и другог отпада; 

Повећање површина захваћених амброзијом као коровском биљком.  
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ЗАШТИТА ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА 

 

Здравље је тежња и потреба свих људи. Међутим, економска и социјална криза, 

демографске и епидемиолошке промјене, као и јавноздравствене пријетње из околине 

представљају велики изазов за очување и унапређење здравља становништва. 

Најзначајније одреднице здравља су повезане с условима живота, факторима 

околине, стиловима живота и биолошким и генетским факторима. Због тога је 

неопходна интерсекторска сарадња и партнерство у заштити здравља становништва. 

 

Заразне болести 

На основу важећих законских прописа, стање заразних болести у Републици 

Српској се континуирано прати сталним средишњим надзором, усмјеравањем и 

координацијом мјера праћења, спречавања и сузбијања кроз стручно и функционално 

повезивање свих дијелова здравственог система, од примарне до болничке здравствене 

заштите. 

У случајевима настанка природних и других несрећа већих размјера на подручју 

општине Кнежево стварају се потенцијални предуслови за настанак различитих врста 

заразних болести, односно, појава епидемија ширих размјера. Најчешће заразне болести 

које представљају опасност по становништво овог подручја су: инфлуенза (сезонски 

грип), цријевне заразне болести (хидричне епидемије), појава антропозооноза 

(бруцелоза, Q грозница и сл.), појава вирусних преносивих болести (хепатитис А), 

оспице (варичела), и др.  

Инфлуенза или грип је инфективно обољење сисара и птица узроковано РНА 

вирусом –инфлуенза вирусом. Обољење се јавља углавном епидемијски у интервалима 

од по неколико година размака. Најчешћи симптоми су: грозница, главобоља, болови у 

мишићима, висока температура, цурење из носа, болови у грлу и општа нелагода. 

Већина обољелих се брзо опоравља, док код старијих особа, хроничних болсника 

(срчаних и плућних) могу се јавити компликације. Грип се преноси путем ваздуха 

(аеросолне честице које су контаминиране вирусом) и преко назалног секрета. Данас 

поред сезонског грипа имамо и нове пандемијске врсте, а то су:  

- Птичији грип (5Н1); 

- Свињски грип (Х1Н1).  

Цријевне заразне болести су најчешће заразне болести у данашње вријеме. 

Обољење се може јавити код свих узрасних група. Најчешћи узрочници су бактерије 

(њихови токсини), вируси, гљивице и паразити. Хигијенске навике имају важну улогу 

код појаве овог обољења. Бактериолошки неисправна вода за пиће и храна доводе до 
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овог обољења. Микроорганизми који изазивају ентероколитисе су: Salamonela, E. Coli, 

Yersinia enterocolitica, Vibrio cholera. 

Епидемија заразне жутице (инфективни вирусни хепатитис) појављује се у 

насељима која се снабдјевају водом из неиспитаних изворишта, у насељима која немају 

изграђену канализациону мрежу, односно гдје су лоши услови живота и нижи ниво 

примјене хигијенских мјера. Ова болест је вирусног поријекла са симптомима високе 

температуте, отока јетре и појаве жутице. Она такође може протицати као веома блага 

болест, па чак и без жутице, али може трајно оштетити јетру.  

Појава паротитиса (заушњака) као акутне заразне болести најчешће захвата 

популацију од 5 до 9 година. Узрочник ове инфективне болести је РНК вирус, а 

преноси се капљичним путем, односно директним додиром. 

Такође постоји реална опасност оболијевања од паразитних болести и од 

туберкулозе које се јављају као посљедица економске кризе и ниског животног 

стандарда. 

 

Табела 31. Регистроване заразне болести 

 

Обољење 

Година 

2013 2014 2015 

Грип 12 0 2 

ТБЦ 5 5 0 

Ентеро-колитис 39 25 77 

Алиментарне инфекције 11 4 2 

Оспице 14 36 42 

Морбили 0 0 112 

Инфективна мононуклеоза 2 3 3 

Скабијес 4 3 0 

Лептоспироза 0 3 1 

Хепатитис А 0 0 1 

 

 

Хигијенски услови с посебним освртом на хигијенску исправност воде за пиће 

На подручју општине Кнежево предузет је читав низ мјера у циљу 

обезбјеђивања хигијенских услова живота и заштите здравља становништва. 
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Најзначајнији допринос на обезбјеђењу хигијенских услова остварен је кроз рјешавање 

питања водоснабдијевања и одводње комуналних отпадних вода као и развојем и 

унапређењем других инфрастуктурних објеката. Посебан допринос је остварен кроз 

развој и унапређење рада здравствених установа посебно кроз мјере превентиве 

(вакцинација и друге здравствене мјере) као и мјере јавне хигијене (дезинфекција, 

дезинсекција, дератизација).  

Јавни водовод снадбијева урбано подручје и више приградских насеља општине, 

док остала насеља на територији општине имају појединачне или колективне водоводне 

системе. 

Проблеми у раду водоводног система присутни су због: недовољне пропусне 

моћи постојећих цјевоовода, великог броја кварова на мрежи и кућним прикључцима 

што резултира великим губицима у мрежи. Неопходна је реконструкција водоводне 

мреже, првенствено замјена постојећих азбестних цијеви као и отклањање уских грла 

на секундарној мрежи. 

Контрола квалитета воде не врши или се врши веома ријетко, редовно 

хлорисање воде се не врши, зоне заштите изворишта нису прописно уређене, а 

изворишта су каптирана нестручно тако да утицај површинских вода умањује квалитет 

воде у систему и повећава опасност од избијања заразних болести.  Мјере безбједности 

водообјеката (каптажа и резервоара) су слабо проведене те је константно присутна 

могућност загађења, а редовно одржавање се не врши што подразумијева прање и 

чишћење  резервоара  и кaптажа као и прописно хлорисње. Потенцијоналну опасност 

представњају продор површинских вода, доступност домаћих животиња, 

неконтролисано одлагање отпадних материја што све значајно доприноси угрожености 

становништва. Код хидричних епидемија карактеристично је да се појављује велики 

број обољелих у кратком временском периоду.  

 

Ниво хигијенско-здравствене културе становништва 

Дугогодишњим праћењем стања у области хигијенско/здравствене културе 

становништва од стране Дома здравља  може се констатовати да је стање у овој области 

задовољавајуће. Оно је уско везано са подизањем нивоа опште културе и квалитета 

живота и у сталном је порасту, поготово узимајући у обзир да се велики дио сазнања из 

ове области стиче кроз редовно образовање, преко свих медија (нарочито 

електронских), Такође допринос достигнутом нивоу хигијенско здравствене културе 

становништва обезбјеђује и изграђеност инфраструктурних капацитета на подручју 

општине Кнежево(нарочито водовода и канализације). 
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Структура идентификованих ризика 

Табела 32. Преглед идентификованих ризика болести становништва 

Ред. 

број 

 

 

Идентификовани ризици 

 

Учесталост јављања 

 

 

Опис 

 

Стални 

 

Потенц. 

 

 

1. 

 

 

Појавах идричне епидемије 

 

 

+ 

 

 

Узроковане нехигијенским 

условинмав одоснабдјевања и 

одводњео oтпадних вода 

  

2. 

 

Појаве антропозооноза, бруцелозе и 

сл. 

 

 

 

+ 

 

 

 
Зооноза узрокована 

лошом превентивом ил ошим 

мјерама заштите животиња 

  

3. 

 

Тровање храном узроковано 

бактеријама 

 

 

+ 

 

 

 
Узроковано нехигијенским 

условима приптеме и подјеле 

хране 

  

4. 

 

 

Појава шуге (Scabies) 

 

 

+ 

 

 

 
Узрокована нарушеном 

хигијеном и ниским нивоом 

стандарда 

 5. 

 

Појава вирусних преносивих 

болести (хепатитис А) 

 

 

+ 

 

 

 
Узроковано лошом 

превентивом и ниским нивоом 

едукације 

 6. 

 

Појава нових болести  

пандемијскиг грипа 

 

  

+ 

 

 

Узроковано лошом 

превентивом 

 
 

7. 

 

 

Појава сезонског грипа 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 
Узроковано ниским нивоом 

личне хигијене и   лошим 

имунитетом становништва 

 
 

Анализа сценарија 

Могућност појаве сезонског грипа и тровања храном присутна је са врло 

високом вјероватноћом и озбиљним посљедицама по здравље становништва. Појава 

хидричних епидемија које су углавњам узроковане нарушавањем хигијенског режима 

водоснабдијевања се може појавити са високом вјероватноћом и са врло озбиљним 

посљедицама с обзиром да узрокује масовно оболијевање становништва са врло 

великим здравственим посљедицама. Појаве хапатитиса А, као вирусне преносиве 

болести имају просјечну вјероватноћу појављивања са озбиљним посљедицама које 

остају код обољелих становника, односно шуга је присутна са просјечном 

вјероватноћом и са оврло озбиљним посљедицама с обзиром да постоји опасност њеног 

проширења на велики број становништва. Појава пандемијског грипа има нижу 

вјероватноћу али у случају појављивања може доћи до критичних посљедица 

оболијевања и смрти већег броја људи. 
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Графикон 8. Матрица ризика појаве болести становника 

В
је

р
о

в
а

т
н

о
ћ

а
/п

о
сљ

ед
и

ц
е
 

Врло висока 

вјероватноћа (5) 
  

Сезонски грип 

 

Тровање 

храном 

 

 

Висока 

вјероватноћа (4) 
  

Антропозооноза, 

бруцелозе и сл. 

Хидричне 

епидемије 
 

Просјечна 

вјероватноћа (3) 
  

Хепатитис А 

 
Шуга  

Ниска вјероватноћа 

(2) 
    

Пандемијски 

грип 

Врло ниска 

вјероватноћа (1) 
     

Посљедице 
Ограничено 

(1) 

Осредње 

(2) 
Озбиљно (3) 

Врло 

озбиљно 

(4) 

Критично (5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи 

Сезонски 

грип, 

Хепатитис А, 

Хидричне 

епидемије, 

Пандемијски 

грип 

Антропозооно

за 

Тровање 

храном,  

Шуга 

   

Имовина      

Животна средина 

Антропозооно

за, бруцелозе 

и сл. 

    

Инфраструктура      

Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 
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Анализа капацитета 

Пружање здравствене заштите становништву на подручју општине Кнежево у 

условима природних и других несрећа већих размјера функционисаће кроз сљедеће 

облике организовања, а прије свега кроз рад и функционисање здравствених установа: 

Дома здравља Кнежево преко својих тимова породичне медицине и других капацитета 

који се могу анагажовати у дому здравља.  

Дом здравља Кнежево остварује функције примарне здравствене заштите са 

сљедећим службама: Служба породичне медицине, Служба за хитну медицинску 

помоћ, Хигијенско- епидемиолошка служба, Служба за лабораторијску дијагностику, 

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику и Служба за стоматолошку 

здравствену заштиту.  

У оквиру Службе за породичну медицину регистровано је  9737 становника 

распоређених у 6 тимова породичне медицине. У централном објекту дома здравља 

функционише 6 амбуланти породичне медицине. Постоје 3 теренске амбуланте, 

распоређене у Имљанима, Јаворанима и Корићанима. 

У Дому здравља ради: 4 специјалиста породичне медицине, 4 доктора медицине, 

1 специјалиста пнеумофтизиологије, 2 доктора стоматологије, 17 медицинскиx сестара 

–техничара, 4 лабораторијска техничара, 2 зубна техничара, 1 РТГ техничар и  18 

немедицинског особља што укупно износи 53 запослена.  

Повремено се ангажују: педијатар, кардиолог, рентгенолог, гинеколог, ортопед и 

др.  специјалисти – консултанти према указаним потребама. 

Хигијенско епидемиолошка служба организована је у оквиру Дома здравља, али 

кадровски и технички није у потпуности оспособљена за извршавање задатака из своје 

области, поготово у ванредним приликама када је неопходно хитно ангажовање у 

кратком времену са већим обимом интрвенција, тада је изражен недостатак у погледу 

особља а и матријално техничких средстава. 

Рад на превентивној здравственој заштити једна је од основних и приоритетних 

активности ове службе и огледа се у праћењу стања редовне имунизације становништва 

(првенствено дјечијег узраста и старих, посебно хроничних болесника), а затим у 

праћењу квалитета и исправности воде за пиће (како градског изворишта тако и 

локалних изворошта), те праћењу других појава које би могле утицати на погоршање 

хигијенско епидемиолошке ситуације на подручју града. 

У случају природних и других несрећа одмах дјелују службе медицинске помоћи 

Дома здравља у Кнежеву, а у условимма природних и другух несрећа већих размјера по 

процјени Штаба  за ванредне ситуације  упућују се у зоне гдје је највећи број 

повријеђених и обољелих  екипе  стручног медицинског особља и материјално 

техничка средства као и санитетски материјал са којима располаже Дом здравља или се 

тражи помоћ од сусједних општина. 
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Јединице опште намјене у мјесним заједницама и привредним друштвима 

извршавају задатке пружања прве медицинске помоћи у властитој средини користећи 

сва расположива средства и санитетски материјал, а у случајевима већег броја 

повријеђених обавјештавају Штаб за ванредне ситуације и траже помоћ 

специјализоване јединице прве медицинске помоћи.  

 

Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

Предузимање превентивних мјера здравствене заштите представља најзначајни 

облик ангажовања на заштити здравља становништва. Кад су у питању ризици и 

презентоване могућности обољевања становништва код свих сценарија је потребно 

извршити одређена прилагођавања како би се повећала ефикасност у провођењу 

превентивних мјера здравствене заштите. Велике или најзначајније мјере у сектору 

превентиве и припрема је потребно извршити у превенирању пандемијскиг грипа 

поготово имајући у виду критичне посљедице које може изазвати појава овог 

пандемијскиг оболења.  

За вријеме појаве ризика односно епидемијског оболења неопходно је све 

расположиве капацитете ставити у функцију лијечења становништва. Да би се тај 

задатак успјешно извршавао потребно је извршити велике промјене и значајније 

припреме и оспособљавање за случај појаве пандемијског грипа и појаве хидричних 

епидемија. За успјешно лијечење осталих врста оболења потебно је ивршити одређена 

приладођавања и припреме како у здравственим установама тако и код становништва.  

Послије појаве инцидента односно престанка епидемије потребно је спровести 

мјере опоравка и отклањања посљедица. Да би се ови задаци успјешно реализовали 

најозбиљније припреме и промјене такође је потребно извршити за случајеве појаве 

пандемијског грипа и појеве хидричне епидемије. За остале врсте епидемијских 

оболења потребно је извршити прилагођавања и припреме у домену припреме 

капацитета и припрема становништва.  
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 Табела 33. Матрица процјене капацитета заштите здравља становника  

Легенда 

 

 

 

 

 

Идентификовани проблеми угрожавања здравља становништва 

У случајевима настанка природних и других несрећа већих размјера 

(земљотреса), стварају се потенцијални предуслови за настанак различитих врста 

заразних болести, односно, појава епидемија ширих размјера. Ове појаве могу бити 

узроковане због:  

- Нарушавања хигијенског режима градског водовода, што би повећало опасност 

од појаве епидемије цријевних болести (заразне жутице типа А, и др.); 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив сценарија 

Прије 

инцидента 

(закони, роцјена, 

планови, 

процедуре, 

превентивне 

мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

Појава хидричне епидемије    

Појаве антропозооноза, 

бруцелозе и сл. 
   

Тровање храном 

узроковано бактеријама 
   

Појава шуге (Scabies)    

Појава вирусних преносних 

болети, хепатитис А 
   

Појава нових болести,  

пандемијски грип 
   

Појава сезонског грипа    

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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- Масовнијег измијештања становништва из појединих подручја и њихово 

привремено смијештање у колективне услове становања у случају природних и 

других несрећа, које би налагале евакуацију са одређених простора; 

- Неспровођење мјера превентивне здравствене заштите од стране надлежних 

институција и појединаца; 

- Нарушавање мјера јавне хигијене и непридржавање мјера личне хигијене од 

стране грађана; 

Појаве заразних болести, које би се као епидемија јављале у случају 

елементарних непогода, а које се јављају периодично и у редовним условима живота и 

рада су: грип, водене оспице, заразна жутица, тровање храном, туберколоза плућа, 

шарлах, стрептококна ангина, салмонела, Q-грозница, и др. 

Разорни земљотрес може проузроковати различиту штету и број жртава, при 

чему, захватајући одређено подручје може утицати на број повријеђених или број 

смртних случајева, најчешће усљед трауме, асфиксије и удисања прашине, или усљед 

излагања одређеним факторима ризика животне средине. Стога капацитети људских 

ресурса који би били потребни да се одговори на ове изазове прије свега подразумјевају 

у првој седмици одговор на трауме различитог карактера и тежине. С обзиром на 

постојање одговарајућег броја хируршких сала за општу и локалну анестезију, те 

близину болничких установа овог подручја, збрињавање тежих и средње тешких 

траума било би обезбијеђено у оквиру Универзитетске болнице Бања Лука, болнице 

Приједор и болнице Градишка, Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „др 

Мирослав Зотовић“, као и неколико приватних специјализованих болница, при чему се 

треба узети у обзир да су, у случају потребног транспорта, путне комуникације у 

одговарајућем стању. На ширем подручју захваћеном земљотресом, ради 28 

специјалиста опште хирургије, затим 17 специјалиста ортопедије са трауматологијом, 7 

специјалиста дјечије хирургије, те 25 специјалиста анестезиологије са реанимацијом. 

