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Увпд 
 
Прпцјена угрпженпсти пд елементарне неппгпде и друге несреће (у даљем тексту: Прпцјена 
угрпженпсти) је пплазни и темељни дпкумент Плана защтите и спасаваоа. Уредба п садржају и нашину 
израде Плана защтите пд елементарне неппгпде и друге несреће („Службени гласник Републике Српске“, 
брпј: 68/13) разрадила је метпдплпщки приступ и нашин израде дпкумената Плана защтите и спасаваоа. 
 
Метпдплпщки приступпри изради прпцјене је ризикп-базиранп димензипнираое“. Ризикп-базиранп 
димензипнираое је у ствари прилагпђаваое закпнске легислативе, планпва, прпцедура и друге 
дпкументације, спасилашких и хитних служби, превентивних и интервентних капацитета и свега другпг 
щтп је пд неппсреднпг знашаја за защтиту и спасаваое/цивилну защтиту, идентификпваним ризицима. 
Тп је прпцес кпји се састпји пд пет ппвезаних и међуспбнп зависних фаза кпји пмпгућава прилагпђаваое 
спасилашких и хитних служби и других субјеката пд знашаја за защтиту и спасаваое, капацитета, закпнске 
легислативе, планпва и других дпкумената ппстпјећим ризицима.Пвај нашин-принцип кпји се кпристи 
приликпм израде Прпцјене угрпженпсти и Плана цивилне защтите се ппказап кап вепма дпбар и 
ефикасан принцип. 
 
Ризикп-базиранп димензипнираое  је прилагпђаваое структура и ппмпћи служби спасаваоа у 
зависнпсти пд ризика кпји ппстпје у ппщтини. 
Ризикп је пптенцијални дпгађај (ппжар, урущаваое и цуреое) или кпмбинација једнпг пптенцијалнпг 
дпгађаја и једнпг пбјекта (прпстприје за пкупљаое, стамбене јединице, складищта, аутппут и фестивал) 
кпји мпже дпвести дп угрпжаваоа лица, импвине и пкплине. 
 
Нивп ризика је пбим ризика у ппщтини. Нивп се исказује кап кпмбинација ушесталпсти пд ризика и 
ппсљедица, укпликп се ризик деси. Нивп ризика мпже се изразити кап ппјединашни ризик или за групу 
ризика. 
 
Ризикп-базиранп димензипнираое је рукпвпђеое ппщтинским ризицима, такп да пни не пређу нивп 
ризика кпји се жели у ппщтини. Једна несрећа кпја се дещава ушесталп, али кпја нема велике ппсљедице 
нпр. ппжар у једнпј прпстприји, без људских жртава – мпже имати исти нивп ризика кап несрећа кпја се 
дещава вепма ријеткп, али затп има велике ппсљедице нпр. ппжар у стану са ппвријеђеним или мртвим 
пспбама. 
 
Нивп ризика у једнпј ппщтини мпже се прпмијенити такп щтп ће се: 

 ппвећати или смаоити вјерпватнпћа за избијаое ризика, 
 ппвећати или смаоити ппсљедице када се ризик деси, 
 дпдати или пдстранити ризике – тј. дпдати или пдстранити пбјекте или мпгућнпсти да се несрећа 

деси. 
  

Сврха ризикп-базиранпг димензипнираоа јесте ствараое ппвезанпсти између: 
 

1) Општинских ризика кпји се устанпвљују путем идентификације ризика и анализе ризика, те се  
такп пдређује пбим ризика. 

2) Општинске  службе спасаваоа, кпја мпже интервенисати у ризицима. 
3) Нивп мјера ппштинске  службе спасаваоа, щтп је нивп мјера кпје ће служба спасаваоа пружити 

грађанима, фирмама и сл.  
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Сл. Елементи ризикп-базиранпг димензипнираоа службе спасаваоа 
Ризикп-базиранп димензипнираое је прпцес кпји се састпји пд пет међуспбнп зависних и услпвљених 
фаза, и тп: 
 

а) прва фаза – идентификација ризика, 
б) друга фаза – анализа ризика, 
в) трећа фаза – приједлпг за нивп мјера и активнпсти, 
г) шетврта фаза – дпнпщеое пдлуке пп приједлпгу за нивп мјера и активнпсти, и 
д) пета фаза – спрпвпђеое пдлуке. 

 
Структура Прпцјене угрпженпсти : У првпм дијелу, дати су ппщти ппдаци и инфпрмације п пдређеним 
темама, статистишки прегледи, пресјек тренутнпг стаоа и перспективе развпја.  
Дати су ппщти ппказатељи п пплпжају и карактеристикама теритприје ппщтине Лппаре, станпвнищтву, 
ппщте инфпрмације п културним дпбрима, карактеристикама рељефа, гепграфскп-педплпщким и 
хидрпгеплпщким карактеристикама тла, клизищтимаи земљптресима, клими, режиму падавина и 
температури, хидрпграфскпј мрежи и ппдземним впдама, щумама и щумскпм земљищту, ппљппривреди 
и ппљппривреднпм земљищту, здравственпм и ветеринарскпм сектпру, привреднпј развијенпсти 
сапбраћају и инфраструктури, неексплпдираним убпјним средствима и минама, живптнпј средини и 
технишкп – технплпщким несрећама.  
У другпм дијелу, приказана је листа идентификпваних репрезентативних ризика. 
У трећем и шетвртпм дијелу су представљени резултати анализе репрезентативних сценарија и 
приједлпзи за нивп мјера и активнпсти, шија је сврха птклаоаое идентификпваних слабпсти и 
недпстатака, те унапређеое стаоа . 
У петпм дијелу датје закљушак, у щестпм дијелу приказани су репрезентативни сценарији и на крају у 
седмпм дијелу су дати прилпзи  међу кпјима је дат и преглед закпна, ппдзакпнских аката, међунарпдне 
легислативе и других знашајних дпкумената, кпји су већим дијелпм кприщћени приликпм израде 
Прпцјене угрпженпсти и кпји су релевантни за упптребу пвпг дпкумента. 
Прпцјена угрпженпсти ппдлијеже ажурираоу, какп текућем, свакпдневнпм, такп и редпвнпм, 
перипдишнпм, кпје је свепбухватније и кпје се врщи, у принципу, једнпм у 3 дп 5 гпдина, зависнп пд 
прпмјене пкплнпсти или кљушних елемената кпји су битни за оену вјерпдпстпјнпст. 
 

 

 

 

 

 Служба спасавања 

 Oпштинскиризици  Ниво мјера 
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Радна група за израду Прпцјене: 

Име и презиме Функција Прганизација/Институција 

1. Др Радп Савић; нашелник ппщтине - 
предсједник 

 

2. Жељкп Керпвић  Нашелникпдјељеоа за 
привреду и друщтвене 
дјелатнпсти - замјеник 
предсједника 

 

3. Давпр 
Михајлпвић.  

нашелник пдјељеоа за 
ппщту управу; 

 

4. Даница Илић  нашелник пдјељеоа за 
финансије; 

 

5. Срђан Лукић  нашелник пдјељеоа за 
прпстпрнп уређеое и 
стамбенп-кпмуналне 
ппслпве; 

 

6. Стевп Тпдпрпвић; Вищи сртушни сарадник за 
цивилну защтиту и 
старјещина теритпријалне 
ватрпгасне јединице 
Лппаре 

 

7. Драган Ђпкић 
секретар  

ппщтинске прганизације 
црвенпг крста Лппаре; 

 

8. Др Желимир 
Нещкпвић  

директпр ЈУ Дпма здравља 
„Лппаре“ Лппаре; 

 

9. Жељкп Ђпкић  директпр ЈКП „ Чистпћа“ 
Лппаре; 

 

10. Зпран Дпндић  ДиректпрШГ „Мајевица“ 
Лппаре 

 

11. Зпран Јпкић  директпр ДПП 
Ветеринарска станица 
Лппаре; 

 

12. Пајп Тпмић  директпр пснпвне щкпле 
„Свети Сава“ Лппаре; 

 

13. Дејан Маркпвић  директпр  ЈУ Центра за 
спцијални рад Лппаре: 

 

14. Анђелка Ристић  ппљппривредни инспектпр 
и инспектпр за храну; 

 

15. Бранкп Јекић  кпмандир Пплицијске 
станице Лппаре 
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Метпдплпгија израде дпкумента 
 
Метпдплпгија за израду Прпцјене угрпженпсти представља израз усаглащенпсти и јединства кљушних 
актера у пбласти защтите и спащаваоа. Дефинисаое планираоа кап сущтински најважније функције 
свакпг система, па такп и система защтите и спащаваоа претппставља ппменутп јединствп. Примјеоени 
метпдплпщки приступ при изради Прпцјене угрпженпсти је „ризикп-базиранп димензипнираое“. 
Сущтинска преднпст „ризикп-базиранпг димензипнираоа“ јесте сасвим кпнкретан и мјерљив резултат дп 
кпјег се дплази крпз прпцес идентификације и анализе ризика кпји представља пснпв надлежним 
субјектима за дпнпщеое пдлука.  
Најзнашајнија преднпст пвпг мпдела јесте мпгућнпст и пптреба „димензипнираоа“ пднпснп 
прилагпђаваоа спасилашких и хитних служби и оихпвих капацитета-превентивних и пперативних 
планпва, закпнске регулативе и друге дпкументације идентификпваним ризицима.  
„ Ризикп-базиранп димензипнираое“ кап метпдплпщки приступ примјеоен је кап нит кпја ће ппвезивати 
све дпкументе плана защтите и спащаваоа. Примјена ризикп-базиранпг дименезипнираоа кап метпда и 
прпцеса израде Прпцјене угрпженпсти састпји се пд пет ппвезених и међуспбнп зависних фаза, а кпје 
пмпгућавају прилагпђаваое идентификпваним ризицима спасилашких и других хитних служби, других 
субјеката пд знашаја за защтиту и спащаваое, оихпвих превентивних капацитета, правне регулативе и 
друге дпкументације.  
У првпј фази израде Прпцјене угрпженпсти врщи се идентификација ризика у кпјпј нпсипци планираоа 
врще идентификацију ппстпјећих ризика путем идентификације разлишитих пбјеката и разлишитих 
дпгађаја те оихпвпг дпвпђеоа у везу.  
У другпј фази израде Прпцјене угрпженпсти изврщена је анализа ризика у кпјем је дефинисан пбим 
идентификпваних ризика те мпгућнпсти и нашин дјелпваоа на оих.  
У трећпј фази израде пвпг дпкумента утврђен је пријелпг стандарда пднпснп нивп мјера и активнпсти 
кпје субјекти пд знашаја за защтиту и спащаваое, укљушујући спасилашке и хитне службе, требају 
пбезбједити пп питаоу защтите и спащаваоа људи, материјалних и других дпбара у слушају ппјаве 
идентификпваних ризика.  
У пквиру шетврте фазе израде Прпцјене угрпженпсти кпја представља дпнпщеое пдлуке пп приједлпгу за 
нивп мјера и активнпсти, ппказује се нашин на кпји пдгпварајући нивп пдлушиваоа дефинище мјере и 
активнпсти кпје је пптребнп предузети у циљу пвладаваоа идентификпваним ризицима.  
Пета фаза представља прпвпђеое пдлука пднпснп реализацију утврђенпг стандарда у прпцесу, уз 
примјену пдгпварајућих кпнтрплних механизама. 
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I ДИП  
 

1. ППШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ППДРУЧЈА ППШТИНЕ 
 

1.1. Теритприја - пплпжај и карактеристике  
 
1.1.1. Гепграфски пплпжај и теритприја  

Ппщтина Лппаре се налази у сјеверпистпшнпм дијелу Бпсне и Херцегпвине (БиХ) и дип је ентитета 
Република Српска (РС). У тпку 1992. гпдине, пд теритприје некадащое ппщтине Лппаре настале су двије 
ппщтине, и тп ппщтина Лппаре у РС и ппщтина Челић кпја је дип Федерације Бпсне и Херцегпвине (ФБиХ). 

Садащоа ппщтина Лппаре заузима ппврщину пд 299,8 km² и граниши с ппщтинама Угљевик и Бијељина у 
РС, Тепшак, Сапна, Тузла и Челић у ФБиХ, те са Дистриктпм Бршкп. 

Ппщтина је смјещтена на прелазу планине Мајевице ка равницама Семберији и Ппсавини, и представља 
средищте пвпг дијела Ппдмајевице. Цијелп ппдрушје карактерище велики брпј маоих впдених тпкпва, а 
крпз град Лппаре прптише ријека Гоица. Град Лппаре се налази на прпсјешнпј надмпрскпј висини пд 235 
m. Прирпдни ресурси кпјим распплаже ппщтина Лппаре су ппљппривреднп земљищте, щуме, дпк у 
маоем и неиспитанпм пбиму има камене спли и руде угља. 

 

 
1.1.2. Брпј, велишина и урбана структура насеља  
 

Р. 
Бр. 

Насељенп мјестп Ппврщина у 
км2 

Брпј 
станпвника 

Густина/км2 Бр. 
Дпмаћ. 

Бр.   
станпва 

1. Бпбетинп Брдп 7,395 465 62,88 145 238 

2. Бријест 4,732 200 42,27 74 143 

3. Брусница  8,541 388 45,43 117 158 

4. Вакуф 5,844 292 49,97 80 122 

5. Вукпсавци 5,690 398 69,95 114 185 

6. Јабланица 24,090 940 39,02 288 382 
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7. Кпзјак 3,042 287 94,35 71 95 

8. Кпоикпвићи 1,617 41 25,36 14 32 

9. Кпрај 21,027 1435 68,25 435 804 

10. Кпретащи 4,963 252 50,78 87 150 

11. Лабуцка  9,219 282 30,59 98 121 

12. Липпвице 8,541 368 43,09 110 146 

13. Лппаре  3,503 2709 773,34 832 1090 

14. Лппаре Селп 30,134 817 27,11 237 324 

15. Лукавица 1,091 61 55,91 18 31 

16. Машкпвац 3,043 215 70,65 70 77 

17. Милинп Селп 11,723 442 37,70 139 211 

18. Мирпсавци 8,888 360 40,50 112 255 

19. Мртвица  12,233 583 47,66 203 372 

20. Пељаве  6,354 572 90,02 187 238 

21. Пипери  12,086 941 77,86 259 457 

22. Пиркпвци 12,630 678 53,68 210 304 

23. Ппдгпра 16,499 263 15,94 92 152 

24. Пптращ 3,997 34 8,51 13 31 

25. Прибпј 15,064 1418 94,131 463 671 

26. Пукищ 4,068 158 38,84 57 77 

27. Пущкпвац 12,925 527 40,77 157 247 

28. Смиљевац 2,798 105 37,53 30 53 

29. Тпбут 28,136 1269 45,10 418 555 

30. Заврщје 1,98 ? ? ? ?   

 Укупнп:298,964 16.568 55,42 5153 7792 298,964 
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1.1.3. Уже и щире пкружеое  
Центар ппщтине ппвезан је регипналним путем са Бршкп Дистриктпм (30 км), и магитралним путем са 
Бијељинпм (50 км), Тузлпм (40 км) и Угљвикпм (29 км).  

Слика 1. Приказ ппштине Лппаре на теритприји БиХ 

 

 

                    Табела брпј 1. 

Дужина границе  

Бијељина Угљевик Тепшак Сапна Тузла Челић Дистрикт 
Бршкп 

Укупнп: 

2.590 30.732 5.786 4.852 14.911 23.673 17.285 99.829 м 

2,590 30,732 5,786 4,852 14,911 23,673 17,285 99,829 км 

 
 
 
1.2. Станпвнищтвп  
 
1.2.1Структура станпвнищтва 
 
Ппдаци п станпвнищтву ппщтине Лппаре су кприщтени ппдаци из ппписа пбављенпг 2013. гпдине. 
 

Рађаоа умираоа и бракпви на ппдрушју ппщтине Лппаре 

 
Гпдина 

Рпђени  
Умрли  

 
Прирпдни 
приращтај 

 
Бракпви 

свега Ж.Р. М.Р. Склппљени  разведени 

2005. 86 86 - 181 -95 63 11 

2006. 88 88 - 185 -97 73 18 

2007. 107 107 - 232 -125 91 12 

2008. 68 68 - 192 -124 60 2 
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2009. 89 89 - 198 -109 48 1 

2010. 52 52 - 224 -172 51 1 

2011. 64 62 2 171 -109 47 10 

2012. 69 68 1 223 -155 48 10 

2013. 55 55 - 199 -144 47 8 

2014. 52 52 - 231 -179 44 13 

2015. 48 48 - 222 -174 55 8 

 
 

 

Миграципна кретаоа 
 

Гпдина  Брпј дпсељених у 
ппщтину Лппаре 

Брпј пдсељених из 
ппщтине Лппаре 
 

Миграципни салдп 

2007. 76 224 -178 

2008. 90 154 -64 

2009. 97 192 -95 

2010. 146 195 -45 

2011. 109 163 -54 

2012. 98 170 -72 

2013. 116 142 -26 

2014. 87 136 -49 

2015. 65 198 -133 

 
 

СТАНПВНИШТВП СТАРП 15 И ВИШЕ ГПДИНА ПРЕМА ЗАВРШЕНПЈ ШКПЛИ И ППЛУ 

          

теритпр
ија ппл укупнп 

без 
икаквпг 
пбразп
ваоа 

непптнунппсн
пвнп 

пбразпваое 

пснпв
на 

щкпла 

сред
оа 

щкпл
а 

специјализа
ција ппсле 

средое 
щкпле 

вища 
щкпла и 

први 
степен 

факулте
та 

виспка 
щкпла / 
факулте

т/ 
академ

ија 

Лппаре 

У 13.476 1.253 2.142 3.371 5.818 69 226 597 

М 6.781 245 953 1.737 3.374 48 138 286 

Ж 6.695 1.008 1.189 1.634 2.444 21 88 311 
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Станпвнищтвп према старпсти (петпгпдищта) пплу пп насељеним мјестима  и укупнп на нивпу ппщтине 

 

Р. 
Бр. 

Насељенп 
мјестп 

ппл укупнп 

0
-4

 

5
-9

 

1
0

-1
4

 

1
5

-1
9

 

2
0

-2
4

 

2
5

-2
9

 

3
0

-3
4

 

3
5

-3
9

 

4
0

-4
4

 

4
5

-4
9

 

5
0

-5
4

 

5
5

-5
9

 

6
0

-6
4

 

6
5

-6
9

 

7
0

-7
4

 

7
5

-7
9

 

8
0

-8
4

 

8
5

-в
и

щ
е 

1. Бпбетинп 
Брдп 

У 393 6 15 16 31 26 10 13 24 33 32 27 28 43 31 20 17 14 7 

М 209 3 10 11 16 16 6 7 9 18 20 16 14 25 15 10 8 4 1 

Ж 184 3 5 5 15 10 4 6 15 15 12 11 14 18 16 10 9 10 6 

2. Бријест У 187 4 7 13 7 8 8 14 14 3 13 15 12 22 6 16 15 6 4 

М 91 4 4 6 1 2 4 4 11 2 7 7 8 9 5 8 5 3 1 

Ж 96 0 3 7 6 6 4 10 3 1 6 8 4 13 1 8 10 3 3 

3. Брусница  У 367 11 12 18 39 20 15 14 22 31 27 25 21 23 26 21 25 15 2 

М 182 5 6 6 24 10 8 7 10 13 17 17 9 11 12 10 9 7 1 

Ж 185 6 6 12 15 10 7 7 12 18 10 8 12 12 14 11 16 8 1 

4. Вакуф У 196 2 3 3 10 17 9 11 15 15 10 12 25 23 18 6 7 7 3 

М 91 0 1 2 3 6 4 6 6 6 5 6 17 11 9 0 4 2 3 

Ж 105 2 2 1 7 11 5 5 9 9 5 6 8 12 9 6 3 5 0 

5. Вукпсавци У 362 16 18 18 17 17 28 27 17 15 33 38 38 21 14 9 17 10 9 

М 185 7 11 12 7 7 17 13 12 8 18 16 23 14 7 5 3 4 1 

Ж 177 9 7 6 10 10 11 14 5 7 15 22 15 7 7 4 14 6 8 

6. Јабланица У 850 32 37 35 60 47 31 45 61 60 78 79 71 47 50 36 42 25 1
4 

М 453 14 18 25 35 27 14 16 34 37 45 47 40 26 22 17 22 9 5 

Ж 397 18 19 10 25 20 17 29 27 23 33 32 31 21 28 19 20 16 9 

7. Кпзјак У 244 9 19 19 15 14 12 18 12 13 18 20 18 25 8 8 7 2 7 

М 119 4 6 10 6 9 6 9 6 4 13 13 11 12 5 2 1 1 1 

Ж 125 5 13 9 9 5 6 9 6 9 5 7 7 13 3 6 6 1 6 

8. Кпоикпвић
и 

У 40 4 2 1 0 0 3 6 3 3 0 5 2 3 1 3 4 0 0 

М 19 2 0 1 0 0 1 4 2 1 0 3 0 2 0 1 2 0 0 

Ж 21 2 2 0 0 0 2 2 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 

9. Кпрај У 1312 63 61 62 79 93 76 83 72 91 93 112 91 88 85 48 66 32 1
7 

М 649 29 36 32 39 52 45 39 39 40 50 53 44 45 36 22 29 12 7 

Ж 663 34 25 30 40 41 31 44 33 51 43 59 47 43 49 26 37 20 1
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0 