Такође, потребно је напоменути да због могућих проблема са дисањем и удисањем 

прашине, 29 специјалиста пулмологије/пнеумофтизиологије ради на подручју 

захваћеним земљотресом.  

Како овај разоран земљотрес доводи до велике материјалне штете (прије свега 

рушења зграде у којој је смјештена хирургија Универзитетске болнице Бања Лука), 

проблеми могу настати усљед рушења инфраструктуре здравствених установа и 

потреба за формирањем пољских болница за које не постоје капацитети у поменутим 

болницама нити у домовима здравља. Два најближа дома здравља са овим 

капацитетима су у Приједору и Козарској Дубици. Усљед наведених разарања и 

материјалне штете долази и до прекида водоснабдијевања, престанка функционисања 

телекомуникација, проблема са дистрибуцијом хране и лијекова, нестанка електричне 

енергије, што значајно утиче на хигијенско-санитарне услове живота грађана. Сходно 

томе број од 14 епидемиолога, 6 специјалиста хигијене са екологијом, и већи број 

санитарних инжењера Института за јавно здравство, те исти кадар из домова здавља 

били би одмах ангажовани на активностима асанације терена и здравственог 

просвјећивања грађана. За ово би требало развити одговарајуће смјернице и упутства, 
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обезбиједити додатне финансијске ресурсе и одговарајуће планове одговора. Такође, 

требали би се, због могућег разарања, обезбиједити предуслови за лабораторијску 

анализу хигијенске исправности хране и воде за пиће, те настојати обезбиједити 

адекватно функционисање канализационих система и система уклањања других 

отпадних вода. Предност у пружању здравствене заштите представљала би 

одговарајућа дистрибуција амбуланти породичне медицине на територији града Бања 

Луке, са могућношћу организовања тријажних центара на наведеном подручју. Такође, 

предност би представљало постојање Службе хитне медицинске помоћи Бања Лука, са 

едукованим кадром и опремом и могућност рада исте са подручја Приједора и 

Градишке. Ако би овај разарајући земљотрес довео до већег броја повријеђених, 

тимови породичне медицине би се могли именовати у циљу пружања помоћи службама 

хитне медицинске помоћи на терену. Проблем представља и урушавање објеката 

болница на територији града Бања Лука које не посједују планове за евакуацију 

пацијената у случају земљотреса.  

У смислу обучености и увјежбаности, у протеклих десет година ниједна 

здравствена установа из Републике Српске није учествовала у збрињавању унесрећених 

у ванредној ситуацији насталој усљед земљотреса. Везано за планирање, општи план за 

дјеловање у ванредним ситуацијама имају домови здравља Бања Лука, Челинац, 

Универзитетска болница Бања Лука, Завод за физикалну медицину, рехабилитацију др. 

Мирослав Зотовић Бања Лука, Институт за јавно здравство Бања Лука. У смислу 

одговора на ванредну ситуацију, специфичне планове за ванредну ситуацију усљед 

земљотреса имају дом здравља Бања Лука, Србац и болница Приједор. Стационарне 

установе на подручју захваћеним земљотресом немају развијене планове за евакуацију 

пацијената нити усаглашене планове дјеловања са локалним заједницама. 
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ЗАШТИТА ДЈЕЦЕ И СОЦИЈАЛНИХ КАТЕГОРИЈА 

 

На територији општине Кнежево живи oко 2000 дјеце узрасне доби од 0 до 18 

година. Школску наставу у основним школама у школској 2015/2016 години похађало 

је 793 ученика ( 471 ученика у централној основној школи „Доситеј Обрадовић“ у 

Кнежеву и 4 подручне школе, 134 ученика у централној основној школи „Петар Кочић“ 

у Имљанима и 4 подручне школе, 188 ученика у централној основној школи „Вук 

Караџић“ у Живиницама и 2 подручне школе).На територији општине Кнежево услуге 

предшколског васпитања пружа ЈУ обданиште „Радојка Лакић“ у чије је активности 

укупно укључено 21 дијете. Настава за средњошколско образовање организује се у 

једној школи (ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево). Исту у школској 2015/2016 години 

похађа 234 ученика.Према бази података ЈУ Центар за социјални рад Кнежево (у мају 

2016. године) евидентирано је 39 дјеце са потешкоћама у развоју. 

 

Табела 34. Податци о ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Локација Број 

ученика 

Број наставних 

радника 

Број ваннаствних 

радника 

Централна школа Кнежево 436  

 

38 

 

 

23 

Подручна школа Шолаји 20 

Подручна школа Борак 5 

Подручна школа Брегови 5 

Подручна школа Мокри луг 5 

УКУПНО 471 61 

                                 

Табела 35. Податци о ОШ Имљани „Петар Кочић“ 

Локација Број 

ученика 

Број наставних 

радника 

Број ваннаствних 

радника 

Централна школа Имљани 107  

 

21 

 

 

14 

Подручна школа Петро Поље 7 

Подручна школа Вујиновићи 2 

Подручна школа  Влатковићи 15 

Подручна школа Корићани 3 

УКУПНО: 134 35 
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Табела 36. Податци о ОШ „Вук Караџић“ Живинице 

Локација Број 

ученика 

Број наставних 

радника 

Број ваннаствних 

радника 

Централна школа Живинице 72  

27 

 

13 Подручна школа Јаворани 109 

Подручна школа Рађићи 7 

УКУПНО: 188 40 

 

Табела 37. Податци о ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево 

Локација Број 

ученика 

Број наставних 

радника 

Број ваннаствних 

радника 

Средња школа „Јован Дучић“ 234 12 - 

 

Табела 38. Дом за његу старијих лица Кнежево 

 

 

Структура идентификованог ризика 

Кроз контакте са основним школама, средњом школом, предшколском 

установом и Домом за његу старијих лица које дјелује на територији општине Кнежево 

дошло се до информација да исте имају Протокол или Правилник о поступању у 

случају ванредних ситуација, али се са дјецом и штићеницима не спроводе превентивни 

програми с циљем да се иста едукују о начину дјеловања у кризним ситуацијама 

изазваним елементарним непогодама. 

За вијеме елементарних непогода дјеца се налазе у веома тешком положају, те 

спадају у најрањивије категорије становништва поред инвалида, болесних, изнемоглих 

и старих особа. Њихов положај је веома тежак уколико морају бити евакуисани из 

својих домова и добро познатог окружења. У таквим околностима са дјецом и старим 

лицима се мора обазриво поступати поштујући њихову личност, достојанство и 

најбољи интерес, те водећи рачуна о недискриминацији истих. 

На бази анализе стања ових катеогрија становништва дошло се до закључка да 

су најподложнији следећим ризицима: 

- Појава хидрометеоролошких ризика (вјетрови, суша, снијег, високе и ниске 

темпаратуре и град); 

Локација Број штићеника Број запослених 

Дом за његу старијих лица 57 13 
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- Појава земљотреса; 

- Појава пожара; 

- Појава заразних болести. 

 

Табела 39. Преглед идентификованих ризика угрожавања дјеце, старих лица и 

социјалних категорија 

Редни 

број 

 

Идентификовани ризици 

Учесталост  јављања 

Стални Потенцијални 

1. Појава хидрометеоролошких ризика 

(вјетрови, суша, снијег, високе и ниске 

темпаратуре и град) 

+  

2. Појава земљотреса +  

3. Појава пожара +  

4. Појава заразних болести +  

 

Анализа сценарија 

Појава пожара, земљотреса, хидрометеоролошких ризика и заразних болести 

представљају сталну опасност за општину Кнежево. Дјеца, стара лица и социјалне 

категорије становништва су најрањивији током наведених ситуација јер представљају 

популације које нису у могућности да самостално одговоре на опасности. Ово се 

посебно односи на дјецу јер велики дио времена проводе на мјестима јавног окупљања 

(школе и вртићи), али и на штићенике Дома за његу старијих лица. 

Дјеца представљају погодно подручје за ширење заразних болести услед 

колективног дружења, док су социјалне категорије подложне заразним болестима због 

лоших материјалних и хигијеснких услова у којима бораве. 

Посљедице елементарних непогода за ове категорије могу бити озбиљне по 

њихово здравље и животе. 
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Графикон 9. Матрица ризика угрожавања дјеце и социјалних катеогрија 

В
је

р
о

в
а

т
н

о
ћ

а
/у

ч
ес

т
а

л
о
ст

 

Врло висока 

вјероватноћа (5) 

   Појава 

хидрометеоролош

ких ризика (Све 

школе, старачки 

дом и вртић) 

 

Висока 

вјероватноћа (4) 

   Појава пожара 

(Све школе, 

старачки дом и 

вртић) 

Појава 

земљотреса 

(Све школе, 

старачки дом 

и вртић) 

Просјечна 

вјероватноћа (3) 

   Појава заразних 

болести (све 

школе, старачки 

дом и вртић) 

 

Ниска 

вјероватноћа (2) 

     

Врло ниска 

вјероватноћа (1) 

     

 

Посљедице 

Ограниче

но (1) 

Осредње 

(2) 

Озбиљно (3) Врло озбиљно (4) Критично 

(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

 

 

 

 

Људи 

 Појава 

хидрометео

ролошких 

ризика (Све 

школе, 

старачки 

дом и вртић 

Појава 

заразних 

болести 

(све школе, 

старачки 

дом и 

вртић) 

Појава пожара 

(Све школе, 

старачки дом 

и вртић) 

Појава 

земљотреса 

(Све школе, 

старачки дом 

и вртић) 

 

 

 

 

 

Имовина 

Појава 

хидромете

оролошки

х ризика 

(Све 

школе, 

старачки 

дом и 

 Појава пожара 

(Све школе, 

старачки дом 

и вртић) 

Појава 

земљотреса (Све 

школе, старачки 

дом и вртић)  
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вртић 

 

 

Животна 

средина 

Појава 

пожара 

(Све 

школе, 

старачки 

дом и 

вртић) 

 

   

 

Инфр.      

Легенда 

 Врло висок ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 

 

Анализа капацитета 

На подручју општине Кнежево заштита дјеце и социјалних категорија се 

остварује кроз органе државне управе и локалне самоуправе. 

Анализом капацитета ових органа утвђено је да се недовољна пажња посвећује 

првенственом дјеловању у слкопу заштите и спасавања од елементарних непогода. 

Дјеца и социјалне катеогрије нису упознати нити од стране родитеља, нити од 

званичних институција о основним облицима заштите од елементарних непогода и 

других несрећа. 

Од претходно идентификованих опасности по ове категорије највише се ради на 

превенцији од заразних болести имунизацијом и контролом хигијенских услова у 

јавним установама у којима бораве дјеца и социјалне категорије. 

У току прављења планова за заштиту и спасавање од елементарних непогода 

нигдје се посебно не издвајају дјеца и социјални случајеви као посебно рањиве 

категорије ставовништва. 
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Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

Приликом заштите дјеце и социјалних категорија за вријеме ванредне ситуације 

изазване елементарним непогодама велику улогу има Центар за социјални рад. 

Користећи расположиве ресурсе исти пружају подршку приликом збрињавања дјеце 

након евакуације, те породицама и дјеци пружају психоцоијалну подршку користећи и 

капацитете других система у локалној заједници. 

За вријеме ванредне ситуације није пожељно одвајати дјецу од родитења. Дјецу 

и породице треба усмјеравати да се ослањају на своје уобичајене изворе подршке 

(чланове шире породице, родбину, пријатеље, комшије, школске другове) јер наведено 

доприноси смањењу стреса, повећању веће сигурности. На наведени начин 

рационалније се користе и расположиви ресурси који су често веома ограничени у 

ванредним ситуацијама. 

За дјецу која су смјештена у колективним смјештајима веома је важно 

организовати вријеме и испунити га разним активностима. Пожељно је да им вријеме 

буде организовано на начин да садржи уобичајене активности јер се на тај начин 

повећава осјећај веће сигурности. Ативности се могу и оранизовати на начин да старија 

дјеца добију задужења као што су брига о млађој дјеци, старијим особама или неки 

лакши физички послови. Пожељно је и подстицати дјецу на неке заједничке ативности, 

дружења и колективне игре. 

Како би се обезбједила адекватна заштита дјеце неопходно је и родитељима дати 

упуства како да се понашају према дјеци. Родитељи својим понашањем дјеци морају да 

пошаљу поруку да су уз њих сигурна, безбједна и вољена. Дјаца сличног узраста треба 

да проводе вријеме заједно, а за дјецу школског узраста потребно је организовати 

активности кој личе на школске обавезе (нпр. цртање, читање, причање прича,....). 

Родитељи треба да причају са дјецом о кризном догађају уколко то дјеца желе, те 

дјеци требају омогућити да искажу своја осјећања без „устезања“. Родитељи не смију 

спречавати или кажњавати дјецу уколико кроз игру понављају трауматске догађаје кроз 

која су прошла. На овај начин дјеца каналишу властите доживљаје како им се не би 

неконтролисано и нежељено враћала сјећања на њих током дужег времеснког периода. 

Родитељима је такође потребно прослиједити информацију коме се могу обратити за 

психосоцијалну помоћ уколико имају недоумица у поступању са дјецом, уколко код 

дјеце примјете неке неуобичајене реакције, ли уколико се сами не могу да носе или се 

тешко носе са стањем у којем се налазе. 

Психосоцијална помоћ подразумијева пружање подршке особи у стресном 

периоду (како да фунционише у друштву, како да прихвати осјећања везана за стресан 

период а и после њега, како да задовољи своје друге потребе које се јављају у тешким 

тренуцима). Психосоцијалну подршку пружају стучне особе. Приликом заштите дјеце у 

ванредним ситуацијама посебну пажњу треба обратити дјеци са посебним потребама. 
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Табела 40. Табела процјене капацитета за заштиту дјеце и социјалних категорија 

Сценариј ризика                                       Процјена капацитета 

Број и назив 

сценарија 

Прије инцидента 
(закони, процјена, 

планови, роцедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме 

инцидента 
(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије 

инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

Појава земљотреса    

Појава пожара    

Појава заразних 

болести 

   

Појава 

хидрометеоролошких 

ризика (вјетрови, 

суша, снијег, високе 

и ниске темпаратуре 

и град) 

   

Легенда 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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ЗАШТИТА ОД ПОЈАВЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА (УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ) 

 

Дивље депоније су нелегална одлагалишта која заузимају мали простор и садрже 

одређене количине отпада, а најчешће су формиране непосредно уз пут у близини 

насељеног мјеста, а врло чест случај је да се отпадни материјал депонује уз корито 

ријеке, или у напуштеним позајмиштима камена и шљунка, као и на земљишту које 

није у приватном власништву. По конфигурацији терена, углавном су то стрме падине 

на којима се врло тешко може организовати чишћење и одвоз депонованог материјала. 

У већини случајева, отпад се напросто баца низ стрмине крај пута или у ријеку. Такве 

депоније нису ограђене, тако да се на таквим мјестима често могу видјети домаће 

животиње, те глодари и инсекти који би били главни преносници разних заразних 

обољења. 

 

Управљање отпадом 

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. 

 

Елементи основног система управљања отпадом 

 

 

 

 

 

 

Разградња отпада 

Депоновани материјал је разноврстан: од комуналног, преко кабастог 

(аутомобили, камиони, бјела техника, често и аутомобилске гуме) до органског и 

медицинског за који нема евиденције да ли је опасан. 

Складишћење 

Сакупљање 

Транспорт 

Одлагање 

Рециклажа 

Рециклажа 
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У општинама чија територија је покривена шумама велики проблем су депоније 

пиљевине. Ми смо донедавно имали велики проблем што се тиче депонија пиљевине 

али покретањем производње пелета том проблему се стало у крај зато што пилане, 

којих на територији општине има десет, продају пиљевину за производњу наведеног 

производа. 

Разградња различитих врста отпада траје различито дуго, а самим тим дуго траје 

и загађивање животне средине. Органски отпад се разграђује најбрже, а за остале врсте 

отпада потребан је дужи временски период:  

- Стаклене боце      4000 године 

- Пластичне врећице, боце и корпе за боце  100-1000 године 

- Ал лименке       10-100 године 

- Филтер цигарете      1-2 године 

- Стари папир       3-12 мјесеци 

- Дрвене шибице      6 мјесеци 

- Остаци воћа      3-6 мјесеци 

 

Утицај дивљих депонија на квалитет ваздуха 

Утицај дивљих депонија на квалитет ваздуха зависи од многих фактора. Гасови 

који се ослобађају из одложеног отпада, а продукт су аеробне и анаеробне разградње 

органских материја, су у највећој количини угљендиоксид (СO2) и метан (CH4), док у 

мањој сумпороводоник (H2S), амонијак (NH3), азот (N2), разни алдехиди, меркаптани, 

гасовити нижи угљиководици, те хексан, хептан, октан и други. Теоретски је састав 

депонијског гаса метан (CH4) 45-55%, угљендиоксид (CО2) 40-45% те остали гасови 

10%.  

Количина гасова који настају у директној је вези са степеном разградње отпада, 

а количина која се може сакупити зависи о начину бртвљења одлагалишта и 

примијењеном систему за извлачење гаса.  

Биохемијским процесима који се одвијају у анаеробним условима у тијелу 

одлагалишта, а помоћу метаногених бактерија, настаје метан, па чак и 20 година након 

престанка одлагања органскоготпада.  

Свега 5–15 % метана са ваздухом ствара експлозивну смјесу, те је стога битно 

предузети све мјере како би се спријечила могућност експлозије и пожара на 

одлагалиштима.  

На одлагалишту се континуирано врши мониторинг квалитета ваздуха, вода, 

земљишта, нивоа буке те се врши и мјерење радиоактивног зрачења. 
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Утицај дивљих депонија на животну средину 

 Отпад представља један од приоритетних проблема заштите животне средине. 

Годишње се стварају веће количине чврстог отпада свих категорија, који с углавном 

одлажу неконтролисано, услијед недовољног броја прописно уређених санитарних 

депонија. Овакво одлагање отпада непосредно угрожава здравље становништва, како 

оног које живи у непосредниј близини депонија тако и шире. У комуналној дјелатности 

присутни су бројни проблеми који се тичу недовољних капацитета за прикупљење, 

одвоз и депоновање отпада. Однос локалне заједнице према сопственом отпаду 

показатељ је степена развоја те заједнице, достигнутог нивоа еколошке свијести и 

културе њених чланова, њиховог односа према животној средини и према сопственој 

будућности.Неконтролисано одлагање чврстог отпада на неуређеним површинама један 

је од најизраженијих облика деградације животне средине. Основни проблеми 

произилазе из досадашњег друштвеног односа према отпаду и начину управљања, 

недостатка вертикалне и хоризонталне управљачке стручне усклађености и 

организованости, помањкања правних прописа и економских мјера. Управљање 

отпадом је свакако један од галавних праваца у области заштите животне средине и у 

општини Кнежево. 

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 непропусан, да обезбјеђује стабилност 

депоније (водопропусност највише10‾⁵ cm/sec),  

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

Општи захтјев за мониноринг депоније треба да укључује:  

- мониторинг зоне након завршетка одлагања, која укључује мониторинг течности  

(процуривање процједних вода из тијела депоније), и мониторинг гасова 

(откривање   латералног кретања било којих гасова депоније),  
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- мониторинг површинске и подземне воде, ради откривања промјена у квалитету 

воде,   које могу бити узроковане процједном водом и гасовима из депоније.  

Квалитет  површинске процједне воде треба да буде контролисан прије и послије   

пролаза кроз депонију, са циљем одређивања квалитета испуштене третиране процједне 

воде (у току радова на санацији и повремено у интервалу од неколико година): 

- мониторинг квалитета ваздуха на депонији (мониторинг квалитета амбијеталног   

квалитета ваздуха око депоније и гасова издвојених из депоније), у току саме 

санације и повремено у интервалу од неколико година,  

- потребно је урадити анализу воде прије почетка санације дивље депоније на 

локалитету депоније, и то на узорцима који би се узели из потока узводно од 

депоније и непосредно низводно испод депоније. Утврђени параметри квалитета 

воде по овој анализи би требали да представљају „нулто стање“, како би се 

даљим мониторингом, односно анализама пратили утицаји процједних вода из 

депоније на околни простор.  

 

Преглед локација дивљих депонија у општини Кнежево 

Слика 2. Класификација дивљих депонија по количини отпада по насељеним мјестима 
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Као што се може видјети дивље депоније су распрострањене по читавој 

територији општине. Депоније се међусобно разликују по врсти материјала који је 

одлаган, количини одложеног материјала и површини терена које заузимају. 

 

Табела 41. Преглед локација  дивљих депонија  на територији општине Кнежево 

Мјесна 

заједница 

Опис локације Димензије*
1
 Количина 

отпада (t)* 

Врста отпада 

 

 

 

Бастаји 

Поред локалног асфалтног 

пута за Бастаје 

30м дужних 1  

Локални пут Кнежево-

Јежица, локалитет Дуге 

Њиве 

 

10м дужних 

 

0,5 

 

Гредина- поред локалног 

пута Кнежево-Бастаји; терен 

неприступачан 

 

30м дужних 

 

6 

 

 

Насеље Пикеља 

 

10x15м 

 

1 

Кабасти отпад 

(намјештај и 

слично) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борак 

Укључење са локалног пута 

Кнежево-Имљани, са десне 

стране 

 

5х5м 

 

1 

 

Према засеоку Бојићи, 100м 

од асфалтног пута 

10х10м 2  

Засеок Баришићи- Доњи 

Борак 

 1  

Страјина вода-поред 

регионалног пута Кнежево-

Турбе 

 

30х20м 

 

5 

 

Циганка-поред регионалног 

пута Кнежево-Турбе 

100х30м 10  

Засеок Ћетковићи-Чарићи, 

мјесто Омар 

20х20м 5  

Засеок Верићи-Смреке 100х50м 20  

Засеок Ћетковићи-Врлет 10х20м 5  

Ауто путу према Горњем 

Борку 

200х20м 10  

                                                           
1
 *-слободна процјена 
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Мокри Луг 

Засеок Ераци- уз локални 

пут 

 

20х3м 

 

1 

Пластичне 

боце, кесе, 

пиљевина... 

Засеок Томашевићи-крајња 

тачка локалног пута 

 

35х10 

 

10 

Разне боце, 

дијелови 

намјештаја, 

кабасти отпад ... 

Пискавице-на ивици кањона 

ријеке Угар 

Налази се у 

минском пољу 

  

Понијер-поред локалног 

асфалтног пута 

 мала 

количина 

отпада 

 

 

 

 

 

 

Имљани 

Поткрес-поред пута према 

Петровом Пољу 

5х3м 0,5  

Видовиште-центар Имљана 20х30м 15  

Испод Драге Марића 

пилане-поред асфалтног 

пута 

15х15м 5  

Поткрес-испод моста у 

кориту потока 

 0,5  

Пелегићи-изнад кањона 

Кобиљске ријеке 

30х20 10  

Голо Брдо-Коса 15х20 7  

 

 

 

 

 

 

Јаворани 

Засеок Тубићи-извор 

Брестовац 

8х6 1  

Засеок Зубовићи-поред 

ријеке Котловац 

15х15м 10  

Иза цркве Св. Николе 6х6м 4  

Засеок Панићи 8х5м 2  

Засеок Шикмани-поред 

макадамског пута, према 

водоводном базену 

 

15х15м 

 

3 

 

Тисовац-засеок Весићи 50х50м 15  

Тисовац-преко пута 

угоститељског објекта 

„Волан“ 

 

100х100м 

 

30 

 

Засеок Цвишићи 8х8м 2  

 Засеок Ђурашиновићи-

Обала, испод извора 

8х5м 2  
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Рађићи 

Засеок Марјановићи, 

шумски пут за Кијевац 

50х20м 10  

Раките 8х30м 15  

Видово Врело-испод 

продавнице 

5х3м 1  

Засеок Ћелићи-пећина 

Леденица 

 30  

Засеок Ћелићи 10х20м 5  

Засеок Језерине 10х15м 3  

Отловачки Точак 50х25м 5  

 

 

 

 

Живинице 

 

Регионални пут Кнежево-

Котор Варош, мјесто 

Удуровача 

тешко 

направити 

процјену, 

налази се на 

одрону пута 

 

7-10 

 

Доње Живинице 5х3м 0,5  

Засеок Тепићи, удаљеност 

од извора питке воде 50м 

15х50м 12  

 

 

Мјесто задружне штале 

 

 

10х12м 

 

 

3 

Приликом 

паљења 

наведене 

депоније, 

остало је смеће 

које не може да 

гори (стаклене 

боце, конзерве, 

лименке) 

 

Потребно је нагаласити, да је највећа и најопаснија дивља депонија под називом 

„Баришића страна“ успјешно санирана током  2006. и 2007. године од стране Европске 

комисије за БиХ, тако да су за сада остале мање дивље депоније на подручију општине, 

које је неопходно санирати. 

Општину Кнежево карактерише постојање веома великог броја неконтролисаних 

одлагалишта отпада, односно „дивљих депонија“. Највећи број депонија се налази на 

јавним површинама, на обалама ријека и сл. Неконтролисаним одлагањем отпада 

највише су угрожене обале ријека и потока које протичу кроз насеља или су у њиховој 

близини. 

Конкретно, у руралном подручју општине Кнежево не постоји ни једна дивља 

депонија, с обзиром да је једина која је постојала, санирана током 2006. и 2007. године. 
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Структура идентификованих ризика угрожавања појавом дивљих депонија 

Дивља одлагалишта која првобитно имају визуелан лош ефекат могу на више 

начина угрозити здравље људи који претурају по таквом одлагалиштима или околног 

становништва, као и загађење ваздуха, воде и земљишта. Те дивље депоније се редовно 

запале, па осим јасне опасности коју пожар представља за сусједна подручја, 

укључујући штету од великих шумских пожара, дим који потиче од отпада који гори 

врло вјероватно садржи отровне материје штетне за здравље становништва. 

Здравствени и сигурносни ризик тиче се могућег ширења болести и инфекција због 

присуства могућих преносника заразе (мухе, глодари, птице, зивотиње,...) на дивљем 

одлагалишту. Могући здравствени ризик за људе је знатан, посебно код становништва 

која живе у близини оваквих депонија, тј. контаминација околног становништва водом, 

ваздухом и храном. 

Појава неконтролисаног одлагања отпада, односно појава дивљих депонија на 

подручју општине Кнежево, утиче на деградацију животне стредине и манифестује се 

кроз: 

- Загађење површинских и подземних вода у зони дивљих депонија, 

- Деградацију квалитета земљишта, 

- Аерозагађење (усљед паљења отпада), 

- Опасност од ширења заразних болести, 

- Нарушавање амбијенталних и естетских карактеристика на мјестима гдје се 

налазе дивље депоније. 
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Табела 42. Листа репрезентативних облика угрожавања појавом дивљих депонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Идентификовани ризици 

Учесталост јављања 

Опис 
Стални Потенц- 

ијални 

1. 

Загађење површинских 

и подземних вода у зони 

дивљих депонија 

 

+  

Стварањем дивљих депонија у 

зонамаријечних сливома, 

приликом разграђивања отпада, 

штетне материје завршавају у 

површинским и подземним 

водама. 

2. 

Деградацију 

квалитета земљишта 

 

+  

Приликом разграђивања и 

паљења отпада на дивљим 

депонијама земљиште се загађује. 

3. 
Аерозагађење 

(усљед паљења отпада) 

 

 + 
Приликом паљења стварају се 

разни гасови који су веома 

штетни. 

4. 

Опасност од 

ширења заразних болести 

 

+  

До заразе долази боравком у 

близини, преносом бактерија 

путем животиња, вода и 

ваздухом. 

5. 

Нарушавање амбијенталних и 

естетских карактеристика на 

мјестима гдје се налазе дивље 

депоније 

 

+   
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Анализа сценарија 

Графикон 10. Матрица ризика угрожавања појавом дивљих депонија на  подручју 

општине Кнежево 

В
је

р
о

в
а

т
н

о
ћ

а
/у

ч
ес

т
а

л
о
ст

 

Врло висока 

вјератноћа(5) 
  

Загађење 

земљишта 
  

Висока 

вјероватноћа(4) 
     

Просјечна 

вјероватноћа(3) 
 Загађење 

ваздуха 
Пожари Загађење вода  

Ниска 

вјероватноћа (2) 
   

Настанак 

заразних 

обољења 

 

Врло ниска 

вјероватноћа(1) 

Нарушавање 

амбијенталне 

средине 

    

Посљедице Ограничено 

(1) 
Осредње(2) Озбиљно(3) Врло 

озбиљно(4) 
Критично (5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи 

Нарушавање 

амбијенталне 

средине 

Загађење 

ваздуха, 

земљишта, 

пожари, 

загађење воде, 

настанак 

заразних 

обољења 

   

Имовина      

Животна средина  

Загађење 

ваздуха, 

земљишта, 

пожари, 

загађење воде 

   

Инфраструктура      

Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 
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Анализа капацитета 

Отпад преставља један од приоритетних проблема заштите животне средине. 

Годишње се стварају веће количине чврстог отпада свих категорија, који се углавном 

одлажу неконтролисано, усљед недовољног броја прописно урађених санитарних 

депонија. Овакво одлагање отпада непосредно угрожава здравље становништва, како 

оног које живи у непосредној близини депонија, тако и шире. У комуналној дјелатности 

приступни су бројни проблеми који се тичу недовоњних капацитета за прикупљање, 

одвоз и депоновање отпада. Однос локалне заједнице према сопственом отпаду 

показатељ је степена развоја те заједнице, достигнутост нивоа еколошке свијести и 

културе њених чланова, њиховог односа према животној средини и према сопственој 

будућности. Неконтролисано одлагање чврстог отпада на неуређеним површинама 

један је од најизраженијих облика деградације животне средине. 

Основни проблеми произилазе из досадашњег друштвеног односа према отпаду 

и начину управљања, недостатка вертикалне и хоризонталне управљачке и стручне 

усклађености и организираности, помањкања правних прописа и економских мјера. 

Управљање отпадом је свакако један од главних праваца у области заштите 

животне средине у општини Кнежево. Нарочито су сложени проблеми отпада како у 

околини града тако и већим мјесним заједницама. 

Када се говори о одвозу комуналног отпада, општина Кнежево  по свом 

географском положају припада простору бањалучке регије која је формирала 

регионалну санитарно-комуналну депонију ЈП „ДЕП-ОТ“ у Рамићима код Бања Луке, 

на коју поред општине Кнежево, отпад одлажу град Бања Лука, те општине: Прњавор, 

Лакташи, Котор Варош и Челинац. Све настале количине комуналног отпада са 

подручја општине Кнежево прикупља и одвози предузеће д.о.о. „Чистоћа и зеленило“ 

Кнежево. 
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Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

Табела 43. Матрица процјене капацитета за заштиту животне средине 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив сценарија 

Прије инцидента 
(закони, процјена, 

планови, процедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме 

инцидента 
(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије инцидента 
(капацитети за 

опоравак) 

Загађење површинских и 

подземних вода у зони 

дивљих депонија 

 

   

Деградацију квалитета 

земљишта 

 

   

Аерозагађење (усљед 

паљења отпада) 

 

   

Опасност од ширења 

заразних болести 

 

   

Нарушавање 

амбијенталних и естетских 

карактеристика на 

мјестима гдје се налазе 

дивље депоније 

 

   

Легенда 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 

 

Потребне мјере заштите од појаве дивљих депонија 

У циљу рјешавања проблема неконтролисаног одлагања чврстог отпада 

постојеће дивље депоније је потребно санирати, а кроз инетнзивнији и ажурнији рад 

инспекцијских органа, санкционисати грађане који својим несавјесним понашањем 

угрожавају животну средину и повећати број контејнера на мјестима на којима је то 

могуће, а гдје се појављују дивље депоније. Затим, неопходно је порадити на подизању 

свијести код грађана у вези овог проблема, чиме би им се указало на могуће посљедице 

које могу наступити ако се овај проблем ускоро не ријеши. 

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,  
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- 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 непропусан, да обезбјеђује стабилност 

депоније 

- (водопропусност највише10‾⁵ cm/sec),  

- заштиту животне средине (тла, воде, ваздуха).  
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ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

 

Узроци настанка пожара на територији општине Кнежево 

Пожар је процес неконтролисаног сагоријевања гориве материје којим су 

угрожени живот и здравље људи, животиња, материјалних добара, као и животне 

средине. Опасности од пожара су слиједеће: опекотине, тровање продуктима 

сагоријевања, уништавање материјалних добара и животне средине. Запаљива материја 

и кисеоник су присутни свуда, а топлота и извори топлоте предтављају узрок пожара. 

Најчешћи узрок пожара, било да се ради о шумским или пожарима на објектима је 

немар односно непажња човјека. До пожара долази услљед неправилног поступања са 

запаљивом материјом, непоштовања правила и забране ложења ватре на отвореном 

простору, грешака у пројектовању, ненамјенске употребе машина, уређаја и опреме, 

неисправности електричних инсталација, као и због пушења на недозвољеним 

мјестима. Учесталост пожара на подручју општине Кнежево није велика, а најчешће су 

то шумски пожари, паљевина растиња, пожари на објектима. Просјек је око 17 

интервенција у току године. 

 

Табела 44. Табеларни преглед интервенција ватрогасног друштва општине Кнежево 

по годинама гашења пожара 

 

 

Шумски пожар који је избио у мјесту Мокри Луг - Брегови проширио се на 

Чемерницу и кањон Угра, гашен је 13 дана и изазвао је велику материјалну штету. 

Година Шумски пожар ниског растиња Пожар на објектима 

2006. 7 5 

2007. 21 6 

2008. 5 10 

2009. 8 5 

2010. 6 9 

2011. 10 8 

2012. 27 5 

2013. 5 8 

2014. 9 4 

2015. 12 6 

УКУПНО: 110 66 
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Шумски пожар који је избио 2015. године у мјесту Живинице - Равни Сто трајао је 4 

дана. Ни у једном пожару није било људских жртава, док је приликом избијања оба 

пожара у великој мјери био угрожен сточни фонд.  

Појам горења подразумијева сложен физичко-хемијски процес заснован на 

веома брзим реакцијама оксидације, а које су праћене: образовањем продуката 

сагоријевања, ослобађањем топлоте и емитовањем свјетлости. Ако горивој материји 

доводимо одређене количине енергије, међумолекуларне везе у молекулу слабе, што 

доводи до распадања молекула на атоме. Услед дејства молекула кисеоника из ваздуха 

долази до кидања валентних веза и стварања нових молекула (оксида). При томе се 

ослобађа топлота и наставља се реакција.  