10. Кпретащи У 213 4 9 2 22 10 12 4 13 12 23 17 18 24 10 7 16 8 2 

М 112 3 4 1 10 6 9 2 5 5 13 11 9 13 8 3 6 3 1 

Ж 101 1 5 1 12 4 3 2 8 7 10 6 9 11 2 4 10 5 1 

11. Лабуцка  У 274 7 12 17 19 15 7 15 18 18 19 29 31 18 15 10 18 5 1 

М 145 4 7 9 5 9 4 8 11 7 10 24 18 10 6 5 7 1 0 

Ж 129 3 5 8 14 6 3 7 7 11 9 5 13 8 9 5 11 4 1 

12. Липпвице У 329 16 21 11 14 11 14 18 17 30 28 22 19 22 19 32 20 9 6 

М 172 9 10 3 6 4 5 12 11 18 18 14 13 13 10 12 7 4 3 

Ж 157 7 11 8 8 7 9 6 6 12 10 8 6 9 9 20 13 5 3 

13. Лппаре  У 2357 78 81 13
0 

15
1 

14
7 

16
3 

14
0 

14
7 

14
1 

200 261 219 176 92 79 76 57 1
9 

М 1108 41 32 73 83 76 74 72 72 60 87 120 106 85 43 27 28 24 5 

Ж 1249 37 49 57 68 71 89 68 75 81 113 141 113 91 49 52 48 33 1
4 

14. Лппаре 
Селп 

У 699 25 31 25 49 40 45 37 32 51 61 71 66 43 30 30 37 19 7 

М 350 6 12 15 27 21 28 17 16 27 29 45 38 19 16 10 17 5 2 

Ж 349 19 19 10 22 19 17 20 16 24 32 26 28 24 14 20 20 14 5 

15. Лукавица У 50 0 2 2 7 6 0 1 3 4 5 5 0 2 2 1 6 4 0 

М 27 0 2 0 3 4 0 1 2 2 3 3 0 1 1 0 2 3 0 

Ж 23 0 0 2 4 2 0 0 1 2 2 2 0 1 1 1 4 1 0 

16. Машкпвац У 151 5 5 4 10 4 9 9 7 12 11 16 16 16 7 3 12 5 0 

М 72 1 2 1 4 3 4 5 3 8 5 10 8 7 2 1 5 3 0 

Ж 79 4 3 3 6 1 5 4 4 4 6 6 8 9 5 2 7 2 0 

17. Милинп 
Селп 

У 378 15 15 12 27 18 23 20 20 30 28 43 32 23 12 20 13 21 6 

М 193 7 8 10 11 9 13 10 5 16 19 30 18 10 3 6 7 10 1 

Ж 185 8 7 2 16 9 10 10 15 14 9 13 14 13 9 14 6 11 5 

18. Мирпсавци У 284 11 13 17 10 9 17 20 18 13 16 30 26 25 21 17 11 4 6 

М 158 9 8 10 5 5 8 12 13 11 9 12 14 16 11 6 3 2 4 

Ж 126 2 5 7 5 4 9 8 5 2 7 18 12 9 10 11 8 2 2 

19. Мртвица  У 532 7 15 18 32 36 26 13 24 28 54 52 38 43 30 34 51 25 6 

М 249 5 7 8 15 19 16 7 13 16 27 27 26 16 11 12 15 8 1 

Ж 289 2 8 10 17 17 10 6 11 12 27 25 12 27 19 22 36 17 5 

20. Нахвипци У 13 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 

М 6 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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  Ж 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 

21. Пељаве  У 528 11 16 15 26 28 39 34 32 25 41 44 48 40 30 41 47 17 4 

М 263 4 9 7 13 13 18 23 13 15 28 19 24 21 16 19 13 5 3 

Ж 265 7 7 8 13 15 21 11 19 10 13 25 24 19 14 22 24 12 1 

22. Пипери  У 845 30 30 38 58 59 51 56 57 68 65 66 64 66 37 36 38 21 5 

М 428 16 18 21 20 25 24 32 25 31 39 39 39 37 19 15 18 9 1 

Ж 417 14 12 17 38 34 27 24 32 37 26 27 25 29 18 21 20 12 4 

23. Пиркпвци У 626 34 33 29 44 46 31 32 39 50 55 59 44 28 27 24 37 12 2 

М 324 18 17 16 21 29 15 19 21 24 31 33 23 13 13 13 13 4 1 

Ж 302 16 16 13 23 17 16 13 18 26 24 26 21 15 14 11 24 8 1 

24. Ппдгпра У 223 1 7 12 3 9 11 10 13 15 10 18 22 26 17 19 14 13 3 

М 115 1 3 7 3 6 5 5 9 10 7 10 11 12 7 10 3 5 1 

Ж 108 0 4 5 0 3 6 5 4 5 3 8 11 14 10 9 11 8 2 

25. Пптращ У 30 0 2 2 2 2 0 0 3 2 0 3 3 6 1 2 2 0 0 

М 16 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 4 1 0 1 0 0 

Ж 14 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 2 1 2 0 2 1 0 0 

26. Прибпј У 1285 42 39 67 71 68 73 69 77 82 103 105 98 102 88 68 71 43 1
9 

М 648 22 19 37 38 31 37 38 36 47 51 60 51 53 40 32 31 18 7 

Ж 637 20 20 30 33 37 36 31 41 35 52 45 47 49 48 36 40 25 1
2 

27. Пукищ У 142 6 3 4 7 5 8 7 5 4 13 15 9 6 8 16 16 6 4 

М 75 2 1 3 4 3 5 4 3 1 10 10 4 4 4 4 9 2 2 

Ж 67 4 2 1 3 2 3 3 2 3 3 5 5 2 4 12 7 4 2 

27. Пущкпвац У 498 20 20 10 24 21 36 37 30 38 33 47 39 37 23 19 29 24 1
1 

М 258 9 11 5 9 11 18 22 14 22 20 29 19 21 14 8 12 10 4 

Ж 240 11 9 5 15 10 18 15 16 16 13 18 20 16 9 11 17 14 7 

28. Раткпвићи У 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

М 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ж 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

29. Смиљевац У 98 3 9 5 6 5 6 5 8 6 14 9 7 4 3 4 2 2 0 

М 51 2 6 3 4 1 4 1 3 4 7 5 5 3 1 1 0 1 0 

Ж 47 1 3 2 2 4 2 4 5 2 7 4 2 1 2 3 2 1 0 

30. Тпбут У 1146 36 53 56 65 58 58 60 53 63 97 97 103 92 54 81 68 39 1
3 
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М 588 18 30 30 33 29 31 27 29 37 49 59 55 52 26 36 32 12 3 

Ж 558 18 23 26 32 29 27 33 24 26 48 38 48 40 28 45 36 27 0 

31. Челић У 32 0 1 0 0 0 4 0 1 1 1 2 3 6 4 4 3 2 0 

М 17 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 3 2 2 2 1 0 

Ж 15 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 2 2 1 1 0 

32. Заврщје У                    

М                    

Ж                    

Укупнп: У 14.689 49
8 

59
2 

66
1 

90
7 

84
1 

82
5 

82
1 

85
7 

95
8 

1.18
1 

1.34
5 

1.21
4 

1.10
2 

77
0 

71
6 

77
7 

44
7 

1
7
7 

М 7.377 24
5 

30
1 

36
4 

44
6 

43
7 

42
6 

42
5 

43
4 

49
3 

637 740 651 570 36
5 

29
8 

31
4 

17
2 

5
9 

Ж 7.312 25
3 

29
1 

29
7 

46
1 

40
4 

39
9 

39
6 

42
3 

46
5 

544 605 563 532 40
5 

41
8 

46
3 

27
5 

1
1
8 
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Дпмаћинства према брпју шланпва  пп насељеним мјестима 
 

Р. 
Бр. 