Основни услови за настанак процеса горења су: 

- гориве материје 

- оксидатор 

- топлота. 

Гориве материје у природи су угљеник, гориви сумпо илаки метали. Оксидатори 

су: кисеоник из ваздуха, технолошки добијен чист кисеоник, материје богате 

кисеоником и азот. Основни извори топлоте (паљења) су: отворени пламен, ужарене 

материје, загријане површине, електрична енергија, статички електрицитет, 

самозапаљивост и природне појаве. 

 

Угроженост од појаве пожара 

Територија општине Кнежево прекривена је великим дијелом шумским 

комплексима, који су у великој мјери угрожени у случају избијања пожара већих 

размјера. ШГ „Чемерница“ Кнежево газдује са 15.410,64 ха шума. Шумама у 

друштвеном власништву газдује ЈП Српске Шуме а.д.. Поред стабала дрвећа шумским 

пожарима захваћени су и: шумска стеља (опало лишће, гране, маховина, ситне биљке, 

трава), лежевине (пала стабла, пањеви, пиљевина), биљке које значајно поспјешују и 

одржавају настали пожар, отпаци.  

Опасност од шумског пожара је највише изражена у периоду завршетка 

вегетационог процеса, па до појаве нове вегетације. Све шуме подручја су угрожене 

пожарима, јер у љетним мјесецима нема честих и већих падавина (релативна влажност 

ваздуха је мала), а количина и врста горивог материјала управо су такве да је опасност 

од пожара стлна. Зависно од климатских услова пожари су присутни и у зимским 

мјесецима, а најугроженије су културе засада четинарске шуме, мјешавина четинарске 

и букове шуме.  

Шумски пожари су у прошлости проузроковали велике материјалне штете у 

појединим шумским комплексима. До овога је дошло усљед повољних услова за појаву 

пожара и слабо организоване противпожарне службе. Број шумских пожара на нивоу 
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општине је просјечно 10 у току године. Степен угрожености одређује се на основу 

врсте запаљивог материјала, стања у коме се запаљиви материјал налази, као и од 

масеног и запреминског пожарног оптерећења.  

Чемерничко шумско-привредно подручје се састоји из пет господарских јединица: 

- Г.Ј. „Чемерница“; 

- Г.Ј. „Осмача - Тисовац“; 

- Г.Ј. „Цврцка“; 

- Г.Ј. „Горњи Угар“ и  

- Г.Ј. „Доњи Угар“. 

Пожари у листопадним шумама су најчешће приземни, подземних пожара нема 

јер нема тресетишта, а нису присутни ни крунски пожари. 

Већих индустријских постројења на подручју општине Кнежево нема. Неки 

мањи објекти су након приватизације затворени, па са тог аспекта немамо велику 

пожарну опасност. Стамбени објекти су углавном изграђени од негоривих материјала, 

међутим одређени дијелови су и лакозапаљиви као што су: кровишта, столарија, 

намјештај, разни предмети и алати). Помоћни објекти, као што су штале, пушнице, 

дрварнице, нарочито у сеоским домаћинствима су у великој мјери угрожени пожарима. 

Узрок великог броја пожара у стамбеним, пословним и јавним објектима су кварови на 

електричним инсталацијама. Старе, неодржаване, оштећене и нестручно изведене 

електричне инсталације такође представљају сталну опасност која може изазвати 

пожар. 

 

Бензинске пумпе  

- „Крајина петрол“ д.о.о. смјештена је у самом центру града са припадајућим помоћним 

објектима на удаљености мањој од 10м и има уграђена четири резервоара за смјештај 

лако запаљивих горива. 

- „Мон-Ами“ д.о.о. је удаљена од насељеног мјеста. Поред резервоара за смјештај лако 

запаљивих течних горива располаже и резервоаром за претакање гаса. 

- „Нешковић“ д.о.о налази се на излазу из града, а смјештена је непосрдно поред 

старачког дома у коме борави око 80 старијих лица. Бензинске пумпе због пожарног 

оптерћења и чувања и претакања лако запаљивих течности представљају велику 

пожарну опасност.  

 

Стамбени објекти  

На подручју општине издвајају се дијелови насеља за колективно становање, са 

објектима спратности до По+П+4. Остала подручја су углавном са мањим стамбеним 
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објектима за индивидуално становање. Тенденција развоја подручја је у корист 

општине због пораста индустријске производње, што повећава густину изграђености, а 

тиме и повећану опасност од пожара и могућност преношења пожара на већи број 

зграда, о чему такође треба водити рачуна код планирања насеља.  

У структури градског насеља поред већих стамбених блокова доминирају 

индивидуални стамбени објекти изграђени од чврстих и негоривих материјала. У ужем 

дијелу општине повећане су пожарне опасности с обзиром на концентрацију стамбених 

објеката, а код којих се често приликом изградње и доградње нису примјењивале 

адекватне мјере заштите. 

Такође се често ради надоградња поткровља која нарушава сигурност јер су 

укинути раније изграђени пожарно-евакуациони путеви који су били предвиђени као 

прелази са једне на другу зграду.   Тренутно већина вишеспратних зграда типа ламела 

немају резервни (нужни) евакуациони пут. 

Из напред наведеног видљиво је да би гашење евентуалног пожара било 

сложеније, како по обиму тако и по специфичностима на објектима веће спратности и 

објектима у низу (ламеле). Приватизацијом станова престало се водити рачуна о 

провођењу превентивних мјера заштите од пожара. Из тих разлога оформљене 

заједнице етажних власника на својим скупштинама морају доносити одлуке о 

финансирању и издвајању средстава за одржавање, постављање и прегледе инсталација 

за заштиту од пожара  

 

Саобраћајна инфраструктура 

Саобраћајнице на подручју општине Кнежево су због конфигурације терена 

доста кривудаве, уске и нередовно се одржавају, посебно у зимским условима. Путни 

правац Карановац-Кнежево-Турбе је регионалног карактера и њиме саобраћа велики 

број возила. Мрежа саобраћајница и улица је задовољавајућа и омогућава приступ 

ватрогасним возилима до свих јавних и привредних субјеката у урбаном подручју. 

Саобраћајнице могу поднијети осовинско оптерећење ватрогасних возила. 

 

Водоснабдијевање 

Комунална дјелатност у Општини Кнежево обавља предузеће АД „Цврцка“ које се 

бави: 

- дистрибуцијом воде; 

- одвођењем отпадних вода; 

- чишћењем јавних површина у граду; 

- одвозом и депоновањем отпада; 

- уређењем и одржавањем градских улица и саобраћајница. 
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У досадашњем развоју општина Кнежево није успјела ријешити проблем 

организованог снабдијевања питком водом градског подручја и села која се тренутно 

напајају са градске водоводне мреже односно са изворишта Цврцке. 

Снабдијевање водом постао је акутни проблем из разлога што Кнежево са 

изворишта Цврцке не може: 

- обезбиједити довољне количине питке воде; 

- реално довести постојећа изворишта у стање безбиједности од загађења која су у 

другом низу посматрања евидентирана. 

Водоснабдијевање Кнежева и сусједних насеља врши се из три изворишта: 

Цврцка, Велико Врело и Османовац. 

Капацитети ових изворишта су: 

- извориште Цврцка 26-40 l/sec; 

- извориште Велико Врело 1-1,5 l/sec; 

- извориште Османовац 0,8-1 l/sec. 

Ова вода се акумулира у четири базена, од чега су два базена непосредно изнад 

града и имају капацитет од 650 m
3
 до 1.000 m

3
, као и резервоари Великог Врела од 50m

3
 

и Османовца капацитета од 18 m
3
. 

Укупна дужина цјевовода износи 75 km, а изграђена је од цијеви промјера до 250 

mm. Цјевовод Велико Врело рађен је 1936. године, цјевовод Османовац 1968. године, а 

цјевовод Цврцка 1974. године, што указује на лоше стање и дотрајалост уграђених 

материјала (цементно-азбестне високо тлачне цијеви, гусане, оловне, поцинчане и пвц 

алкатен цијеви). Из ових разлога губици у мрежи износе преко 70%. Објекти који су 

изграђени изнад изворишта Цврцка су: основна школа у Живиницама, откупна станица 

млијека у објекту Задруге, примарна прерада дрвета, као и шталски објекти и 

сепарација у Отловићима, и самим тим представљају основне загађиваче самог 

изворишта Цврцка. Узводно од изворишта утврђени су понори који у кишним 

периодима замћују извориште које узрокује тровање становништва, а као 

најдрастичнији примјер забиљежен је случај епидемије жутице регистрован 1981. 

године који се доводи у директну везу са начином водоснабдијевања. 

Са изворишта Цврцка – Велико Врело које се налази на коти 647 m надморске 

висине, потиснутим цјевоводом промјера 200 mm у дужини од 4.650 ml вода се подиже 

за 247 m надморске висине на коту 894 m надморске висине, где су изграђена два 

резервоара капацитета 1.650 m
3
. 

Трошкови пумпања су изузетно високи и тренутни трошкови струје на 

мјесечном нивоу износе преко 13.000,00 КМ. Такође на секундарној мрежи евидентни 

су изузетно високи губици који према губитним процјенама премашују 60%. 
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Високи губици на секундарном водоводу и трошкови електричне енгрије утичу 

да цијена од 1 КМ за 1 m
3
 воде за пиће не може покрити само трошкове електричне 

енергије. Сам дуг који има АД „Цврцка“ за утрошену електричну енергију представља 

нерјешив проблем за наведено предузеће и Општину у цјелини. Битно је напоменути да 

је изградњом водовода за села Голо Брдо и Ђукариће ријешен проблем 

водоснабдијевања села изнад 1.100 m надморске висине. 

 

Структура идентификованих ризика појаве пожара на подручју општине Кнежево 

На бази анализе стања и потенцијалних опасности и сценарија за појаву пожара 

на подручју општине Кнежево може се закључити да су присутни сљедећи ризици: 

- Појава шумских пожара, 

- Појава пожара на стамбеним објектима, 

- Појава пожара на помоћним објектима (пушнице, гараже, оставе, штале и др.) 

- Појава пожара на привредним и енергетским капацитетима, 

- Појава пожара у објектима у којим борави велики број људи, 

- Појава пожара на саобраћајној инфраструктури. 
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Табела 45. Преглед идентификованих ризика за појаву пожара 

 

Анализа сценарија 

На подручју општине Кнежево присутна је велика вјероватноћа појављивања 

шумских пожара и велике количине горивог материјала. У сушним периодима лако 

долази до неконтролисаног паљења. Присутни су и природни извори паљења које 

својом немарношћу изазива људски фактор. Висока је и вјероватноћа појављивања 

Ред. 

број 
Идентификовани ризици 

Учесталост 

јављања 

Опис 

Стални 
Потенц- 

ијални 

1. Појава шумских пожара +  

Имају велику учесталост, 

нарочито у сушним периодима и 

периодима стагнације вегетације. 

Изазивају веће материјалне 

штете. Тешки су за гашење. 

2. 
Појава пожара на стамбеним 

објектима 
+  

Чешће се јављају у грејној 

сезони, присутна је опасност 

ширења и угрожавања великог 

броја људи. Изазивају веће 

материјалне штете. Јако су тешки 

за гашење, а нарочито подрумске 

и таванске просторије. 

3. 

Појава пожара   на помоћним 

објектима (пушнице, штале, 

гараже, оставе и др.) 

+  

Јављају се усљед разних узрока 

паљења. Опасни су у погледу 

ширења пожара на сусједне 

објекте. 

4. 
Појаве пожара на привредним и 

енергетским капацитетима 
 + 

Рјетко се јављају али уколико 

дође до појаве ових пожара 

изазивају велике материјалне 

штете и опасности по живот и 

здравље људи. Јако су тешки за 

гашење. 

5. 
Пожар у објектима у којима борави 

велики број људи 
 + 

Угрожен велики број људи и 

нужна добра организација и брза 

евакуација присутних. 

6. 
Појава пожара на саобраћајној 

инфраструктури 
 + 

Повремено се јављају усљед 

саобраћајних удеса, 

самозапаљења усљед вожње, као 

и намјенских паљевина. 

Изазивају одређену материјалну 

штету, у појединим случајевима 

гашење и спасавање  настрадалих 

је јако тешко. 
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пожара на стамбеним објектима. Присутни су разни запаљиви материјали, као и извори 

паљења. Лако се шире и преносе на друге објекте, тешко се гасе. Куће у селима због 

удаљености, лоших путева, застарјеле технике, као и због конструкције су такође у 

великој мјери угрожене приликом избијања пожара. 

Пожари привредних и енергетских постројења су просјечне вјероватноће. У 

кругу предузећа углавном не постоји унутрашња и спољашња хидрантска мрежа. Неки 

објекти нису заштићени довољним бројем апарата за почетно гашење пожара, а већина 

објеката, посебно старијих немају изведену паник расвјету и системе за дојаву пожара. 

Производни објекти немају стабилну инсталацију за гашење пожара. У објектима 

углавном није ријешено одвођење продуката дима. Често се непрописно држе и 

складиште запаљиви и технички гаови (пропан-бутан, водоник, ацетилен, кисеоник и 

сл.). Пумпе за претакање горива које ослобађају велику количину топлоте и лако се 

пале, а представљају и опасност ширења на друге објекте. 

Пожари објеката у којима борави већи број људи (школе, болнице, ресторани, 

трговине и установе) имају ниску вјероватноћу јављања. Ови објекти углавном немају 

велико пожарно оптерећење и углавно су под надзором.  

Пожари на саобраћајним средствима имају ниску вјероватноћу појављивања.  
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Графикон 11. Матрица ризика појаве пожара на подручју општине Кнежево 

У
ч

ес
т
а

л
о

ст
/в

је
р

о
в

а
т
н

о
ћ

а
 

Врло висока 

вјератноћа(5) 
     

Висока 

вјероватноћа(4) 
  

Пожар помоћних 

објеката 

Пожар на 

стамбеним 

објектима 

Шумски пожар 

Просјечна 

вјероватноћа(3) 
    

Пожар на 

привредним и 

енергетским 

капацитетима 

Ниска 

вјероватноћа (2) 
  

Појава пожара на 

саобраћајним 

капацитетима 

 

Пожар у објекту 

у којем борави 

велики број људи 

Врло ниска 

вјероватноћа(1) 
     

Посљедице Ограничено 

(1) 

Осредње 

(2) 
Озбиљно(3) Врло 

озбиљно(4) 
Критично (5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи  

Пожар 

помоћних 

објеката 

 

Пожар у 

објекту у 

којем борави 

велики број 

људи 

Пожар на 

стамбеним  

објектима 

Имовина   

Пожар на 

привредним и 

енергетским 

капацитетима 

Пожар помоћних 

објеката 

  

Животна средина    Шумски 

пожар 
 

Инфраструктура  

Појава 

пожара на 

саобраћај

ним 

капацитет

има 

Пожар на 

привредн

им и 

енергетск

им 

капацитет

има 
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Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 

 

Анализа капацитета 

Служба за заштиту од пожара на подручју општине Кнежево је организована као 

„Ватрогасно друштво“ у склопу општинске управе општине Кнежево и носилац је 

система заштите од пожара. На основу Закона о заштиити од пожара Републике Српске  

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12)) и општинског Плана заштите од 

пожара, послове гашење пожара, спасавања угрожених и друге неопходне послове 

спроводи Ватрогасно друштво Кнежево. По потреби за гашење пожара се ангажује и 

локално становништво, као и припадници цивилне заштите. Када су у питању шумски 

пожари приликом гашења се ангажују и радници запослени у ШГ Чемерница. 

Приликом избијања већих пожара могуће је ангажовати и помоћ Ватрогасне јединице 

Бања Лука, Мркоњић Град и Котор Варош, као и припаднике Министраства 

унутрашњих послова - Полицијска станица Кнежево. Такође, опремљеност Ватрогасног 

друштва средствима и опремом за гашење пожара је незадовољавајућа. Ватрогасна 

возила су дотрајала и у лошем су стању, те те су непоуздана приликом интервенције. 

Недостаје велики дио средстава и опреме за гашење пожара, као што су: опрема за 

улазак у ватру, опрема за спасавае са висине, опрема и средства за гашење запаљивих 

течности , опрема за спасава ње у саобраћају и др. Систем везе и комуникација одвија 

се само уз помоћ мобилне телефоније. 

 

Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

На бази анализе сценарија и потреба и могућности за ефикасно гашење пожара 

на подручју општине Кнежево може се констатовати да би за спрјечавање настанка 

пожара, као и за гашење насталих пожара требало извршити велике промјене.  

Потребно је: 

- грађевинске објекте, привредне, стамбене као и пратеће објекте градити у складу 

са законским нормама, а оне које су већизграђене прилагодити  и уградити 

адекватну заштиту од пожара; 

- побољшати путну мрежу (сеоски и шумски путеви); 
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- обезбиједити довољну количину воде са разведеном хидрантском мрежом, као и 

друга средства за гашење; 

- повећати надзор и осматрање шума; 

- опремити Ватрогасно друштво неопходном опремом и средствима за гашење 

пожара и спасавање; 

- запослити или на други начин обезбиједити довољан број ватрогасаца (законски 

минимум је 12 ватрогасаца); 

- обучавати, оспособљавати раднике и становништво ради што боље 

припремљености и заштите у случају избијања пожара, као и самог гашења и 

реаговања у случају пожара. 

 

Табела 46. Матрица процјене капацитета за заштиту од пожара 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, 

планови, процедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

Шумски пожари    

Пожари на стамбеним 

објектима 
   

Пожари на помоћним 

објектима 
   

Пожари привредних и 

енергетских постројења 
   

Пожар на саобраћајној 

инфраструктури 
   

Пожар у објекту у коме 

борави велик број људи 
   

Легенда 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 

 

Опрема, средства за гашење пожара и структура запослених у Ватрогасном 

друштву Кнежево 

Оснивач Ватрогасног друштва Кнежево је Скупштина општине Кнежево. 

Сједиште Ватрогасног друштва налази се у центру општине између стамбених и 

привредних објеката. Зграда још увијек није довршена. Смјештајни капацитет којим 

располаже Ватрогасно друштво су четири гаражна простора, сала за састанке и шест 
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просторија у којима су смјештене канцеларије ватрогасаца. Ватрогасно друштво има 

четири стално запослена ватрогасца. Двадесетчетворочасовно дежурсво није 

организовано из разлога што Ватрогасно друштво нема довољан број запослених 

ватрогасаца (законски минимум је 12 ватрогасаца). 

Ватрогасно друштво учествује у спровођењу мјера заштите од пожара, 

спашавања људи и материјално техничких средстава угрожених пожаром и другим 

елементарним непогодама, те врши и друге послове и услуге везане за заштиту од 

пожара утврђеним законом и другим важећим прописима. Друштво своју дјелатност 

обавља на подручју општине Кнежево у изузетним случајевима. 
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Табела 47. Опрема и средства за гашење пожара 

Назив Назив 

Навално ватрогасно возило ФАП 1314 1 комад 

Ватрогасна цистерна ФАП 1414 1 комад 

Лада "Niva" 1 комад 

Моторна пила „Husvarna“ 1 комад 

Интервенцијско одијело 2 пара 

Ватрогасне чизме 2 пара 

Ватрогасне рукавице 2 пара 

Изолујући апарат 1 комад 

Шљем са визиром 2 комада 

Напртњача V-25 10 комада 

Апарат за гашење пожара S-6 10 комада 

Апарат за гашење пожара S-9 10 комада 

Апарат CO2 - 5 кг 2 комада 

Цријево тревира Ф-52 6 комада 

Цријеви тревира ф-75 4 комада 

Млазница обична ф-52 4 комада 

Пиштољ млазница 1 комад 

Раздјелница B/2C 1 комад 

Редукција ф-75/52 1 комад 

Хидрантски кључ 2 комада 

Опасач ватрогасни 6 комада 

Ватрогасна сјекирица 6 комада 

Љестве прислоњаче 1 комад 

Батеријска лампа - акумулаторска 1 комад 

 

Квалификациона и старосна структура запослених радника приказана је на 

сљедећим табелама.  
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Табела 48. Преглед квалификационе структуре запослених радника Ватрогасне 

јединице 

Стручна спрема Број извршилаца 

ВСС 1 

ССС 3 

 

Табела 49. Преглед старосне структуре запослених радника Ватрогасног друштва 

Старосна доб Број извршилаца 

од 20 до 30 година - 

од 30 до 40 година 1 

од 40 до 50 година 1 

од 50 до 60 година 2 

од 60 до 70 година - 

 

Идентификовани проблеми у области заштите од пожара 

Потенцијална жаришта за настајање пожара на подручју општине Кнежево 

представљају велики шумски комплекси, јавни и стамбени објекти и објекти у којима 

се користи или складишти лако запаљиви материјал, плин и бази нафтних деривата.  

Степен пожарне угрожености искључиво зависи од густине изграђености 

објеката у урбаној зони општине.  

Проблеми заштите од пожара испољавају се кроз: 

- Недовољан капацитет ватрогасног друштва у случају појаве већих пожара; 

- Непостојање двадесетчетворо часовног дежурства ватрогасног друштва; 

- Лоше стање хидрантске мреже те дјелимичну изграђеност хидрантске мреже у 

урбаном подручју; 

- Слаба опремљеност стамбених зграда oпремом за гашење пожара; 

- Недовољно развијене активности на превентивној заштити од пожара; 

- Лоша обученост и припремљеност становништва и јединице цивилне заштите 

опште намјене, за помоћ ватрогасцима у гашењу пожара већих размјера; 

- Недовољан број уређених водозахвата за захватање воде из водотока. 
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Најчешћи недостатци заштите од пожара су слиједећи: 

- У неким објектима није у потпуности изведена вањска и унутрашња хидрантска 

мрежа. 

- Неки објекти нису заштићени довољним бројем апарата за почетно гашење 

пожара, а неки објекти немају изведену паник расвјету и системе за дојаву 

пожара. 

- Стабилни системи за гашење пожара су изведени само у неким тржним 

центрима и сегментима објеката. 

- Објекти јавног садржаја и намјене су са концентрацијом великог броја људи 

културног богатства, болесника и изнемоглих особа, тако да би евентуални 

пожар у оваквим установама имао несагледиве посљедице. 

- Неки од ових објеката су и непрописне грађевинске изведбе и дотрајалих 

инсталација, подложне нарочито изазивању пожара од стране трећих лица, због 

чега треба обезбиједити одговарајућу превентивну заштиту од пожара и 

дежурну чуварску службу или надзор. 

- Пошто се у развоју предвиђа попуњавање ових капацитета на свим нивоима, 

потребно је да и њихову реализацију прати одговарајућа противпожарна 

превентива и заштита, а нарочито у погледу локације, грађевинске изведбе, 

путева евакуације, снабдијевања противпожарно водом и осталом опремом за 

гашење пожара (апаратима), те израда оперативно-техничких планова гашења 

пожара и евакуације лица и имовине угрожених пожаром. 

- Дјелатност се великим дијелом обавља у ненамјенским грађевинама, 

адаптираним, често и потпуно неусловним објектима и просторијама без 

адекватне заштите од пожара што представља могућност за настајање пожара с 

обзиром на обим производње, а постоји и могућност ширења пожара на сусједне 

објекте-просторе. 
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ЗАШТИТА ОД ЗEМЉОТРЕСА 

 

Земљотреси су велика природна опасност која доводи до губитка живота и 

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:  

- Прије земљотреса: дефинисање могућих оштећења на објектима као основа за 

процјену угрожености одређеног подручја, а у циљу планирања превентивних 

мјера;  

- Непосредно послије земљотреса са циљем спасавања и збрињавања 

становништва;  

- Послије земљотреса у циљу предузимања мjера на отклањању, ублажавању и 

санирању  штете.  

Територија Босне и Херцеговине, односно Републике Српске,  представља један 

од сеизмички активнијих дијелова Балканског полуострва. Поред природних 

земљотреса који су честа појава, у региону се јављају и вјештачки земљотреси као 

посљедица изградње хидроакумулација и активности у рудницима. За изучавање 

сеизмичности територије Републике Српске и окружења  потребна су познавања 

жаришта земљотреса како локалних тако и удаљених и из других држава. 

 

Статистички подаци о најјачим догођеним земљотресима на ширем подручју 

општине Кнежево и окружењу, историјска слика ризика  

У условима високе сеизмичке активности која се испољава у знатном броју 

жаришних зона, са великом густином расједних структура, корелација хипоцентра са 

постојећим активним расједима, издвајање сеизмогених блокова и тектонских јединица 

и детаљно истраживање сеизмотектонског модела региона у циљу дефинисања 

сеизмичког хазарда, захтијева дефинисање главних параметара земљотреса високом 

тачношћу. 

Базу података за израду карте епицентара јаких земљотреса чине подаци о 

земљотресима из периода различите тачности и то: 

- Историјски период до 1823.год. 

- Рани инструментални период 1824.-1964.год. 

- Савремени период  послије  1964.год.  
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Различитост извора података и поступака за лоцирање земљотреса из ова три 

периода условила су и разлике у основном садржају и тачности сваког од приказаних 

главних параметара. 

Историјски период до 1823.године: Земљотресе овог периода због оскудних 

хронолошких забиљежака на основу којих су лоцирани одликује мала тачност 

географских координата, интензитет земљотреса је одређен на основу малог броја и 

недовољно прецизних података а дубина хипоцентра није ни дефинисана. Ови 

земљотреси само доприносе сагледавању постојања сеизмичке активности у 

конкретном простору. Својим положајем епицентра доприносе издвајању жаришних 

зона и квалитативном дефинисању њихових енергетских потенцијала. 

Рани инструментални период 1824.-1964. године: Обимна база макросеизмичких 

података за јаке земљотресе овог периода, уз постојање лимитираног броја 

инструменталних подататка омогућила је основу за просторно и енергетско 

дефинисање ових земљотреса са довољном тачношћу за израду карата сеизмичког 

хазарда. У процесу редефинисања интензитета земљотреса уз примјену савремених 

критеријума сеизмичких скала, коришћени су сви расположиви макросеизмички 

подаци.  Магнитуда је дефинисана за земљотресе који нису инструментално 

регистровани примјеном емпиријских релација  интензитета и магнитуда. У овом 

периоду догодили су се јаки земљотреси углавном у граничним областима са сусједним 

земљама. 

Савремени период  послије 1964. године: Савремени период сеизмичке 

активности се одликује различитим обимом и квалитетом сеизмолошких података. Ако 

се има у виду да је до значајног  повећања броја сеизмолошких станица, на простору 

југоисточне Европе, дошло у периоду после 1977. године, што је резултирало знатним 

повећањем броја сеизмограма по земљотресу и већим бројем регистрованих 

земљотреса као посљедице повећања осјетљивости новоинсталираних сеизмографа, 

онда се регистрације земљотреса из тог периода, сљедствено публикованим 

сеизмолошким подацима о главним параметрима земљотреса могу сматрати валидним 

за прорачун сеизмичког хазарда. 
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Сликa 3.  Положаји утврђених значајних расједа у региону (извор:SHARE  пројекат) 

 

 

Сеизмички хазард (опасност) територије општине Кнежево одређен је 

географским положајем  и геолошким карактеристикама сјеверозападног дијела 

Републике Срске. Са аспекта сеизмичке опасности важна је близина тзв. јајачког, 

бањалучког  и зеничког расједа иако ни један не пролази територијом општине. Према 

историјским подацима којима располаже Републички хидрометеоролошки завод oви 

расједи  посједују потенцијал за генерисање најјачих земљотреса  те их треба 

разматрати иако њихови епицентри нису на територији општине. Историјски подаци, 

међутим, сежу релативно кратко у прошлост са становишта трајања геолошких процеса  

тако да нема гаранције да их у прошлости није било.  С друге стране,  бањалучко 

жариште, окарактерисано са 3 значајна расједа који могу да генеришу најјаче 

земљотресе,  удаљено је свега 25 километара од  територије општине односно 50 

километара од града, што значи да  његов утицај на сеизмички хазард  територије 

општине Кнежево треба бити разматран. Источно од територије општине Кнежево на 

удаљености до 20 километара налази се тзв. зенички расјед  чију активност треба узети 

у обзир, а  која  је документована  према подацима  у Табели 49.  
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Слика 4. Карта епицентара земљотреса магнитуде М≥4.5 јединицa Рихтерове  скале 

на удаљености око 75 km од Кнежева 

 

 

Сеизмичка опасност (хазард) приказана је на сеизмолошким картама по 

параметру максимално очекиваног интензитета  за различите повратне периоде. 

Територија општине Кнежево се на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 

година, која представља и основ за пројектовање, налази у зони 8 степени Меркалијеве 

скале. Према важећој законској регулативи зонама високог сеизмичког ризика сматрају 

се територије које се налазе у зонама 7, 8 и 9 степена Мeркалијеве скале на 

Сеизмолошким картама и подразумијева се досљедна примјена прописа који регулишу 

област грађења у сеизмички активним подручјима. 

На Слици 3. приказан је положај утврђених значајнијих расједа у региону од 

интереса према SHARE пројекту. На Слици 4. је приказана просторна дистрибуција 

епицентара  земљотреса магнитуде М ≥ 4.5 јединица Рихтерове скале догођених на 

ширем подручју општине Кнежево чији су параметри дати у Табели 49. Како је 

сеизмички хазард одређен најјачим земљотресима, а узимајући у обзир брзину 

простирања сеизмичких таласа те дистрибуцију ефеката ових земљотреса за 

дефинисање сеизмичког хазарда територије морају се анализирати јаки земљотреси са 

епицентрима на удаљености 75 километара од територије од интереса.  
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Табела 50.  Каталог земљотреса М≥4.5 јединице Рихтерове скале који утичу на 

сеизмички хазард општине Кнежево 

Р.бр. Датум Вријеме Гео.шир. Гео.дуж. Магн. Дубина Регион Удаљ. 

1. 8/3/2012 19:57:26 44.00 16.825 4.5 11 Глaмоч 69.61 

2. 7/30/2012 9:01:17 44.17 17.865 4.6 5 Зеницa 51.9 

3. 7/27/2012 23:12:23 44.20 17.9 4.9 5 Зеницa 52.1 

4. 2/20/1996 14:12:13 44.50 17.23 4.7 13 Бочaц 12.09 

5. 6/3/1990 11:39:11 44.64 17.59 4.5 2 К. Вaрош 23.9 

6. 4/8/1984 20:58:20 44.55 17.13 4.8 7 Бочaц 21.17 

7. 8/13/1981 2:58:13 44.85 17.33 5.7 16 Лaктaши 40.79 

8. 4/20/1977 0:31:52 44.87 17.33 4.5 10 Лaктaши 43.0 

9. 6/20/1974 9:28:33 44.34 17.82 4.6 33 Зеницa 38.42 

10. 12/31/1969 13:18:33 44.88 17.23 4.9 15 Лaктaши 45.52 

11. 10/27/1969 8:53:40 44.88 17.06 4.5 9 Поткозaрје 50.73 

12. 10/27/1969 8:10:58 44.85 17.22 6.6 33 Лaктaши 42.54 

13. 10/26/1969 15:36:52 44.84 17.3 5.3 20 Лaктaши 39.99 

14. 7/11/1967 12:41:18 44.58 17.12 4.5 2 Бочaц 23.23 

15. 8/31/1950 17:22:13 44.90 17.4 4.7 5 Лaктaши 46.17 

16. 7/2/1939 15:49:47 44.00 16.8 4.6 12 Глaмоч 71.07 

17. 2/28/1939 13:37:13 44.00 16.8 4.6 26 Глaмоч 71.07 

18. 10/29/1935 22:06:00 44.90 17.1 4.8 11 Поткозaрје 51.21 

19. 10/21/1935 11:07:17 44.90 17.1 4.7 8 Поткозaрје 51.21 

20. 10/11/1935 0:46:33 44.80 17.2 4.6 9 Поткозaрје 37.84 

21. 5/28/1929 9:30:00 44.00 16.8 5.0 20 Глaмоч 71.07 

22. 5/28/1929 7:12:18 44.30 17.1 4.7 16 Шипово 30.36 

23. 6/25/1907 0:32:00 44.40 17.8 4.7 9 Зеницa 34.58 

24. 05/20/1888 10:30:00 44.95 16.88 5.5 16 Поткозaрје 65.12 

25. 04/20/1888 10:30:00 44.90 16.9 5.5 20 Поткозaрје 59.79 

26. 01/01/1386 0:00:00 44.20 17.7 6.1 10 Трaвник 40.59 
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У табели  поред  временских и просторних  параметара  земљотреса, приказана 

је магнитуда у јединицама Рихтерове скале, дубина је дата у километрима, као и 

удаљеност епицентра сваког појединог земљотреса од Кнежева.  

У Табели 49. дат је преглед земљотреса магнитуде М≥4.5 јединице Рихтерове 

скале, догођених на удаљености од 75 километара од сједишта општине Кнежево. 

Анализом историјских података из базе Републичког хидрометеоролошког завода 

Републике Српске долази се до сљедећих закључака:   

Ако се упореди просторни распоред епицентара најјачих земљотреса (Слика 4.) 

и положаји расједа (Слика 3.) корелација најјачих земљотреси у региону који разматра 

ова процјена са наведеним расједима на овој територији односно бањалучким и 

јајачким, те зеничким расједом је очигледна. Из Табеле 49. јасно је да најјачи 

земљотреси  у региону  потичу из бањалучког жаришта чији је представник земљотрес 

из 1969. године са магнитудом М=6.6 јединица Рихтерове скале чији је епицентар на 

удаљености 45 km од самог насеља Кнежево али и на 25 km од територије општине. 

Информацију о земљотресу магнитуде М=6.1 јединица Рихтерове скале,  који се може 

довести у везу са активношћу зеничког расједа, треба узети са резервом иако је 

епицентар земљотреса на подручју Травника, на удаљености 40 km од сједишта 

општине Кнежево али узимајући у обзир годину дешавања земљотреса (1386) треба 

разумјети да се ови подаци не одликују великом тачношћу али такође не могу бити ни 

занемарени. 