Насељенп 
мјестп 

укупнп Брпј шланпва 

Један 
шлан 

Два 
шлана 

Три 
шлана 

Четири 
шлана 

5 и вище 
шланпва 

1. Бпбетинп 
Брдп 

141 42 33 22 19 25 

2. Бријест 73 25 20 12 5 11 

3. Брусница 116 31 25 17 17 26 

4. Вакуф 77 18 26 17 6 10 

5. Вукпсавци 114 21 21 27 22 23 

6. Јабланица 284 75 67 41 42 59 

7. Кпзјак 70 12 13 11 14 20 

8. Кпоикпвићи 14 3 4 3 1 3 

9. Кпрај 243 99 100 66 85 82 

10. Кпретащи 86 29 24 12 13 8 

11. Лабуцка 98 31 22 14 14 17 

12. Липпвице 110 29 26 16 13 26 

13. Лппаре 822 183 197 197 142 103 

14. Лппаре Селп 236 46 60 45 45 37 

15. Лукавица 18 6 3 4 1 4 

16. Машкпвац 63 20 23 3 11 6 

17. Милинп 
Селп 

140 38 38 29 16 19 

18. Мирпсавци 111 34 34 17 11 15 

19. Мртвица 199 62 52 24 28 33 

20. Нахвипци 6 2 2 1 1 0 

21. Пељаве 184 38 52 41 27 26 

22. Пипери 255 46 49 49 48 63 

23. Пиркпвци 205 42 46 40 40 37 

24. Ппдгпра 88 23 29 21 6 9 

25. Пптращ 13 6 4 1 0 2 

26. Прибпј 456 115 117 73 79 72 

27. Пукищ 56 20 12 8 10 6 

27. Пущкпвац 155 38 38 21 19 39 

28. Раткпвићи 1 0 0 0 0 1 

29. Смиљевац 30 6 7 6 6 5 

30. Тпбут 413 111 111 69 58 64 

31. Челић 15 5 6 1 3 0 

32. Заврщје       

Укупнп: 5081 1256 1261 908 805 851 
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Раднп сппспбнп станпвнищтвппрема статусу у активнпсти и пплу у ппщтини Лппаре 
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У 12938 4923 3595 1328 621 707 8015 1037 2343 2536 709 1390 

М 6467 3313 2451 862 411 451 3154 475 1327 56 309 987 

Ж 6471 1610 1144 466 210 256 4861 562 1016 2480 400 403 

 
1.2.2 Кприсници спцијалне ппмпћи и спцијалнп маргинализпване групе 

Спцијалнп стараое 
 
Кљушни нпсилац активнпсти из дпмена спцијалне защтите и спцијалне пплитике у ппщтини Лппаре је 

Центар за спцијални рад (ЦСР). Неппсреднп рјещава права из пбласти спцијалне, ппрпдишне и дјешије 

защтите у складу са закпнпм. Брпј заппслених у Центру за спцијални рад је 6 радника. Уз сврсисхпднп 

залагаое свих заппслених у пвпј устанпви, кприсници спцијалне защтите дпбијају неппхпдну струшну и 

финансијску ппмпћ.  Нппхпднп је ппред ппстпјећег кадра заппслити јпщ једнпг диплпмиранпг спцијалнпг 

радника и диплпмиранпг психплпга. 

Спцијалнп-екпнпмски статус станпвнищтва ппщтине Лппаре је изузетнп тежак, ппщтина спада у ред 

неразвијених ппщтина у Републици Српскпј. Велики брпј незаппслених лица, привреда не функципнище, 

радници пстају без ппсла, щтп је узрпкпвалп ппвећани брпј спцијалнп угрпжених лица пд 20-40% у пднпсу 

на претхпдне гпдине.  

У ппсебнп тещкпј екпнпмскпј ситуацији пве ппщтине нащле су се пспбе са ппсебним пптребама, вищешлане 

ппрпдице у кпјима нема заппслених шланпва, Рпми (Каравласи), избјеглице кпје су смјещтене у неуслпвним 

кплективним центрима, старе и изнемпгле пспбе кпје живе саме, расељене пспбе, ппвратници, 

демпбилисани впјници, затим пензипнери, ратни впјни инвалиди и ппрпдице ппгинулих бпраца. Пвакви 

ппдаци указују на тп да знашајан брпј станпвнищтва ппщтине Лппаре треба неки вид спцијалне защтите.  

На ппдрушју ппщтине Лппаре има укупнп 90 дущевних бплесника са разлишитим дијагнпзама. Једанаест 

дущевних бплесника је билп пбухваћенп здравственпм защтитпм, дпк их је један пдређен брпј пстварип 

правп на дпдатак за ппмпћ и оегу другпг лица, тп су углавнпм тещкп менталнп пбпљела лица.  Недпстатак 

Центра за менталнп здравље увеликп птежава збриоаваое таквих бплесника, кпји нерјеткп угрпжавају 

јавни ред и мир. На ппдрушју ппщтине не ппстпје ни устанпве за смјещтај старих и изнемпглих пспба, и 

жртава насиља у ппрпдици, устанпва за смјещтај васпитнп запущтене и занемарене дјеце, дјеце с ппсебним 

пптребама, итд. Ради реализације права на збриоаваое кприсника кпји се налазе у стаоу пптребе за 

ппсебнпм бригпм, Република је пснпвала специјализпване устанпве спцијалне защтите.  
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Права у спцијалнпј защтити пп  закпну су: а) нпвшана ппмпћ, б) дпдатак за ппмпћ и оегу другпг лица, в) 

ппдрщка у изједнашаваоу мпгућнпсти дјеце и пмладине са сметоама у развпју, г) смјещ тај у устанпву, д) 

збриоаваое у хранитељску ппрпдицу, ђ) ппмпћ и оега у кући, е) дневнп збриоаваое, ж) једнпкратна 

нпвшана ппмпћ и з) савјетпваое.2 

Кприсник спцијалне защтите je лице кпје се налази у стаоу спцијалне пптребе, и тп: a) дијете: 1) без 

рпдитељскпг стараоа, 2) са сметоама у развпју, 3) шији је развпј пметен ппрпдишним приликама, 4) жртва 

насиља, 5) жртва тргпвине дјецпм, 6) са друщтвенп неприхватљивим ппнащаоем, 7) излпженп спцијалнп 

ризишним ппнащаоима, 8) кпме је збпг ппсебних пкплнпсти пптребна спцијална защтита; б) пунпљетнп 

лице: 1) материјалнп непбезбијеђенп и за рад несппспбнп лице, 2) са инвалидитетпм, 3) старије, без 

ппрпдишнпг стараоа, 4) са друщтвенп негативним ппнащаоем, 5) жртва злпупптребе психпактивних 

супстанци, 6) жртвa насиља у ппрпдици, 7) жртвa тргпвине људима и 8) кпме је збпг ппсебних пкплнпсти 

пптреб на спцијална защтита. 

Табеларни приказ кприсника сталне нпвшане ппмпћи у ппследоих пет гпдина 

Р.б. / Гпдина 2012 2013 2014 2015 2016 

1 М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2 17 37 16 38 18 38 17 37 15 37 

Укупнп 54 54 56 54 52 

 

Из табеларпг приказа се види да је брпј кприсника пвпг права у ппследоих пет гпдина у прпсјеку исти. 

Кприсници пвпг прва су шестп старија лица без прихпда , импвине ,без пбавезних издржавапца пп 

Ппрпдишнпм закпнпм  и кпји се налазе у стаоу спцијалне пптребе збпг несппспбнпсти за рад и 

немпгућнпсти да пбезбједе пснпвне живптне пптребе. Кприсници пвпг права су ппјединац, шланпви 

ппрпдице или ппрпдица у цјелини. 

Табеларни приказ кприсника дпдатка за ппмпћ и оегу другпг лица у ппследоих пет гпдина 

Пунпљетна лица кприсници 

Р.б./ Гпдина 2012 2013 2014 2015 2016 

1 М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2 102 89 98 98 117 118 122 122 122 146 

Укупнп 191 196 235 244 268 

 

Малпљетна лица кприсници 

Р.б/Гпдина 2012 2013 2014 2015 2016 

1 М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2 7 7 6 7 6 5 7 5 8 5 

Укупнп 14 13 11 12 13 

 

 

 

Табеларни приказ дјеце и пмладине пметене у физишкпм и психишкпм стаоу у ппследоих пет гпдина 
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Р.б/ Гпдина 2012 2013 2014 2015 2016 

1 М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

2 11 7 11 7 11 8 12 8 17 8 

Укупнп 18 18 19 20 25 

 

Пва табела нам ппказује да је пвај вид права најзаступљенији у пствариваоу прва из Закпна п спцијалнпј 

защтити у ппследоих пет гпдина где се види да брпј кприсника на дпдатак за ппмпћ и оегу другпг лица 

кпнстатнп расте. На пвај вид права имају лица старија пд три гпдине живпта  кпјем је збпг тјелесних, 

менталних, шулних ппремећаја, изражених прпмјена у здравственпм стаоу неппхпдна стална ппмпћ и оега 

другпг лица, ппд услпвпм да пвп правп не мпже пстварити пп другпм пснпву и не кпристи правп на смјещтај 

у устанпви спцијалне защтите. 

Ппред пва два вида права кпја су најзастуљенија у спцијалнпј защтити ппстпје јпщ низ других права кпја су 

пп заступљенпсти малп маоа у пднпсу на пва два гпре наведена. Правп на смјещтај у устанпву спцијалне 

защтите кпји је у прпсјеку ппследоих пет гпдина 18 лица кпстилп пвај вид права. Такпђе траба навеста да на 

ппдрушју ппщтине Лппаре ппстпје 3 приватна Дпма за смјещтај за старија лица пд кпјих 2 се налазе у сампм 

градскпм ппдрушју Лппара, а 1 је у са сједищтем у селу Брусница.  Правп на збриоаваое у хранитељску 

ппрпдицу у прпсјеку кпристи 3 лица и тп су лица без рпдитељскпг стараоа. Правп на једнпкратну нпвшану 

ппмпћ у прпсјеку гпдищое 20- 30 лица зависнп пд ппнещених захтјева. Ппред права из закпна п спцијалнпј 

защтит, ппстпје права из закпна п дјешијпј защтити а тп су дјешији дпдатака, матерински дпдатак, правп на 

ппрему нпвпрпђеншета, правп на рефундцију трпщкпва плате приликпм кприщћеоа ппрпдиљскпг пдсуства. 

Правп на дјешији дпдтака у прпсјеку гпдищое пставри 295 лица, правп на матерински 25, на ппрему у 

прпсјеку гпдищое 20 лица, на рефундацију 15 лица. Ппред пвих права Центар за спцијални рад Лппаре се 

бави и ппдишнп-правнпм защтитпм, малпљетницима ппшиинипцима кривишних и прекрщајних дјела, 

насиљем у ппрпдици и слишнп. Вепма велики брпј дјеце а ппгптву са ппремећним ппрпдишним приликама 

дплази у сукпб са закпнпм и шине кривишна дијела. У ппследоих пар гпдина пдређени брпј дјеце у дпби пд 

14 -17 је склпн скитои и ризишним ппнащаоамима. Велики прпблем представља и алкпхплизам кпји све 

вище кпнзумира пдређени брпј младих у дпби пд 13 -18 гпдина, а и велики брпј пдраслих је пбухваћен 

пвим прпблемпм кпји представљају ппаснпст пп ппрпдицу и пкплину, а вепма шестп су ппшинипци насиља у 

ппрдици кап и прекрщаја и кривишних дјела. Брпј лица кпји су стављени ппд старатељствп на ппдрушју 

ппщтине Лппаре је пкп 12. Такпђе треба навести да велики прпблем представља недпстатак финасијских 

средстава  за спцијалну защтиту. Према пдређеним анализама кпје је врщип Центар, али самим пдласкпм 

на терен има пдређени брпј старих лица кпји имају прпблем са здравственим псигураоем, јер нису у 

мпгућнпсти да пвјере здравствену коижицу. Пвај прпблем је изражен у ппследое три гпдине јер шестим 

измјенама правилника и псталих ппдзакпнских аката из пбласти здравља дпвпде дп пвих прпблема и кпји 

искљушују пву групу лица (старијих прекп 65 гпдина живпта. 

1.3. Прирпдне карактеристике и ресурси  
 

1.3.1. Карактеристике рељефа 
 
Рељеф ппщтине Лппаре у хипспметријскпм ппгледу карактерищу три нивпа: 
-  равнишарски терен, (Пукищ,Смиљевац, Кпретащи, Мртвица, Бпбетинп Брдп, 1/4 Кпрај, Раткпвићи дип и 
Челић 1 и Челић 2, Мирпсавци 10% пд 114-200 мнм) - 20% 
-  нискп ппбрђе, висине дп 500 m, (200-500 мнм; Кпрај ¾, Мрпсавци 90%, Брусница, Лукавица, Нахвипци 
дип, Пипери, Јабланица 80%, Кпзјак, Машкпвац, Лппаре Град, Пиркпвци, Милинп Селп, Пущкпвац, Тпбут, 
Пељаве, Прибпј, Вукпсавци, Лабуцка 50%, Лппаре Селп 25 %, Липпвице 50%) – 65% 
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-  виспкп ппбрђе, брдпвит терен, висине 500-1000 m, (Јабланица 20%, Лппаре Селп 75%,  Лабуцка 50%, 
Липпвице 50%, Ппдгпра, Бријест, Заврщје, Пптращ, Кплимер дип, Кпвашица дип) – 15% 
 

 

Брда и оихпви врхпви дп 500 метара 

Р. Бр Брдп Врх Надмпрска висина (м) 

1. Стрнша Брдп Стрнша Брдп 499 

2. Ђеруща Ђеруща 491 

3. Јащтерик Јащтерик 484 

4. Кременик Кременик 454 

5. Каменити Бријег Каменити Бријег 444 

6. Хајдукпвп Брдп Хајдукпвп Брдп 439 

7. Петрпвића Брдп Петрпвића Брдп 438 

8. Вис (Вакуф) Вис 430 

9. Псјеоак Псјеоак 421 

10. Нумара Нумера 390 

11. Чаущевина Чаущевина 380 

12. Драгпвп Брдп Драгпвп Брдп 375 

13. Дебелац Дебелац 353 

 
 

 

Брда и оихпви врхпви изнад 500 метара 

Р.Бр. Брдп Врх Надмпрска висина (m) 

1. Бусија Бусија 845 

2. Међедник Међедник 843 

3. Ппшивала Ппшивала 834 

4. Дебела Липа  Дебела Липа 794 

5. Драганпвац Драганпвац 779 

6. Град Град 757 

7. Брезпвице Брезпвице 726 

8. Плпша Плпша 723 

9. Ћетенищта Ћетенищта 722 

10. Равни Љещтак Равни Љещтак 716 

11. Макин Стан Макин Стан 705 

12. Златпвп Златпвп 676 

13. Мајдан Мајдан 658 

14. Црвени камен Црвени Камен 658 

15. Стара Цеста Стара цеста 656 

16. Спаспвница Спаспвница 598 

17. Удригпвп Удригпвп 562 

18. Смрекпве Оиве Смрекпве Оиве 561 

19. Брезпваша Брезпваша 542 

 
У сјевернпм перипанпнскпм дијелу брежуљкасти терени, изграђени пд кенпзпјских наслага, ппстепенп се 
спущтају у равнишарске прпстпре са алувијалним заравнима и ријешним терасама, кпји  уједнп  шини  и  
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најплпднији  дип  наще Ппщтине.  Над  тим  прпстпрпм  издижу  се   крајои  сјеверпистпшни  пгранци  
Мајевице.  
 
Према  југу  равнишарски  прпстпр  прекп брежуљкастпг  терена  (нискп ппбрђа) ппдрушје кпје  заузима  и  
највећи  дип  ппврщине прелази  у  виспкп ппбрђе      
 

 
1.3.2. Климатски услпви, режим падавина и температуре 

 
Ппдрушје ппщтине Лппаре, пп свпм гепграфскпм пплпжају  има умјеренп кпнтиненталну климу, са 
пдређеним специфилнпстима изазваним лпкалним рељефпм и пплпжајем у пднпсу на дпминантне 
регије у пкплини (планински масив Мајевице са јужне и југпзападне,Ппсавине и Семберије са сјеверне 
стране). Пдлике умјеренп-кпнтиненталне климе су пщтре зиме и тппла љета. Средоа гпдищоа 
температура се креће пд 9,0ºЦ дп 10,6ºЦ, а гпдищоа сума падавина пд 830 л/м². Температуре 
амплитуде су знатне, а шетири гпдищоа дпба су јаснп изражена. У пвпм типу климе релативна влажнпст 
и пблашнпст имају љетни минимум и зимски максимум. У ппгледу падавина нема изразитпг сущнпг 
раздпбља. Максимум падавина је ппшеткпм љета, а минимум у пктпбру и јануару. 
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Слика Прпстпрна дистрибуција средое гпдищое температуре у БиХ, перипд 1981-2010. гпд. (извпр: SNC BiH 
према UNFCCC драфт верзија август 2012) 

Анализпм гпрое карте мпже се утврдити да се средоа гпдищоа температура за ппдрушје ппщтине Лппаре 
креће пд 8 дп 11°С. 

Према прпцјени Радне групе средои гпдищои минимум је -21 °С , а средои гпдищои максимум је 40 °С. 

Ппщтп на ппдрушју ппщтине Лппаре није ппстпјала нити сада ппстпји метепрплпщка станица гдје би се 
пшитавала температура кап и друге метепрплпщке прпмјене тп су за анализу климатских прпмјена 
кприщтене карте Давприна Бајића и прпцјене кпје је изврщила Радна група уппређујући ппдатке са 
најближих метепрплпщких станица. 
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Температураваздуха и падавине 

За ппдрушје Тузле 

 

Средоемјесечнеисредоегпдишоетемпературеваздуха(ºЦ) 

Перипд: 

1971-2000.г. 

 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

 

 
V 

 

 
VI 

 

 
VII 

 

 
VIII 

 

 
IX 

 

 
X 

 

 
XI 

 

 
XII 

 

СР.Г
ПД. 

 
Тузла 

 

-0.1 

 

1.8 

 

5.9 

 

10.1 

 

15.0 

 

17.9 

 

19.6 

 

19.3 

 

15.2 

 

10.5 

 

5.0 

 

1.4. 

 

10.1 

 
 

Перипд:19
61-1990.г. 

 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

 

 
V 

 

 
VI 

 

 
VII 

 

 
VIII 

 

 
IX 

 

 
X 

 

 
XI 

 

 
XII 

 

СР.Г
ПД. 

 
Тузла 

 

-0.8 

 

1.7 

 

5.7 

 

10.4 

 

14.8 

 

17.7 

 

19.3 

 

18.9 

 

15.4 

 

10.6 

 

5.6 

 

0.9 

 

10.0 

 
 

 

 

Апсплутнемаксималнетемпературеваздуха(ºЦ) 

Перипд: 

1971-2000.г. 

 

 
I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

X 

 

 

XI 

 

 

XII 

 

СР.Г
ПД. 

 Тузла 

 

18.8 

 

22.8 

 

27.8 

 

29.0 

 

34.2 

 

35.0 

 

40.4 

 

39.5 

 

34.7 

 

29.6 

 

25.6 

 

23.5 

 

40.4 

 
 

 

Перипд: 

1961-1990.г. 

 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

 

 
V 

 

 
VI 

 

 
VII 

 

 
VIII 

 

 
IX 

 

 
X 

 

 
XI 

 

 
XII 

 

СР.Г
ПД. 

 Тузла 

 

18.8 

 

22.8 

 

27.8 

 

30.0 

 

35.6 

 

35.0 

 

39.5 

 

39.0 

 

34,7 

 

29.0 

 

25.6 

 

23.5 

 

39.5 

 
 

 

.Апсплутнеминималнетемпературеваздуха(ºЦ) 

Перипд: 

1971-2000.г. 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

X 

 

 

XI 

 

 

XII 

 

СР.Г
ПД. 

 Тузла 

 

-20.8 

 

-20.0 

 

-15.8 

 

-4.0 

 

-0.9 

 

3.2 

 

5.9 

 

4.0 

 

-1.1 

 

-8.0 

 

-16.0 

 

-19.0 

 

-20.8 

 
 
 
 

Перипд: 

1961-1990.г. 

 

 
I 

 

 
II 

 

 
III 

 

 
IV 

 

 
V 

 

 
VI 

 

 
VII 

 

 
VIII 

 

 
IX 

 

 
X 

 

 
XI 

 

 
XII 

 

СР.Г
ПД. 

 Тузла 

 

-25.8 

 

-20.0 

 

-15.8 

 

-4.0 

 

-0.9 

 

1.4 

 

5.7 

 

4.0 

 

-1.4 

 

-5.2 

 

-16.0 

 

-17.6 

 

-25.8 
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Апсплутнамаксималнатемператураизнпси40.4ºЦ(јул2000. У Тузли),апсплутна минималнатемператураје 
–20.08 ºЦ(јануар1963.уТузли).Негативнетемпературесенису јављалесампутримјесецаутпкугпдине–
ујуну,јулуиавгусту,дпкистпвременп,сампујануару максимална температура није никад прещла 21.0ºЦ, 
щтп такпђер гпвпри п израженим амплитудама. 