 

Скала за процјену макросеизмичког интензитета 

Медведев-Спонхауер-Карник скала, такође позната као МСК или МСК-64 

(верзија из 1964), је макросеизмичка скала која  се користи за  процјену  дејства  

земљотреса на основу уочених ефеката. Ова скала  за  оцјену интензитета земљотреса је 

у употреби и представља модификацију MCS (Меркали-Канкани-Зиберг).  Скала је 

заснована  на искуствима из примјене модификоване Меркалијеве  скале  а користи се у 

Европи од 1980-тих година. Скала има 12 степени изражених у римским бројевима а 

при одређивању степена интензитета узима се у обзир: 

 Дејство на  људе и њихово понашање; 

 Ефекти на предметима и природи; 

 Оштећења на објектима. 

МСК-64 скалом су обухваћене  три класе  зграда према начину градње, пет 

степени оштећења зграда као и количинске карактеристике: 

Класификација зграда - зграде код којих нису примијењене сеизмичке мјере: 

 А –  зграде од необрађеног камена, сеоске зграде, зграде од непечене цигле, куће       

облијепљене глином; 
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 Б –  обичне грађевине од печене опеке, зграде сачињене од блокова и монтажне 

зграде    (префабрикован материјал), зграде сачињене од природног тесаног 

камена и оне са   дјелимично дрвеном  конструкцијом; 

 Ц –  армирано-бетонске зграде и добро грађене дрвене куће. 

 Количинске карактеристике представљају процентуални приказ у односу на 

постојећи број објеката у региону: мало ( око 5 %), много (око 50%) и већина 

(око 75%). 

Класификација оштећења:  

Први степен – лака оштећења: 

Једва видљиве прслине на врло малом броју зидова; опадање малтера само на 

малим површинама. 

Други степен – умјерена оштећења: 

- Мање пукотине у зидовима, опадање крупних комада малтера, падање цријепова 

са крова, појава пукотина на димњацима и опадање дијелова димњака. 

Трећи степен – тежа оштећења: 

- Веће и дубље пукотине у зидовима, рушење димњака. 

Четврти степен – разарање: 

- Зјапеће пукотине у зидовима, лом зидова, рушење дијелова објеката, рушење 

везе између дијелова објеката, рушење преградних и калканских зидова. 

Пети степен – тотална оштећења: 

- Потпуно рушење објеката. 

Степени макросеизмичког интензитета са описима дејства земљотреса на људе 

(а), предмете и природу (б) и оштећења објеката (в) (Посебно су наведени 

хидрогеолошки  и ефекти који се односе на тло): 

I  степен –НЕОСЈЕТАН ЗЕМЉОТРЕС 

а) Интензитет осциловања тла људи не могу осјетити. Земљотрес региструју само  

инструменти. 

II степен – ЈЕДВА ОСЈЕТАН ЗЕМЉОТРЕС 

а) Вибрације осећају само појединци у стању мировања у кући, нарочито на вишим  

спратовима. 

III степен – СЛАБ ЗЕМЉОТРЕС  
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а) Осећају у кућама појединци, ван кућа само у повољним околностима (у мировању, 

без буке). Вибрације сличне проласку лаког камиона.  

б) Пажљиви посматрачи запажају мало њихање окачених предмета, а нешто веће 

њихање на спратовима. 

IV степен – УМЈЕРЕН ЗЕМЉОТРЕС 

а) Многи осећају земљотрес у згради, као удар из дубине. Изван  зграде  осећа врло 

мали број људи. Мањи број људи се пробуди, али без осећаја страха. Осjећају и људи у 

колима којa се не крећу. Вибрација слична проласку тешко натовареног камиона. 

б) Звече прозори, врата и столови. Подови и зидови шкрипе. Намјештај почиње да се 

тресе.  

Висећи предмети лагано се њишу. Површина течности у отвореним судовима мало 

таласа. 

V степен – ЈАК ЗЕМЉОТРЕС (Буди из сна) 

а) У зградама осећају сви људи, изван зграда многи људи. Већина се буди. Појединци 

истрчавају из куће. Вибрација слична оној коју би произвео пад тешког предмета у 

згради. 

б) Зграде вибрирају. Окачени предмети знатно се њишу. Слике лупкају о зидове или се 

помјерају. Понеки зидни сатови са клатном се заустављају. Нестабилни предмети се 

претурају или помјерају с места. Врата и прозори се нагло отварају и затварају. 

Течности се просипају из напуњених судова. Животиње су узнемирене.   

в) Могућа су лака оштећења на зградама класе А. 

VI степен – ВРЛО ЈАК ЗЕМЉОТРЕС( Застрашујући) 

а) Осјећа већина људи у зградама и ван зграда. Већина људи уплашено истрчава из 

кућа.  Поједини људи губе равнотежу. 

б) Понегдје се руши посуђе и стакло или књиге падају са полица. Могуће је помјерање 

тешког намештаја. Мала звона на торњевима могу да зазвоне. Домаће животиње бјеже 

из штала. 

в) 1. степен оштећења на мало зграда класе Б и на много класе А.  

  2. степен оштећења на мало зграда класе А 

У рjеђим случајевима могућа је појава пукотина ширине до 1 cm у влажном тлу. На 

падинама понекад клизи тло. Запажају се промјене у издашности извора и нивоа воде у 

бунарима. 

VII степен – СИЛАН ЗЕМЉОТРЕС (Оштећења зграда) 
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а) Већина становништва је уплашена и бјежи из кућа. Многи се тешко одржавају на 

ногама. 

Вибрације осјећају и лица у моторним возилима у покрету. 

б) Велика звона на торњевима звоне. Спојеви на цјевоводима су оштећени. 

в)   3. степен оштећења – већина; 

 4. степен оштећења - мало зграда класе А 

    2. степен оштећења - много зграда класе Б 

 1. степен оштећења - много зграда класе Ц 

У посебним случајевима клизе стрме косине на путевима. Таласи на води. Вода 

се замућује. Мијења се ниво воде у бунарима и издашност извора. Ријетки случајеви 

откидања дијелова пјешчаних или шљунчаних насипа. 

VIII  степен –ШТЕТАН ЗЕМЉОТРЕС (Рушење зграда)  

а) Страх и паника. Људи који управљају моторним возилима постају узнемирени. 

б) Тежи намјештај се креће и дјелимично претура. Лустери дјелимично оштећени. Ломе 

се неке гране дрвећа. Споменици се помјерају са мјеста. Надгробни споменици се 

претурају. 

Изузетно долази до лома цјевовода на спојевима 

в)   4.  степен оштећења- већина зграда класе А 

3. степен оштећења - већина зграда класе Б 

2. степен оштећења - већина,  

4. степен  оштећења - много зграда класе Ц 

Пукотине у тлу ширине неколико cm. Мала клизања тла и на стрмим косинама. 

Вода у језерима се замућује. Нaстају нови водени резервоари. Пресушени бунари се 

пуне водом, а постојећи пресушују. Много случајева промjене издашности извора и 

нивоа воде. 

IX степен – РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС (Опште оштећење зграда)  

a) Општа паника. Животиње бјеже. 

б) Велике штете на намјештају. Споменици и стубови се руше. Велике штете на 

резервоарима. Подземне цијеви се дјелимично ломе. У неким случајевима долази до 

савијања жељезничких шина и оштећења на путевима. 

в)  5. степен оштећења - много зграда класе А 
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4. степен оштећења - много, 5. степен оштећења - мало зграда класе Б 

3. степен оштећења - много,  4. степен - мало зграда класе Ц 

На равничарском земљишту, које је подводно, вода избија на површину и 

разлијева се. Пијесак и муљ могу бити избачени са водом или без воде. Пукотине које 

се јављају у земљишту могу достићи ширину до 10 cm. Поред таквих, може се јавити и 

већи број мањих пукотина. Чести су одрони и одваљивање великих комада стијена у 

брдовитим предјелима. Долази до активирања многих клизишта. На воденим 

површинама јављају се велики таласи. Такође се јављају велике промјене у режиму 

подземних вода. 

Резултати сеизмолошких истраживања, нарочито после катастрофалних 

земљотреса у Европи и свијету, указали су на потребу детаљније класификације 

објеката а према параметрима који имају највише утицаја на очекивани тип и обим 

оштећења. 

Европска Макросеизмичка Скала ЕМС-98 обухвата 4 типа структура објеката 

(зидане, армиранобетонске, челичне и дрвене) и 6 класа повредљивости чиме, на до 

сада јединствен начин, даје могућност различитим структурама да се понашају на исти 

начин. На нашим просторима скала ЕМС-98 још није у широј употреби. 

Карте максимално очекиваних интензитета за повратне периоде 50,  100, 200 и 

500 година (извор: Републички хидрометеоролошки завод, Бања Лука) 

На приложеним картама су приказани максимални интензитети очекиваних 

потреса изражени у степенима  МСК-64 скале с вјероватноћом 63% и за повратне 

периоде 50, 100, 200 и 500 година.  
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Слика 5. Сеизмолошка карта за повратни период од 50. година 

 

 

Слика 6. Сеизмолошка карта за повратни период од 100. година 
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Слика 7. Сеизмолошка карта за повратни период од 200. година 

 

 

Слика 8. Сеизмолошка карта за повратни период од 200. година 
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Сеизмолошки мониторинг Републике Српске – подручје Кнежево 

Сеизмолошки мониторинг Републике Српске обавља се према Закону о 

сеизмолошкој дјелатности и подразумијева пројектовање и одржавање националне 

сеизмолошке мреже; регистровање, прикупљање, обраду и архивирање података о 

сеизмичким догађајима; израду различитих сеизмолошких карата, и др. 

 

Слика 9.  Просторни распоред сеизмолошких станица Републике  Српске 

 

 

Прва сеизмолошка станица у Бањој Луци инсталисана је и пуштена у рад послије 

земљотреса 1969. године  од када почиње развој сеизмолошке службе. Процес 

дигитализације сеизмолошке мреже започео је 2003. године набавком првих 

дигиталних  сеизмолошких станица док  је  аутоматско прикупљање сеизмолошких 

података у реалном времену започело 2007. године. Сеизмолошку мрежу Републике 

Српске чини десет дигиталних аутоматских станица од којих је седам  сеизмолошких 

станица са краткопериодичним сензорима намијењених регистровању локалних 

потреса а три сеизмолошке станице са широкопојасним сензором, инсталисане у Бањој 

Луци, Хан Пијеску и Мраковици намијењене  су  праћењу глобалних сеизмичких 

догађања. Сеизмолошка мрежа је дигитална тј. само су сензори аналогни и базирана на 

преносу сигнала интернетом у реалном времену. Просторни распоред сеизмолошких 

станица приказан је на Слици 9. 

Коначан резултат сеизмолошких мјeрења је аутоматски и мануелно лоциран 

земљотрес са дефинисаном магнитудом и процијењеним интензитетом. Подаци о 

земљотресу се шаљу Центру за обавјештавање а поред тога публикују се  на интернет 

страници  Републичког хидрометеоролошког завода http://www.rhmzrs.com приказаној 

на Слици 10. као и на интернет страници Европског сеизмолошког центра 

http://www.emsc-csem.org гдје је Републички хидрометеоролошки завод регистрован 

http://www.rhmzrs.com/
http://www.emsc-csem.org/
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под кодом SORS-Seismological Observatory of Republic of Srpska као што се види на 

Слици 9.  

 

Слика 10. Публиковани земљотреси на интернет страници РХМЗ 

 

Цијели процес од догађања земљотреса, обављања свих потребних мјерења на 

цијелом простору Републике Српске и окружења, преноса сигнала, обраде, прорачуна и 

извјештавања одвија се по унапријед дефинисаним процедурама и завршава 

извјештавањем надлежних институција и публиковањем података за јавност. 
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Слика 11.  Подаци о земљотресу  публиковани на интернет страници Европског 

сеизмолошког центра 

 

Геометрија мреже, број сеизмолошких станица,  карактеристике инструмената те 

размјена података са надлежним институцијама у Србији и Црној Гори резултовали су 

могућношћу поузданог лоцирања земљотреса магнитуде мање од 1.5 јединица 

Рихтерове скале на истоку земље док је на сјеверозападу и централном дијелу 

Републике Српске  потребно још неколико сеизмолошких станица да би се  наведени 

квалитет сеизмолошког мониторинга достигао на цијелој територији Републике Српске. 

Значајан допринос оваквој резолуцији сеизмолошке мреже даје и међународна размјена 

података у реалном времену са сусједним земљама. У прилог горе реченом, на Слици 

11. приказана је Карта епицентара земљотреса М<4.5 јединице Рихтерове скале.   
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Слика 12.  Карта епицентара земљотреса М<4.5 јединице Рихтера на подручју 

општине Кнежево и околини 

 

Потенцијални утицај земљотреса из бањалучког  жаришта  

Приоритетни задатак анализе сценарија разорног земљотреса представља 

дефинисање вјероватноће појаве као и ефеката односно посљедица које ће имати на 

људе, објекте, инфраструктуру и природу. Постоје, међутим, бар двије чињенице које 

оспоравају доношење  закључака о вјероватноћи дешавања: 

Суштина и природа настанка земљотреса је још увијек непозната науци, односно 

нису познати сви фактори који утичу на настанак земљотреса па је сходно томе и 

прогноза немогућа. 

Подаци о догођеним земљотресима којима располажемо односе се на веома кратак 

период у односу на трајање геолошких процеса  

За процјену сеизмичког ризика  односно посљедица потенцијалног земљотреса  

неопходан је мултидисциплинаран и координисан приступ који  обухвата спектар  

дисциплина из техничких и других области. Требало би да буду укључене геологија, 

сеизмологија и инжењерска сеизмологија, геотехнички инжењеринг, грађевинско и 

земљотресно инжењерство, економија и управљање ванредним ситуацијама. Да би се 

стекли услови да се окарактерише изложеност сеизмичком ризику неопходно је 

извршити класификацију објеката у смислу повредљивости и извршити попис да би се 

утврдио број објеката који припадају свакој класификованој групи.  Попис броја и 

карактеристика свих врста објеката представља велики и веома важан дио процјене 

сеизмичког ризика, односно процјене угрожености и губитака. Овај дио процјене је и 

најзахтјевнији са становишта трошкова и времена. Коришћење GIS алата је данас 
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стандард у оквиру управљања ризиком јер се све више података прикупља у базама 

компатибилним са GIS технологијама. 

Вјероватноћа дешавања земљотреса због саме суштине ове природне појаве  не 

може бити дефинисана на егзактан начин. Због тога ће у овој анaлизи бити примијењен 

алтернативни метод детерминистичког приступа процјени угрожености који се заснива 

на директном позивању на макросеизмичке интензитете или инструментално мјерене 

параметре  генерисане разорним земљотресом из прошлости  и законским прописима 

који су на снази из ове области а који ће послужити као критеријум за претпоставку 

вјероватноће дешавања разорног земљотреса. 

Територија општине Кнежево налази се на удаљености 25 km, а сједиште  

општине је град Кнежево на 45  km од епицентра најјачег бањалучког земљотреса па је 

према томе изложено дејству земљотреса генерисаних у овом жаришту. Према 

сценарију израђеном за историјски најјачи земљотрес његов ефекат би се на територији 

општине Кнежево манифестовао са интензитетом од VI степени Меркалијеве скале  

што значи да су могућа слаба оштећења на старим и лоше грађеним објектима. Посебно 

би требало разматрати изузетно високе објекте уколико постоје, такође је потребно за 

детаљнију процјену узети у обзир локалне услове тла који могу значајно утицати на 

амплификацију сеизмичких таласа па самим тим и увећање ефеката земљотреса. 
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Графикон 12. Матрица ризика појаве земљотреса 
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Слика 13.  Теоретска карта изосеиста за земљотрес магнитуде М=6.6 код Бањалуке 

 

Повод за израду Сценарија разорног земљотреса магнитуде M ≥6.5 јединица 

Рихтерове скале на ширем подручју Бањалуке је земљотрес који се већ десио 

27.10.1969. године. Без наведених података могуће је само теоретски процијенити 

просторну дистрибуцију интензитета за земљотрес који се већ догодио и упоредити са 

стварном картом изосеиста начињеном на основу оштећења узрокованих поменутим 

земљотресом, уз ограничења везана за начин грађења  и густину насељености. На 

Слици 7. приказан је сценарио  земљотреса са истим параметрима (гео.координате, 

магнитуда и дубина хипоцентра) као за земљотрес 27.10.1969. године односно 

теоретска софтверски срачуната расподјела интензитета земљотреса. Интензитет је 

изражен у степенима Меркалијеве скале, а описује ефекте земљотреса на људе, објекте 

и околину. 

Као што се види са Сликa 13. поменути земљотрес би се на територији општине 

Кнежево манифестовао интензитетом од VI степени Меркалијеве скале  док према 

Карти изосеиста базираној на стварним ефектима земљотреса  из 1969. године Кнежево 

се налази у зони VII степена (Слика 8.). Треба имати у виду да ефекти које би 

земљотрес имао зависе прије свега од изложености људи и објеката, односно да би се 

правилно процијенили потенцијални ефекти треба располагати подацима о врсти и 

броју објеката те густини насељености у односу на 1969. годину. 
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Слика 14.  Карта стварних изосеиста за земљотрес 1969. године 

 

 

Организованост и опремљеност капацитетима за заштиту од земљотреса 

Организацију и припреме за спровођење заштите и спашавање од рушења на 

подручју општине Кнежево врши општински штаб цивилне заштите, који не располаже 

са потребним материјално-техничким средствима и опремом за заштиту и спашавање 

од рушења. На ужем урбаном подручју општине Кнежево гдје је могућ највећи степен 

рушења, могу се ангажовати и други јавни ресурси. На пословима и задацима санирања 

посљедица рушења и рашчишћавања рушевина биће ангажовани капацитети предузећа 

која располажу са одговарајућом механизацијом и другим материјално-техничким 

средствима. 
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Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања 

Да би се благовремено и квалитетно реализовале превентивне мјере заштите од 

рушења у случају земљотреса потребно је изврши одређена прилагођавања у смислу 

примјене прописа из домена изградње објеката, урбанизације и планирања мјера 

заштите.  

За успјешно извршавање задатака спашавања становништва и материјалних 

добара у случају појаве земљотреса односно рушења и оштећења стамбених и других 

објеката потребно је извршити велике промјене, а прије свега у домену формирања, 

обуке и опремања екипа за тражење и спашавање становништва из рушевина, 

обезбјеђење и припрему капацитета за рашчишћавање рушевина као и планирање и 

организацију других мјера заштите и спашавања и нормализације у функционисању 

инфрастуктуре и других дјелатности неопходних за нормализацију живота.  

За успјешно отклањање посљедица појаве земљотреса и ангажовање 

расположивих капацитета такође је потребно извршити велике промјене с обзиром на 

неопходност ангаживања свих установа и капацитета на подручју општине Кнежево. 

 

Табела 51.  Матрица процјене капацитета за заштиту и спашавање у случају рушења 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив 

сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, 

планови, процедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

Појава земљотреса 

јачине 8
о
 МЦС 

   

Легенда 

 

 

 

 

Закључак 

Треба узети у обзир неколико чињеница везаних за анализу сценарија и процјену 

посљедица. Вјероватноћа дешавања се не може егзактно одредити а посљедице 

земљотреса зависе од мјеста епицентра, дубине жаришта земљотреса, времена догађања 

земљотреса, типа локалног тла, густине насељености и повредљивости објеката. А ако 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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се говори о мјесту дешавања земљотреса, вјероватноћа да се догоди земљотрес са 

епицентром на истом мјесту или непосредној близини је минимална, вјероватније је да 

ће епицентар бити помјерен у зависности од распореда и историјске активности 

расједних структура у тој сеизмичкој зони.  

Сеизмички хазард (опасност) територије општине Кнежево одређен је 

географским положајем и геолошким карактеристикама сјеверозападног дијела 

Републике Српске. Са аспекта сеизмичке опасности важна је близина тзв. јајачког,  

бањалучког расједа и зеничког расједа који су кроз историју генерисали најјаче 

земљотресе. Ипак, према историјским подацима којима располаже Републички 

хидрометеоролошки завод нема евидентираних јаких земљотреса са епицентром на 

територији општине. 

Према сценарију  израђеном за најјачи земљотрес  генерисан у бањалучком 

жаришту, његов ефекат би се на територији општине Кнежево манифестовао са 

интензитетом од VI степени Меркалијеве скале односно, према скали која се налази у 

прилогу, могућа су мања оштећења на слабије грађеним старим објектима. Ово су 

међутим теоретски подаци без класификације објеката и локалног тла што представља 

најобимнији и најкомплекснији дио процјене ризика. Ефекти земљотреса који 

одговарују VII степену Меркалијеве скале су, према Карти стварних изосеиста,  

забиљежени и послије земљотреса 1969. године. Да би се реално процијенили 

потенцијални ефекти новог земљотреса треба имати у виду  број и стање објеката као и 

густину насељености у односу на 1969. годину, односно извршити процјену 

повредљивости објеката.  

Сеизмолошка карта за повратни период од 500 година, према важећој законској 

регулативи, представља основ за пројектовање и треба узети у обзир да се територија 

општине Кнежево налази у зони VIII  степена на поменутој карти. 

С обзиром да се подаци о догођеним земљотресима, којима располаже Републички 

хидрометеоролошки завод, односе на релативно кратак период у односу на вријеме 

потребно за генерисање јаких земљотреса није могуће тврдити да у прошлости није 

било јачих земљотреса на  територији на коју се односи ова процјена.  
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ЗАШТИТА ОД МИНА И НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ 

СРЕДСТАВА 

 

Послови деминирања уређени су Законом о деминирању БиХ. Деминирањем у 

БиХ се баве Републичка управа цивилне заштите, Федерална управа цивилне заштите, 

Одјељење за јавну безбједност - цивилна заштита Брчко дистрикта БиХ, Оружане снаге 

БиХ, невладине организације и приватне фирме.  

Рад тимова за деминирање регулисан је Стандардом за уклањање мина и НУС-а 

у Босни и Херцеговини и Стандардним оперативним процедурама Републичке управе 

цивилне заштите.  

Припадници тимова су акредитовани и оспособљени за послове деминирања.  

Најзахтјевнији задатак у оквиру послова деминирања је такозвани „брзи 

одговор“. 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 посебним процедурама. 

 

Проведене противминске акције у периоду 1996.-2011. године 

На подручју општине Кнежево су регистрована 133 минска поља са 1463 ПП и 

336 ПТ мина. Од укупног броја на 68 минских записника унесених у МАЦ базу 

података наведено је да је број ПП и ПТ мина „0“ и да није познато ко је постављао 

мине. Највјероватније да се у овим случајевима уопште не ради о минском пољу већ је 

СФОР на основу сазнања о неексплодираним убојним средствима те информације у 

бази регистровао као минска поља.  

 

Табела 52. Минска ситуација на територији општине Кнежево 

Минска ситуација Сумњива површина у км
2 

5,34 км
2 

Број угрожених заједница 4 
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Кроз посјете локацији и анализу минске ситуације, сумњива површина је 

смањена са почетних 9,96 на 5,34 км2. При томе важно је напоменути да се сумњива 

површина углавном односи на шумска пространства и да је ризик по становништво у 

насељеним дијеловима кроз досадашње активности доста смањен. 

Трајно обиљежавање на подручју општине Кнежево није до сада рађено. 

Припремљена су три пројекта трајног обиљежавања са укупно 77 самосталних знакова 

трајног обиљежавања. 

Према бази података БХМАЦ у периоду од 2003. до 2011. године на подручју 

општине Кнежево проведене су активности упозоравања на опасност од мина од стране 

ЕУФОР-а, Генесис Пројект-а, Црвеног крста РС и Друштва црвеног крста БиХ, а 

укупно је овим активностима обухваћено 1673 учесника.  

Рубни дијелови општине Кнежево су минирани у току 1995. године. На овом 

простору углавном није било интензивних борбених дејстава, с обзиром да се између 

зараћених страна налазио кањон ријеке Угар. Када се има у виду чињеница да су се на 

положајима одбране промијениле различите јединице, треба рачунати да је један број 

минских поља постављен без писане евиденције. У протеклом периоду на подручју 

општине није било минских несрећа, али величина сумњиве и ризичне површине 

указује да да још увијек постоји потенцијална опасност од заосталих неексплодираних 

убојних средстава и мина.  

 

Упозоравање на опасност од мина 

Упозоравање на опасаност од мина ће се планирати на основу Стандарда за 

упозоравање на мине и Стандардих оперативних процедура за упозоравање на мине, те 

у складу са капацитетима локалних заједница које су класификоване по степену 

угрожености. На подручју општине Кнежево су идентификоване су слиједеће угрожене 

групе које је неопходно приоритетно третирати активностима упозоравања на мине: 

- школска дјеца; 

- становништво које се бави пољопривредном производњом и сточарством; 

- ловци; 

- риболовци; 

- припадници ватрогасног друштва; 

- ШГ Чеменица; 

- комуналне и електро службе. 

Провођењем активности упозоравања на мине ће се повећати свијест 

становништва о постојању мина у заједницама, а такође и знање о сигурним 

површинама и границама ризичне површине које ће бити третиране кроз хуманитарно 

деминирање.  
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Податци о реонима за уништавање НУС-а 

 Минско-експлозивна средства која се пронађу на терену општине Кнежево 

уништавају се у зависности од процијењеног стања у коме су затечена на терену. 

Највећи проценат ових средстава која испуњавају услове за транспорт, односно гдје је 

могуће извршити одвајање упаљачког механизма од тијела експлозивног средства, 

транспортују се и уништавају на полигону Мањача код Бања Луке који испуњава 

услове и посједује потребну документацију за ове послове. 

 Уклањање НУС са подручје општине Кнежево врши деминерски тим који је у 

склопу  Републичке цивилне заштите. Претходно их о појави НУС обавјештава 

Полицијска станица Кнежево, која и обиљежава терен око НУС, или Цивилна заштита 

Кнежево. 

 

Табела 53. Листа идентификованих ризика од мина и НУС-а 

Редни 

број 
Идентификовани ризици 

Карактер ризика 

Стални Потенцијални Минимални 

 Активирање мина  +  

 Подметање експлозивне направе   + 

 Проналазак НУС-а у насељу   + 

 Проналазак МЕС-а у насељу   + 

 Проналазак НУС-а у водотоку  +  

 Проналазак НУС-а у природи  +  

 

Анализа репрезентованих  ризика од мина и НУС-а 

Активирање мина је могуће у случају да се нагази на постављену мину или 

неправилним руковањем са истом. Иако су сва регистрована минска поља разминирана 

постоји могућност наиласка на мине нарочито на подручјима ратних сукоба и линије 

раздвајања, тако да су могућа углавном појединачна страдања. 

Подметање експлозивне направе на јавном мјесту је ризик који са собом носи 

обавезно психолошки ефекат. Представља велику опасност по људе, имовину и 

инфраструктуру. Углавном га користе терористи у остваривању својих циљева. 

Предмети постављања могу бити: све јавне установе, значајнији привредни објекти, 

објекти инфраструктуре, мјеста  већег окупљања грађана и др.  

Проналазак НУС-а у природи и насељеном мјесту представља увијек 

потенцијалну опасност по све грађане, а нарочито раднике шумарије, електре, ПТТ, 
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пољопривреднике, ловце, сакупљаче гљива и туристе. Могу да се активирају у случају 

евентуалног пожара или неконтролисаног помјерања у зависности у каквом се стању 

налази средство. Иако грађани имају могућност да уредно предају НУС-а надлежним 

установама без посљедица, можемо очекивати у наредном периоду одбацивање НУС-а 

на различитим локалитетима због неодговорности појединаца.                                                            

Проналазак НУС-а у водотоку представља потенцијалну опасност за грађане у 

непосредној близини, а нарочито извођаче радова у водотоцима ријека и потока, 

риболовце, купаче и туристе. Отежавајућа околност код овог ризика је та, што на нивоу 

БиХ нити Републике Српске не постоји служба за уклањање НУС-а под водом. 

 

Графикон 13. Матрица ризика од мина и НУС-а 

У
ч

ес
т
а
л

о
ст

/в
је

р
о
в

а
т
н

о
ћ

а
 

Често (5)      

Поуздано (4) 

Проналазак 

НУС-а у 

природи 

Проналазак 

НУС-а у 

водотоку 

   

Дешава се (3)      

Ријетко (2) 
Проналазак 

МЕС-а у насељу 
 

Подметање 

експлозивне 

направе 

  

Скоро никада 

(1) 

Активирање 

мина 
    

Посљедице 
Безначајно (1) Мања штета (2) Трајна штета (3) 

Велика 

штета (4) 

Катастрофа 

(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

г
р

у
п

е 

Људи 

Проналазак 

НУС-а у 

природи 

Активирање 

мина  

Подметање 

експлозивне 

направе 

Проналазак 

МЕС-а у насељу 
  

Имовина  

Активирање 

мина 

Подметање 

експлозивне 

направе 

Проналазак 

МЕС-а у насељу 
  

Животна 

средина 
 

Проналазак 

НУС-а у 

природи, у 

водотоку 

   

Инфр. 
Проналазак 

МЕС-а у насељу 

Активирање 

мина 
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Легенда 

 Врло висик ризик 

 Висок ризик 

 Просјечан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врло низак ризик 

 

Анализа капацитета 

Активности на реминирању минских поља и прегледу сумњивих површина 

спроводе се у организацији БХ МАЦ-а који је задужен за прикупљање података, вођење 

евиденција, обиљежавање сумњивих површина, спровођењу тендерских процедура и 

надзор на извођењу радова на разминирању.                                                                              

Послове на разминирању изводи више различитих комерцијалних деминерских 

фирми као и специјалистички деминерски тимови Републичке управе цивилне заштите 

( популарно Б тимови ). 

Послови на уклањању и уништавању неексплодираних убојних средстава која се 

пронађу на терену спроводе се у организацији Републичке управе цивилне заштите, а 

реализују их А тимови у координацији и на захтјев општинске службе за цивилну 

заштиту.  

Ови тимови обучени су и опремљени у складу са савременим европским и 

свјетским стандардима и успјешно се носе са свим изазовима у овом послу. 

Припадници Министарства унутрашњих послова - Полицијска станица Кнежево врши 

обиљежавање НУС-а и асистенцију приликом њиховог уклањање. 

 

Карактеристике и обим потребних промјена и прилагођавања   

На основу анализе сценарија потребно је извршити велике промјене у провођењу 

превентивних мјера ради избјегавања опасности од неконтролисаног активирања мина, 

подметања експлозивне направе  на јавном мјесту, те поступања при наиласку на 

одбачена НУС-а. Велике промјене су неоходне код уклањања одбаченог НУС-а у 

водотоке.              

Ради побољшања оперативних мјера, за све остале идентификоване ризике и 

сценарије потребно је прије и за вријеме инцидента извршити прилагођавања у складу 

са прописима и насталој ситуацији на терену.  Послије инцидента неопходне су велике 

промјене у организацији снага и средстава, те отклањању посљедица подметања 

експлозивне направе. 
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Табела 54. Процјене капацитета 

Сценариј ризика Процјена капацитета 

Број и назив 

сценарија 

Прије инцидента 

(закони, процјена, 

планови, процедуре, 

превентивне 

мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

одговор и смањење 

посљедица) 

Послије инцидента 

(капацитети за 

опоравак) 

 

Активирање мина    

Подметање 

експлозивне направе 
   

Проналазак НУС-а у 

насељу 
   

Проналазак МЕС-а у 

насељу 
   

Проналазак НУС-а у 

водотоку 
   

Проналазак НУС-а у 

природи 
   

Легенда 

 

 

 

 

 

Идентификовани проблеми везано за мине и НУС-а 

 

Проблеми који се најчешће јављају везано за ризике од мина и неактивираних 

убојитих средстава су слиједећи: 

- нема организовано уклањање НУС-а испод воде; 

- грађани сами помјерају НУС-а без обавјештавања надлежних установа;         

- велика могућност постоји да дјеца дођу у контакт са НУС-а.                                                       

- избјегавање пријаве и одбацивање НУС-а од стране грађана је присутно због 

непознавања процедуре. 

 

 Потребне велике промјене 

 Потребно прилагођавање 

 Не треба ништа мијењати 
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Потребне мјере заштите од неексплодираних убојних средстава и мина 

Послови на уклањању и уништавању неексплодираних убојних средстава која се 

пронађу на терену спроводе се у организацији Републичке управе цивилне заштите, а 

реализују их А тимови у координацији и на захтјев Одсјека за цивилну заштиту. Ови 

тимови обучени су и опремљени у складу са савременим европским и свјетским 

стандардима и успјешно се носе са свим изазовима у овом послу. 

Локална управа, цивилна заштита општине Кнежево и Полицијска станица 

Кнежево акценат би требали ставити на упознавању најмлађе популације о 

опасностима од неексплодираних убојних средстава и мина, те правовременом 

реаговању на сваку дојаву о проналаску ових направа. 
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ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

 

Мјере заштите и спашавањa становништва, материјалних добара и животне 

средине морају бити добро организоване, а припреме извршне тако да омогућавају 

ефикасно ангажовање свих расположивих капацитета на подручју општине Кнежево и 

њихово стављање у функцију заштите и спашавања становништва, материјалних 

добара и животне средине. Да би се омогућило превентивно дјеловање као и 

оперативно спровођење мјера заштите и спасавања те отклањање посљедица 

елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Кнежево неопходно је 

предузети сљедеће: 

 

Мјере заштите животне средине 

Да би се спријечиле појаве екстремно високих концетрација загађења потребно 

обезбиједити сљедеће мјере: 

- Континуирани мониторинг стања животне средине кроз праћење емисије и 

имисије загађујућих компоненти; 

- Од стране производних и енергетских капацитета неопоходно је спроводити 

одговарајуће техничко-технолошке мјере и мјере технолошке дисциплине; 

- Успоставити добру координацију активности надлежних субјеката у локалној 

заједници са стручно-специјализованим установама; 

- На оперативним активностима на провођењу хитних мјера ангажовати 

специјализоване јединице за заштиту и спашавање, јавна предузећа, установе и 

становништво; 

Обезбиједити благовремено утврђивање критичног нивоа загађености и 

одређивање зоне критичне загађености, на основу чега се на приједлог стручно-

специјализоване установе предузимају одговарајуће мјере које ће у најкраћем могућем 

временском периоду довести до смањења концетрације загађујућих компоненти.  

 

Табела 55. Приоритетне мјере за заштиту животне средине 

Бр 
Мјере заштите 

животне средине 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Одговорна 

особа 

Рок за 

имплементацију 

1. 