ПрпсјешнппрвидансаппјавпммразауТузли(минималнатемпература≤0.0ºЦ)је22.пктпбар,а прпсјешнп 
ппсљедои дан саппјавпм мраза 17.април.Утпм перипдумразних данаима прпсјешнп94. Средоа дужина 
перипдавегетације (Тср≥5.0ºЦ)је256дана, атемпературнасума вегетаципнпгперипда је 3411.9ºЦ. 
Средоибрпјданасамаксималнпмтемпературпм≤0.0ºЦје21,тпплијихдана(Тмаx≥25ºЦ)има79,јакп 
тпплих(Тмаx≥30ºЦ)има19,дпксениједнпмниједпгпдилпдајеминималнатепмературабилавећапд20ºЦ 
(тзв. Трппска нпћ). 
ИакпнаппдрушјуТузленемаизразитпдубпкихкптлина,ппјаватемпературнихинверзијаузимскпм перипду 
нијезанемарљива. Притаквимвременским ситуацијама је ппвећана мпгућнпстствараоа магле,кап и 
ппаснпст пд загађеоа 

ПрпсјешангпдищоибрпјданасаградпмуТузли2, углавнпмпдаприладппктпбра,а највећа вјерпватнпћа 
ппјаве града је у мају, јуну, јулу и августу. 

 

 

Интензитетипадавиназапдгпварајућеппвратнеперипдезамете
прплпшустаницу Тузла, 

Ппвратни перипд 
(гпдина) 

 

Тузла 

 
60-минутни 

 

15-минутни 

 
л/с/ха 

 

м/с 

 

л/с/ха 

 

м/с 

 1 

 

61.8 

 

0.3710 

 

147.7 

 

0.8860 

 
2 

 

80.0 

 

04800 

 

179.8 

 

1.0788 

 
5 

 

108.4 

 

0.6504 

 

237.8 

 

1.4268 

 
10 

 

157.3 

 

0.9440 

 

331.4 

 

2.0080 

 
25 

 

212.4 

 

1.2744 

 

441.3 

 

2.6478 

 
50 

 

295.4 

 

1.7720 

 

571.3 

 

3.4280 

 
 

Прпсјешан гпдищои брпјдана са кищпмкап ппјавпм је 132дана у 
Тузли.Дневнекплишинепадавинавећепд50л/м²забиљежесеупрпсјекусвакетреће гпдине. (Маxимална 
дневна кплишина падавина 78 л/м², забиљежена 1. јула 1997. гпдине.). 

СущнијепбластисеналазеусјеверпистпшнпмдијелуТузланскпгкантпна.Великесущесу 
евидентиранедвапутаутпкуппсљеднихпедесетгпдина,итпуперипдуаприл-август1971.и2000. гпдине. 

ПрпсјешангпдищоибпрјданасаснијегпмкапппјавпмјеуТузли41Јануарјемјесецсапрпсјешнпнајвищесоеж
нихдана(11).Прпцјешнппрвиданса 
соежнимппкривашемуТузлије21.нпвембар,апрпсјешнпппсљедоидансасоежнимппкривашем 
19.март.Сасоежнимппкривашем≥10цмпрпсјешнпсегпдищоезабиљежи24дана,највищеу 
јануару(10дана).Сасоежнимппкривашем≥30цмпрпсјешнпсегпдищоејавља5дана,највищеу 
фебруару(8дана).ПретхпднастатистикасепднпсинаТузлу,абрпјданасаснијежнимппкривашем 
закпнитпрастесанадмпрскпмвисинпм. 

Максимална висина снијежнпгппкриваша уппсљедоих40 гпдинаизнпсилаје 97цм уфебруару 1984. 
гпдине. 
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Мјесешнеигпдищоемаксималневисинесоежнпгппкриваша(цм) 

Перипд:19
61-1990.г. 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

X 

 

 

XI 

 

 

XII 

 

МАX. 
ГПД. 

 
Тузла 

 

62 

 

97 

 

48 

 

25 

 

     4 

 

34 

 

65 

 

97 

 
 

Средои брпј дана са соежним ппкривашем ≥10 цм 

Перипд:19
71-2000.г. 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

X 

 

 

XI 

 

 

XII 

 

ГПД. 
СУМ 

 
Тузла 

 

9.7 

 

5.7 

 

1.6 

 

0.2 

 

      1.2 

 

5.9 

 

24 

 
Градашац 

 

1.9 

 

2.4 

 

0.9 

 

       0.5 

 

1.7 

 

8 

 
Кладао 

 

10.9 

 

8.2 

 

4.7 

 

0.6 

 

     0.2 

 

2.8 

 

8.9 

 

36 

 
Дпбпј 

 

8.4 

 

5.9 

 

1.4 

 

       0.9 

 

5.1 

 

22 

 
 

Средоибрпјданасасоежнимппкривачем≥30цм 

Перипд:19
71-2000.г. 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

X 

 

 

XI 

 

 

XII 

 

ГПД. 
СУМ 

 
Тузла 

 

2.3 

 

1.2 

 

0.4 

 

        1.0 

 

5 
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Температура ваздуха и 
падавине забиљежена на 
метепрплпщкпј станици у 
Бијељини 
БИЈЕЉИНА 

           

             Средоа месешна температура  
         

               Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 0,1 4,3 5,4 7,5 17,8 21,4 21,0 20,8 16,3 9,2 6,2 2,8 

1998 3,4 5,3 4,8 13,4 16,0 22,1 22,6 21,7 16,1 12,4 3,9 -2,3 

1999 0,6 2,0 8,2 12,8 17,3 20,8 21,8 22,2 18,8 12,1 4,6 1,2 

2000 -1,7 3,9 7,2 14,9 18,6 21,7 22,6 24,2 17,3 13,6 10,1 3,6 

2001 3,4 4,7 11,0 11,0 18,7 18,7 22,3 23,0 15,3 14,4 4,3 -2,6 

2002 -0,1 6,7 9,3 11,5 18,8 22,2 23,3 21,7 16,3 12,7 9,8 1,5 

2003 -0,6 -2,4 6,7 11,6 20,5 24,8 23,2 24,9 16,8 10,5 8,2 1,7 

2004 -0,2 3,5 6,7 12,6 15,4 20,3 22,6 22,0 16,4 14,4 6,3 2,9 

2005 1,2 -2,2 5,1 11,8 17,2 20,3 22,4 20,4 17,9 11,9 5,2 2,4 

2006 -1,4 1,8 6,1 13,1 17,1 20,9 24,8 19,7 17,7 13,2 7,7 3,6 

2007 6,4 6,6 9,2 12,8 18,6 22,9 24,4 23,1 15,1 10,5 4,1 0,5 

2008 2,3 5,3 8,2 12,9 18,3 22,6 22,6 22,7 16,3 13,7 7,9 4,4 

2009 -1,3 2,8 7,4 14,5 19,1 20,4 23,7 23,3 19,6 12 8,7 3,8 

2010 0,1 2,3 7,2 12,4 17,2 20,6 23,3 22,6 16,2 9,4 9,6 1,3 

2011 0,7 0,3 7,1 13,6 16,8 21,4 23,3 23,4 20,6 10,7 2,3 4,5 

2012 2,3 -3,3 9,2 13,1 16,7 23,8 26,0 24,8 19,5 13,0 10,0 1 

2013 3,0 3,6 6,2 13,2 17,1 20,7 23,4 24,0 16,4 13,7 8,1 1,6 

2014 4,5 5,8 9,5 13,1 16,1 20,8 22,6 21,4 17,0 13,0 8,7 3,9 

2015 3,3 2,7 7,1 12,5 18,5 21,2 25,7 24,5 18,7 11,8 7,5 3,2 

2016 2,0 8,1 8,2 13,8 16,6 22,0 23,5 21,2 18,4 10,6 7,0 0,8 
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Апсплутнп максимална месешна температура 
        

               Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 5,5 20,4 23,8 23,6 31,4 35,4 34,6 32,8 32,4 30,2 23,2 13,6 

1998 17,4 22,3 22,0 27,0 29,6 35,8 38,4 38,0 30,2 28,8 25,4 9,8 

1999 13,0 20,2 22,8 27,2 31,6 33,4 36,4 39,0 37,0 29,6 21,6 15,6 

2000 14,8 17,0 23,7 28,8 32,6 36,8 42,2 40,7 32,3 28,8 26,3 19,2 

2001 19,6 21,8 27,7 28,1 33,0 33,7 36,3 37,0 30,2 30,7 21,7 10,8 

2002 20,3 21,6 24,4 24,7 31,4 37,6 36,7 34,7 31,0 26,0 26,0 15,3 

2003 17,5 12,8 23,5 32,5 35,0 37,3 38,0 40,1 33,0 30,2 21,4 15,1 

2004 15,7 23,1 25,8 26,0 30,4 32,2 38,0 36,2 32,8 29,4 22,4 19,8 

2005 18,4 11,0 23,6 25,0 33,8 33,6 36,2 33,4 31,5 27,5 18,3 16,3 

2006 9,3 21,0 25,7 27,7 35,0 37,6 35,8 34,5 31,1 29,8 21,8 19,0 

2007 17,6 17,6 21,4 25,8 32,6 36,6 43,0 37,3 32,2 26,6 18,8 13,2 

2008 15,9 24,0 22,0 26,2 34,8 35,8 37,6 39,0 37,8 26,0 25,6 20,7 

2009 14,4 18,8 21,0 25,8 33,0 35,2 37,2 36,0 35,0 31,0 21,4 22,1 

2010 13,6 15,5 23,4 27,2 29,7 36,3 35,3 37,8 29,6 21,1 23,4 20,4 

2011 18,2 13,5 24,8 25,2 30,6 34,6 37,2 38,0 35,4 28,6 19,3 18,2 

2012 14,4 14,2 26,0 29,6 32,2 36,6 38,0 40,3 34,6 29,4 26,4 12,4 

2013 15,4 18,8 20,3 31,1 31,8 36,1 39,2 39,1 29,0 28,0 25,6 12,7 

2014 17,2 22,3 23,8 24,6 29,8 33,3 33,4 34,4 28,6 29,3 24,8 17,3 

2015 16,6 15,2 22,4 27,3 32,4 34,3 37,8 37,8 38,8 27,4 24,6 15,4 

2016 17,7 19,8 26,2 30,6 32,0 35,0 35,8 34,2 32,0 27,3 24,8 17,6 

              
 
 
 
 

            Апсплутнп минимална месешна температура 
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  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 -12,5 -8,8 -5,0 -3,0 2,5 3,5 10,5 9,0 0,5 -7,5 -7,2 -9,7 

1998 -7,8 -9,0 -9,0 -1,7 2,5 7,5 8,0 4,5 3,0 -2,5 -8,2 -16,6 

1999 -11,8 -13,6 -3,3 0,5 2,5 8,6 12,8 8,3 9,2 -3,2 -3,1 -15,3 

2000 -24,3 -4,8 -3,4 -1,4 3,8 8,0 8,1 6,8 3,2 -3,4 -3,8 -11,6 

2001 -5,8 -8,4 -0,8 -0,7 2,8 7,2 11,9 8,1 6,1 -1,5 -5,2 -18,7 

2002 -18,0 -3,0 -1,5 -2,7 7,9 10,0 12,8 14,0 4,4 1,5 -1,4 -9,2 

2003 -20,8 -13,6 -7,2 -4,9 5,7 12,8 10,4 11,7 5,5 -4,3 -4,6 -11,2 

2004 -14,2 -10,6 -5,0 2,9 4,4 11,5 11,5 11,6 3,5 2,7 -6,1 -5,2 

2005 -12,7 -20,2 -19,3 -1,0 0,6 7,8 10,4 8,7 9,9 -1,5 -2,2 -4,1 

2006 -16,3 -13 -7,6 -1 3,4 6,5 13,3 8,7 6,6 -3,2 -2,9 -5,2 

2007 -2,4 -2,3 -0,4 1,6 1,7 9,0 10,9 10,6 3,4 -1,4 -6,2 -6,4 

2008 -12,0 -10,7 -3,0 2,1 6,6 11,7 12,6 9,8 3,1 3,1 -6,6 -7,3 

2009 -17,4 -7,3 -1,0 1,4 5,0 10,1 12,3 13,6 7,9 -2,4 -2,0 -17,2 

2010 -15,3 -11,4 -4,7 2,2 8,2 8,4 13 10,3 6,8 -2,7 -1,3 -12,0 

2011 -13,6 -10,4 -7,4 3,0 1,4 9,8 9,3 10,2 8,0 -3,0 -6,0 -6,4 

2012 -13,6 -26,6 -6,6 -2,8 5,7 8,1 12,3 9,7 5,4 -1,7 1,4 -16,6 

2013 -6,0 -6,7 -5,0 0,4 5,2 9,6 10,6 11,7 5,8 -1,2 -6,8 -6,8 

2014 -8,4 -5,7 -2,2 2,0 4,0 9,2 12,7 9,2 6,2 -1,3 -2,2 -13,3 

2015 -18,8 -7,2 -1,3 -0,4 5,4 9,3 11,0 12,0 6,0 0,8 -3,4 -4,1 

2016 -14,3 -2,4 -2,0 1,0 3,5 9,2 12,8 9,2 5,4 0,6 -3,8 -7,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



31 
 

 

             

Месешне кплишине падавина (mm) 
         

               Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 20,0 67,0 16,4 71,0 58,2 50,1 111,3 93,8 26,2 117,7 48,6 104,6 

1998 100,6 8,2 32,8 51,4 49,8 67,5 67,2 38,8 89,7 100,3 66,7 52,6 

1999 57,3 56,5 24,1 64,7 48,9 58,6 145,4 16,9 46,0 43,2 108,5 152,4 

2000 44,2 25,6 49,0 29,1 79,9 49,0 13,9 5,0 51,7 37,0 30,0 66,9 

2001 78,9 50,0 62,5 108,2 67,9 233,0 85,8 58,4 213,4 10,1 77,0 44,7 

2002 18,0 27,4 38,3 62,8 143,7 47,3 37,8 55,3 71,9 151,0 57,5 46,6 

2003 64,3 26,5 10,1 9,5 36,9 43,6 62,3 15,9 43,7 146,3 41,6 30,4 

2004 89,3 67,6 23,9 98,6 116,1 87,7 97,9 91,0 46,7 50,6 115,3 39,3 

2005 47,3 84,8 59,9 97,1 59,0 128,4 146,3 102,2 51,7 10,5 33,7 100,4 

2006 37,5 41,6 89,9 85,8 49,3 117,0 34,7 149,9 21,8 29,6 38,6 51,8 

2007 50,7 54,2 80,7 2,7 62,5 56,7 39,7 95,4 80,6 129,2 111,6 44,4 

2008 32,4 13,7 85,8 71,4 49,9 55,8 63,0 30,7 93,0 12,6 53,2 39,4 

2009 66,8 34,8 77,7 8,2 39,5 98,5 101,3 30,8 0,1 101,3 76,8 135,5 

2010 106,0 66,3 76,4 84,1 85,8 196,6 65,4 101,8 78,6 62,2 48,0 55,3 

2011 39,3 45 19,4 32,4 77,7 51,3 85,8 1,0 18,5 34,4 9,5 53,1 

2012 51,9 61,8 5,1 91,2 97,2 43,7 36,1 0,0 19,3 51 37,8 77,9 

2013 57,6 63,3 74,1 28,0 181,8 56,5 36,5 18,1 51,2 62,3 69,3 3,7 

2014 30,9 36,3 72,7 83,0 252,5 67,3 73,0 146,7 109,2 56,1 13,0 76,0 

2015 59,2 64,9 93,4 56,8 100,1 22,4 11,3 39,4 72,8 83,2 81,5 6,3 

2016 70,5 50,7 120,5 61,8 86,4 120,7 84,8 66,0 52,3 58,1 64,4 3,2 
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Максимална дневна кплишине падавина (mm) 
        

               Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 19,1 29,7 10,5 16,0 28,5 13,2 41,6 28,2 22,7 30,8 19,9 23,7 

1998 43,0 6,3 12,4 10,7 12,3 20,8 20,0 13,0 39,2 31,2 19,0 15,1 

1999 20,6 16,2 5,6 17,8 11,2 13,6 39,2 6,6 10,2 19,7 19,7 44,0 

2000 24,0 13,9 10,2 11,3 24,0 20,3 6,3 1,9 20,0 15,0 12,4 24,8 

2001 17,7 16,6 25,4 39,6 12,4 61,6 15,3 27,6 56,6 5,1 18,4 8,1 

2002 7,0 13,7 11,2 13,4 36,7 22,1 18,1 15,5 19,6 46,8 12,4 10,6 

2003 14,6 14,2 4,7 2,4 18,6 10,8 23,6 13,8 16,9 58,3 21,0 9,2 

2004 24,7 11,0 5,8 13,8 43,8 19,7 30,8 57,6 30,2 11,3 33,3 10,0 

2005 20,3 18,7 22,8 27,8 11,7 37,6 38,2 22,3 18,6 4,5 14,8 25,6 

2006 17,0 9,9 25,3 26,8 17,6 24,7 20,0 25,7 7,0 16,0 14,2 20,0 

2007 16,2 14,0 34,2 1,7 13,6 24,0 16,5 30,8 32,0 25,7 29,0 14,6 

2008 5,8 3,4 16,6 16,0 13,7 17,2 15,9 15,8 17,1 3,4 25,0 11,1 

2009 12,8 7,6 27,0 1,7 8,6 21,9 37,4 10,4 0,1 54,1 30,1 19,0 

2010 22,5 12,7 27,6 11,4 22,0 46,0 19,6 56,0 32,0 15,7 17,6 23,6 

2011 43,0 29,7 34,2 39,6 43,8 61,6 41,6 57,6 56,6 58,3 33,3 44,0 

2012 17,6 15,0 3,2 25,6 23,6 16,7 17,7 0,0 6,6 10,0 11,0 16,4 

2013 11,1 13,8 16,3 12,0 41,6 26,0 19,3 10,0 15,3 24,2 12,0 2,0 

2014 15,0 12,1 15,2 20,8 89,2 39,0 13,0 54,7 17,2 29,0 6,0 13,4 

2015 10,6 23,0 24,6 18,0 37,2 5,0 6,8 13,6 26,4 22,8 47,8 1,2 

2016 14,2 10,6 26,1 22,4 19,4 28,8 49,4 17,6 28,3 13,7 18,4 2,6 
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Брпј дана са падавинама  
          

               Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 12 7 3 13 11 12 15 9 4 13 10 15 

1998 10 6 7 12 13 11 10 9 11 11 17 10 

1999 13 13 16 21 11 12 13 4 11 9 14 15 

2000 11 9 12 7 10 7 6 5 12 9 9 12 

2001 14 10 16 12 13 20 13 6 18 6 13 13 

2002 9 0 10 19 13 7 10 14 14 17 14 19 

2003 18 10 7 11 8 10 12 3 10 16 14 13 

2004 19 19 11 16 18 16 9 9 6 15 14 16 

2005 14 16 14 14 15 10 15 14 12 6 12 22 

2006 12 15 17 18 12 13 9 19 9 3 12 10 

2007 13 10 13 2 12 13 6 9 13 16 20 15 

2008 14 12 18 19 11 13 10 5 16 8 13 16 

2009 17 17 20 10 10 16 8 7 1 14 12 22 

2010 20 19 15 15 18 17 9 8 10 12 14 19 

2011 15 13 8 8 15 10 13 1 3 10 9 19 

2012 19 19 4 18 16 7 7 0 7 14 10 18 

2013 22 21 21 11 17 12 8 6 9 9 18 6 

2014 16 14 12 17 13 13 17 11 16 6 7 16 

2015 21 17 14 11 17 10 3 9 12 21 9 13 

2016 17 16 17 10 15 14 7 11 6 16 11 3 

              
 
 
 
 
 

            Брпј дана са падавинама већим пд 20 mm (јака кища) 
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               Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

2002 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 

2003 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

2004 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 3 0 

2005 1 0 1 1 0 2 2 2 0 0 0 1 

2006 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 

2007 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 1 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2009 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 2 1 

2010 1 0 1 0 1 4 0 2 1 0 0 1 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 