Едукација привредника 

и становништва о 

еколошки 

прихватљивим 

изворима енергије 

3000 1500 1500 

Општина, 

невладин 

секотр 

2016-2020 
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Мјера заштите од хидрометеоролошких ризика 

Неопходно је урадити противградну заштиту у складу са нашим потребама; 

Потребно је даље јачати материјално техничке и људске капацитете за 

интервентну помоћ и за брзо отклањање последица елементарних непогода у саставу 

Ватрогасне јединице, Цивилне заштите и предузећа Чистоћа и зеленило; 

Успоставити евиденцију теретних возила, аутобуса и трактора, који се по 

потреби могу ставити у функцију евакуације становништва или чишћења снијега у 

руралним подручјима ако се за то укаже потреба, као и евиденцију организација које се 

могу ставити на располагање приликом евакуације. 

 

Табела 56. Приоритетне мјере за заштиту од хидрометеоролошких ризика 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Одговорна 

особа 

Рок за 

имплементацију 

1. 

Обука припадника 

ватрогасне јединице, 

цивилне заштите и 

комуналног предузећа 

за брзе интервенције 

2 000 2 000 / 

Општина, 

невладин 

секотр 

2016-2020 

2. 
Успостављање 

евиденције 
/ / / Општина 2016-... 

 

Мјере заштите од поплава 

Да би се негативни ефекти поплаве као, честе елементарне непогоде, свели на 

минимум, потребно је: 

- Даље развијање система заштите и спашавања људи и материјалних добара у 

складу са реалним могућностима локалне заједнице; 

- Приоритетно је потребно наставити материјално техничко опремање јединице 

цивилне заштите опште намјене;  

- Инспекцијски надзор над нелегалним грађењем у близини ријека водотокова 

мора да буде интензивнији; 

- Изградња нових и одржавање постојећих одводних канала, јаркова, уз 

саобраћајнице, као и оборинске и канализационе мреже ради спречавања 

бујичног плављења. 
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Табела 57. Приоритетне мјере за заштиту од поплава 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Одговорна 

особа 

Рок за 

имплементацију 

1. 

Обука припадника 

ватрогасне јединице, 

цивилне заштите, 

становништва и 

комуналног предузећа 

2 000 2 000 / 

Општина, 

невладин 

секотр 

2016-2020 

2. 

Набавка опреме за 

чишћење цијеви 

(оборинсе, 

канализационе мреже...) 

6 043 / 6 043 
Ворлд 

висион 
2016 

3. Инспекцијски надзор / / / Општина 2016-... 

4. 

Изградња нових и 

одржавање постојећих 

одводних канала, 

оборинске и 

канализационе мреже 

500 000 500 000 / Општина 2016-2020 

 

Мјере заштите од одрона и клизишта 

Да би се спријечиле појаве клизишта и одрона на територији општине Кнежево, 

потребно је урадити слиједеће: 

- Дренажа за одвод воде из земље, која се поставља у дубину или на површину; 

- Код мањих одрона су довољни и зечји насипи од врећа пијеска; 

- Површине које су и даље под кишом прекривају се с водоотпорним церадама, 

ПВЦ фолијом итд. да би се спријечило даље натапање тла; 

- Постављање мрежа; 

- Заштитни зидови, (армирани бетон) који могу служити и против сњежних 

лавина; 

- Пошумљавање пружа дугорочну заштиту јер коријење дрвећа стабилизује тло; 

- Смањење нагиба путем санације терена; 

- Израдити катастер клизишта (Републички завод за геолошка истраживања-

општина); 

- Уклањање одрона са путних праваца у складу са надлежностима. 
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Табела 58. Приоритетне мјере за заштиту од клизишта и одрона 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. 

Дренирање земљишта 

изнад занатског центра 

у улици Дујка 

Комљеновића и Николе 

Тесле 

30 000 30 000 / Општина 2016-2020 

2. 
Постављање мрежа на 

регионалним путевима 
50 000 / 50 000 

Јавни путеви 

РС 
2016-... 

3. 
Изградња заштитних 

зидова 
20 000 20 000 / Општина 2016-20 

4. Пошумљавање 300 000  300 000 

ШГ 

„Чемерница

“ 

2016-2020 

5. 
Ирада катастра 

клизишта 
50 000  50 000 

Републички 

завод за 

геолошка 

истраживањ

а, Општина 

2016-2021 

6. Уклањање одрона 50 000 50 000  

Општина, 

Јавни путеви 

РС 

2016-... 

 

Мјере заштите животиња 

- Вршити редовно превентивне мјере заштите животиња (вакцинисање, редони 

прегледи објеката за узгој стоке и сл.); 

- Обезбиједити редовну контролу испревности намирница анималног поријекла, 

контрола на трихинелозу и друге узрочнике заразних болести; 

- Обезбиједити адекватне услове за збрињавање угинулих животиња и анималног 

отпада на подручју општине Кнежево; 

- Редовно уклањати псе луталице. 
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Табела 59. Приоритетне мјере за заштиту животиња 

Бр 
Мјере заштите 

животиња 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. Санитарни прегледи 10 000 10 000 / Општина 2016-2020 

2. 
Оснивање сточног 

гробље 
20 000 /  Општина 2016-... 

 

Мјере заштите биљака 

Спровођење мјера заштите биљака, као изузетно важног природног ресурса, 

потребно је усмјерити на:  

- Обезбјеђење адекватног надзора и контроле хемијских средстава, која се користе 

у заштити пољопривредних производа, те њихову примјену према упутствима 

стручних лица,  

- Обезбјеђење мониторинга квалитета земљишта и здравственог стања биљака, 

кроз редовну контролу параметара који су индикатори болести биљака и 

загађења земљишта,  

- Доношење нормативних и програмских докумената ради сузбијања амброзије– 

коровске биљке која је узрочник емисије алергена који значајно угрожава 

здравље становништва,  

- Кроз примјену савремених агротехничких и мјера заштите биљака радити на 

предупређењу појаве болести биљака и појаве биљних штеточина. 

 

Табела 60. Приоритетне мјере за заштиту биљака 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. 
Фитосанитарна 

иснпекција 
10 000 10 000 / Општина 2016-2020 

 

Мјере заштите здравља становништва 

Да би се спријечиле појаве епидемија и обезбиједили услови за заштиту здравља 

становништва на подручју општине Кнежево потребно је предузети сљедеће мјере:  

- Обезбиједити потпуну санитарно хигијенску исправност воде за пиће, јавног 

водоводног система као и сеоских водоводних мрежа; 
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- Вршити редовну микробиолошку и хемијску контролу воде за пиће као и 

контролу хигијенске исправности прехрамбених артикала;  

- Предузети мјере превентивне здавствене заштите од стране здравстнених 

установа- редовне вакцинација и друге мјере; 

- Обезбиједити потпуну примјену мјера јавне хигијене (дезинфекција, 

дезинсекција и деразизација); 

- Кроз изградњу недостајуће и изградњу нове канализационе мреже и колектора 

на подручју општине Кнежево обезбиједити санитарно хигијенске услове 

становништва. 

 

Табела 61. Приоритетне мјере за заштиту здравља становништва 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. Санитарна инспекција 10 000 10 000 / Општина 2016-2020 

2. 

Дезинфекција, 

дезинсекција, 

дератизација – прољеће 

- љето 

30 000 /  
Овлаштене 

фирме 
2016-2021 

3. 

Изградња 

канализационе мреже и 

уградња колектора 

100 000 100 000 / Општина 2016-2021 

 

Мјере заштите дјеце и социјалних категорија 

Да би се минимализовале посљедице идентификованих ризика по дјецу и 

социјалне категорије неопходно је извршити сљедеће: 

- Обезбиједити континуирано образовање дјеце и социјелних категорија о 

поступању у случајевима елементарних непогода; 

- Захтјевати од свих институција које директно раде са овим категоријама да у 

склопу свог пословања одраде процјену стања угрожености, израде листе 

приоритета дјеловања, израде акционе планове, израде комуникационе планове, 

набаве опрему за спасавање и заштиту и успоставе везе и односе са другим 

субјектима заштите.  
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Табела 62. Приоритетне мјере за заштиту дјеце и социјалних категорија 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. 

Обука дјеце и 

социјално осјетљивих 

категорија 

становништва 

10 000 10 000 / 

Општина, 

Центар за 

социјални рад. 

Ватрогасна 

јединица, 

Цивилна 

заштита 

2016-2020 

2. Израда процјена 20 000 / 20 000 Општина 2016-... 

 

Мјере заштите од појаве дивљих депонија 

- Санирати постојеће депоније; 

- Захтјевати од свих институција које се баве са овим проблемом да дају свој 

допринос у спријечавању нових депонија; 

- Поставити огласне табле о забрањеном одлагању смећа. 

 

Табела 63. Приоритетне мјере за заштиту од појаве дивљих депонија 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. Санација депонија 200 000 100 000 100 000 

Општина, 

невладин 

сектор, 

Минисатарство 

2016-2021 

2. Постављање табли 20 000 / 20 000 Општина 2016-... 

 

Мјера заштите од појаве пожара 

Организација заштите од пожара обухвата организовање  вршења послова 

превентивних дјелатности предузимања и спровођења мјера заштите од пожара, надзор 

над предузимањем и спровођењем тих мјера у циљу спрјечавања настајања и ширења 

пожара, те ватрогасну оперативну дјелатност гашења пожара и спашавања људи и 

имовине угрожених пожаром и другим елементарним непогодама.  

Да би се присутни проблеми у области заштите од пожара могли рјешавати 

неопходно је  интензивније проводити мјере заштите од пожара а прије свега: 
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- Попунити јединицу ватрогасног друштва прописаним бројем ватрогасаца; 

- Обезбјеђење потребних средстава за гашење пожара, посебну пажњу посветити 

изградњи и одржавању хидрантске мреже; 

- Подизање нивоа опремљености и обучености Ватрогасног друштва Кнежево и 

једнице цивилне заштите опште намјене; 

- Обезбједити техничку исправност уређаја и примјену превентивних мјера 

заштите од пожара; 

- Предузети све потребне мјере на спрјечавању појаве ватре на отвореном 

простору (паљење корова и сл.); 

- У стамбеним и другим објектима обезбиједити апарате за гашење пожара; 

- Донијети одговарајуће планове заштите од пожара и прецизирати начине 

спашавања људи и материјалних добара; 

- Обезбедити одговарајућу сигнализацију и аутоматизацију у противпожарној 

заштити; 

- Обезбиједити ефикасан надзор и контролу у области заштите од пожара; 

- Обезбиједити квалитетно одржавање и редовну контролу исправности уређаја и 

инсталација; 

- Организовати вјежбе хитног одговора на пожар у којима ће бити укључени 

ватрогасци, јединица цивилне заштите, полиција и хитна помоћ. 

 

Табела 64. Приоритетне мјере за заштиту од појаве пожара 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупн

и буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. 
Набавка опреме за 

ватрогасну јединицу 
50 000 30 000 20 000 

Општина, 

невладин 

сектор, 

Минисатарство 

2016-2020 

2. 
Обука у случају 

евакуације 
20 000 / 20 000 

Општина, 

ватрогасни 

савез 

2016-... 

3. 
Одржавање хидрантске 

мреже 
30 000 10 000 20 000 

Општина, 

приватни 

сектор 

 

4. 

Набавка 

противпожарних 

апарата 

100 000 5 000 95 000 

Општина, 

приватни 

сектор, 

становништво 

2016-2021 

5 
Доношење плана 

заштите од пожара 
6 000 6 000  

Општина, 

лиценцирана 

фирма 

2016 
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Мјере заштите од земљотреса 

Да би се створили услови за ефикасно спровођење заштите и спасавања 

становништва у случају појаве земљотреса на подручју општине Кнежева, те да би се 

благовремено и организовано приступило отклањању посљедица земљотреса потребно 

је предузети сљедеће мјере:  

- Код изградње објеката доследно примјењивати грађевинско-техничке нормативе 

и мјере заштите од рушења у складу са важећим прописима; 

- Предузимати активности на обезбеђењу материјалних и кадровских потенцијала 

за спашавање људи из рушевина и ефикасно отклањање последица земљотреса;  

- Оспособити и опремити јединицу за спашавање из рушевина за подручје 

општине Кнежева; 

- Предузети мјере на плану обуке становништва за примјену мјера заштите и 

спашавања у случају земљотреса; 

- У сарадњи са квалификованим институцијама, утврдити сеизмичку 

микрорејонизацију подручја општине Кнежева, са могућим интензитетима 

земљотреса.  

 

Табела 65. Приоритетне мјере за заштиту од појаве земљотреса 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинско

г буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. Обука становништва 10 000 2 000 8 000 

Општина, 

невладин 

сектор, 

Минисатарство 

2016-2020 

2. 

Оспособити и опремити 

припаднике ватрогасне 

јединице и цивилне 

заштите 

30 000 10 000 20 000 

Општина, 

ватрогасни 

савез, невладин 

секотр 

2016-... 

 

Мјере заштите од мина и НУC-а 

На плану ефикасне заштите од мина и неексплодираних средстава на подручју 

Кнежева неопходно је:  

- Предузети додатне мјере на успостављању боље сарадње становништва и 

надлежних институција на питањима организоване и безбједне предаје 

нелегалних МЕС –а која се налазе у посједу грађана,  

- Проводити програме едукације становништва поготово дјеце на упознавању на 

опасности од мина и НУС - а,  
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- Остварити бољу сарадњу са надлежним републичким институцијама ради 

ефикасније организације уништавања мина и НУС-а. 

 

Табела 66. Приоритетне мјере за заштиту од НУС-а 

Бр 

Мјере заштите од 

хидрометеоролошких 

ризика 

Укупни 

буџет 

Средства из 

општинског 

буџета 

Екстерна 

средства 

Носилац 

активности 

Рок за 

имплементацију 

1. 
Обиљежавање подручја 

под минама 
20 000 5 000 15 000 

Општина, 

невладин 

сектор, 

Минисатарс

тво 

2016-2020 

2. Деминирање - 5 000 - 

Јединица за 

деминирање, 

општина 

2016-... 

3. 
Едукација 

становништва 
10 000 5 000 5 000 

Општина, 

невладин 

сектор 
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ЗАКЉУЧAK 

 

На бази разматрања природно-географских и другух карактеристика општине 

Kнежево, анализе ризика и анализе капацитета, те идентификовања присутних 

проблема код свих профила опасности, као и утврђивања потребних мјера и активности 

ради успјешног спровођења преветивних мјера заштите, оперативних мјера заштите и 

спашавања и отклањања насталих посљедица могу се донијети сљедећи закључци:  

Појаве елементарних непогода и других несрећа на подручју општине Кнежево 

представљају сталну опасност угрожавања становништва, материјалних добара и 

животне средине.  

Најзначајнији облици потенцијалне опасности угрожавања становништва 

представљају: појаве пожара, ослобађање већих количина отровних и других материја 

односно појава дивљих депонија, што у великој мјери угрожава животну средину, 

затим појаве заразних болести животиња и биљака и угрожавање пољопривредног 

земљишта, велика опасност од појаве клизишта и одрона. 

Највећи ризик по становништво имају пожари. 

На бази анализе расположивих капацитета и могућности њихове употребе за 

заштиту и спашавање утврђен је недостатак материјално техничких средстава и опреме 

за заштиту и спашавање у случају пожара у урбаној зони (зграде више спратноати), 

шумских пожара, заштиту и спашавање у случају земљотреса, за збрињавање 

угруженог-привремено измјештеног становништва и заштиту здравља становништа 

(карантинске болести).  

На бази анализе капацитета утврђено је да најзначајније промјене и 

прилагођавања у домену превентивних мјера неопходо је извршити у циљу превенције 

појаве пожара у стабеним објектима и руралним подручјима (шумски пожари) и 

заштити животне средине. 

Ради успјешнијег спровођења оперативних мјера заштите и спашавања у вријеме 

појаве ризика велике промјене је неопходно извршити прије свега у домену заштите од 

земљотреса, шумских пожара и пожара на високоим зградама и индустријским 

капацитетима, заштите здравља становништва, екстремног загађења воде и техничко 

технолошких акцидената.  

Успјешно отклањање посљедица појаве елеметарних непогода захтијева велике 

промјене за случајеве појаве земљотреса, појаве пандемијских болести, пожара на 

индустријским и складишним капацитетима.  

За успјешно предупређење настајања елементарних непогода односно 

спровођење адекватних превентивних мјера, неопходно је успостављање добре 

организације, планирања, обуке и обезбјеђења потребних материјално техничких 
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средстава и опреме за ефикасно спровођење мјера заштите и спасавања становништва и 

материјалних добара. 

Ради повећања нивоа ефикасности у спровођењу мјера заштите и спашавања 

неопходно је организовано и палански реализовати обуку становништва и структура 

цивилне заштите.  

За успјешно извршавање оперативних задатака заштите и спашавања у 

ситуацији непосредне угрожености становништва и отклањање посљедица неопходно 

је извршити набавку неопходних материјално техничких средстава и опреме, а прије 

свега стредстава за гашење пожара, тражење и спашавање у случају рушења, заштиту 

од поплава и заштиту здравља становништва.  

Приликом доношења урбанистичких, просторно планских и стратешких 

развојних докумената на подручју општине Кнежево неопходно је адекватно третирати 

питања заштите и спашавања становништва и материјалних добара, односно 

конципирати урбанистички и просторни развој који у потпуности уважава потребе, 

норме и стандарде из домена заштите и спашавања становништва, материјалних добара 

и животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 


	bookmark0
	bookmark1
	bookmark2
	bookmark3
	bookmark4
	bookmark5
	bookmark6