2014 0 0 0 1 5 1 0 4 0 1 0 0 

2015 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 

2016 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Брпј дана са грмљавинпм 
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  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 

1998 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 

1999 0 0 0 1 0 2 6 1 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 1 

2001 0 0 0 1 5 4 7 3 1 0 0 0 

2002 0 0 0 9 6 4 10 6 2 2 0 0 

2003 2 0 0 1 0 5 4 0 0 1 1 0 

2004 0 0 0 3 6 7 2 3 0 1 1 0 

2005 0 0 0 1 4 5 10 4 2 0 0 0 

2006 0 1 0 3 1 3 5 2 0 1 0 0 

2007 0 1 0 1 4 10 3 3 1 0 0 0 

2008 0 0 1 3 6 3 1 2 2 0 0 1 

2009 0 0 0 2 8 5 7 3 0 1 1 2 

2010 0 0 3 3 6 4 6 5 3 0 0 0 

2011 0 0 0 0 4 8 3 1 1 1 0 0 

2012 0 0 1 2 4 4 4 0 0 1 0 0 

2013 0 0 3 2 10 3 8 4 1 0 0 0 

2014 0 0 0 2 4 5 11 3 5 1 0 1 

2015 0 0 0 2 3 4 2 3 2 0 0 0 

2016 0 2 0 2 7 12 3 4 1 0 0 0 

              
 
 
 
 
 
 
 

            Максимална висина снега (cm) 
         



36 
 

               Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 16 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 10 

1998 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 

1999 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 10 46 

2000 54 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 5 20 6 0 0 0 0 0 0 0 7 17 

2002 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

2003 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

2004 13 8 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

2005 32 23 31 0 0 0 0 0 0 0 12 10 

2006 2 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 

2008 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2009 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 

2010 14 21 15 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

2011 27 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2012 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

2013 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 20 2 

2014 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

2015 10 9 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 

2016 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
 
 
 
 
 

            Брпј дана са снежним ппкривашем 
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  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

1997 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 16 

1998 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 

1999 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 

2000 31 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 19 

2002 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

2003 23 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

2004 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

2005 7 28 15 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

2006 7 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 

2008 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

2009 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

2010 10 16 8 0 0 0 0 0 0 0 1 16 

2011 18 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2012 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

2013 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3 

2014 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

2015 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 

2016 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Максимални удари ветра (m/s) 
         

               Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Срп. Пкт. Нпв. Дец. 

2000 15,0 7,0 10,0 12,0 7,0 5,0 9,0 5,0 6,0 9,0 10,0 5,0 

2001 7,0 10,0 17,0 9,0 14,0 10,0 7,0 5,0 10,0 5,0 12,0 7,0 

2002 9,0 7,0 11,0 13,0 13,0 12,0 9,0 9,0 8,0 14,0 11,0 5,0 

2003 9,0 11,0 9,0 15,0 15,0 11,0 18,0   7,0 10,0 7,0 7,0 

2004 13,0 8,0 10,0 11,0 8,0 18,0 6,0 13,0 6,0 6,0 19,0 16,0 

2005 7,0 7,0 8,0 11,0 10,0 11,0 12,0 8,0 7,0 7,0 10,0 9,0 

2006 6,0 9,0 17,0 8,0 10,0 9,0 7,0 7,0 6,0 11,0 10,0 6,0 

2007 15,0 11,0 13,0 8,0 8,0 7,0 16,0 9,0 8,0 10,0 10,0 9,0 

2008 14,0 10,0 19,0 15,0 8,0 9,0 8,0 15,0 6,0 13,0 12,0 9,0 

2009 7,0 12,0 13,0 10,0 7,0 7,0 10,0 5,0 5,0 11,0 6,0 7,0 

2010 8,0 12,0 7,0 6,0 10,0 13,0 5,0 5,0 7,0 5,0 7,0 7,0 

2011 4,0 3,0 6,0 7,0 4,0 5,0 4,0 4,0 6,0 7,0 5,0 16,0 

2012 7,0 8,0 6,0 7,0 4,0 6,0 8,0 6,0 4,0 10,0 6,0 6,0 

2013 6,0 5,0 8,0 4,0 7,0 5,0 8,0 6,0 5,0 5,0 8,0 6,0 

2014 6,0 9,0 10,0 7,0 10,0   5,0 10,0 6,0 10,0 8,0 8,0 

2015 11,0 6,0 7,0 7,0 12,0 5,0 6,0 3,0 3,0 6,0 4,0 2,0 

2016 4,0 13,0 6,0 18,0 8,0 11,0 9,0 6,0 3,0 7,0 9,0 7,0 
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1.3.3. Геплпщка грађа  

 
Ппдрушје ппщтине Лппаре пбухвата истпшни дип Лппарскпг (Шибпщнишкп – лппарскпг) басена. 

Геплпщка грађа ппщтине Лппаре дата је на пснпву ппдатака ПГК 1:100.000 листпва Тузла и Бршкп 

(слика ). Цјелпкупан прпстпр ппщтине Лппаре изграђен је пд стијена терцијарне и 
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квартарнестарпсти.

 
Слика 1: Геплпщка карта ппщтине Лппаре са ппзицијама клизищта (према ПГК 1:100 000) 

 

Палепген 

Клизищте 



41 
 

Глинци и пјещшари (Pc+E1) 

Кластити палепгена и дпоег епцена представљају једну пд најзаступљенијих литпфацијалних 

цјелина у пквиру лппарскпг терцијарнпг басена. Најдпминантнији шлан пве литпфацијалне 

јединице представљају глинци, малп дп вепма пјескпвити. Слпјевитп – банкпвитпг су хабитуса или 

масивни, у виду метарских пакета, када мпгу да садрже и малп плпшастп – слпјевитих пјещшара. 

Према прпцјенама и на пснпву рекпнструкције прпфила дебљина фације глина се креће пд 700 – 

1500 m, прпсјешнп пкп 1000 m. 

 

Палепцен – епцен (Pc, E) 

Најстарије терцијарне твпревине на прпстпру лппарскпг басена представљене су карбпнатним 

седиментима. Палепцен у кластишнпм развпју кпнстатпван је у сјевернпм дијелу ппщтине Лппаре, 

у ппдрушју Милинпг села, Мирпсавца и Пущкпвца. Представљен је алтерацијпм црних лаппраца, 

глинаца и плпшастих пјещшаа са пдликама турбидитне седиментације. Палепценски седименти 

навище прелазе у плпшасте пјещшаре, алеврплите, лаппрце и лаппрпвите щкриљце без фауне са 

флищним карактеристикама. Старпст им је пдређена на пснпву суперппзиципнпг пплпжаја, јер 

леже између налага палепценске и средое епценске старпсти. 

 

Пјещшари и глинци са крешоацима (E2?) 

Пви седименти се налазе сјеверпзападнпм дијелу ппщтине у ппдрушју Г. Машкпвца и Бруснице.  

Пјещшари и глинци се лакп разликују пд палепценских и дпоп епценских пјещшара и глинаца пп 

ппјави слпјевитп – банкпвитих крешоака, већем ушещћу пјещшара, већпј пјескпвитпсти глинаца, и 

маое упшљивим флищним пспбинама. Пјещшари су изграђени пд кварца са карбпнатима, 

рпжнацима, фелдспатима и ппдређенп лискунима. Глинци су јакп пјескпвити, а изграђени су пд 

кварца, карбпнатних стијена и лискуна. Крешоаци су представљени бипспаритима а јављају се у 

пблику рјеђих уметака у серији пјещшара и глинаца.   

На пснпву теренских ппажаоа и кпнструисаних геплпщких прпфила дебљина серије је пд 350-750 

m, прпсјешнп пкп 600 m. 

 

Средои и гпрои епцен (E2,3) 

У југпзападнпм дијелу ппщтине Лппаре развијена је серија средое и гпропепценских 

кпнглпмерата на пптезу пд Пбпднице прекп Медведника и Зелене кпсе и у сјеверпитпшнпм дијелу 

ппщтине на ппдрушју Тпбута и Мезграје. 

У пквиру средоег епцена мпгу се разликпвати на пснпву литплпщких карактеристика и 

палепнтплпщкпг материјала, три нивпа. Најнижи је представљен пјещшарима и лаппрцима са 

прпслпјцима крешоака. Дебљина пвих седимената не прелази 50 m. Средои нивп карактерище се 

присуствпм пјескпвитих, брешастих и банкпвитих крешоака. Дебљина пвпг нивпа изнпси пкп 100 

метара. Гпрои дип средоег епцена изграђује серија лаппраца, крешоака и пјещшара. Максимална 

дебљина пвпг шлана не прелази 150 m. 

На главнпм гребену Мајевице (Пбпдница, Греда, Медведник и Зелена кпса) су заступљени 

лаппрци, пјещшари и крешоаци. Дебљина пве серије изнпси пд 300 – 1000 метара. 

 

Плигпцен (Ol) 

У јужнпм и југпистпшнпм дијелу ппщтине Лппаре, у ппдрушју Прибпја, Бријеста и Ппдгпре 

фпрмирани су плигпценки седименти представљени услпјеним лаппрцима, лаппрпвитим 
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крешоацима и рјеђе пјещшарима са прпслпјцима угља (дебљине пкп 60 m), листастим глинцима и 

лаппрцима, плпшастим пјещшарима и др. У пвпј серији, дебљине пд пкп 1000 m нису дп сада 

нађени знашајнији палепнтплпщки пстаци. 

 

 

Мипцен 

Дпои мипцен (М1
1) 

Дпопмипценске твпревине развијене су у фацији крешоака, лаппраца, глинаца и пјещшара. 

Најбпље су прпушене у Липпвишкпм пптпку у пквиру Лппарскпг басена, гдје заппшиоу плпшастим 

пјещшарима прекп кпјих леже љубишасти пјескпвити лаппрци и глинци са прпслпјцима пјещшара. 

Дебљина им не прелази 40 m. Прекп оих леже шисти лаппрци дебљине пкп 25 m, дпк су најмлађи 

седименти дпоег мипцена представљени сивим лапприма и плпшастим крешоацима и 

дплпмитима, укупне дебљине пкп 50 m. 

 

Средои мипцен – тпртпн (баден) (М2
2) 

Дпои тпртпн – баден (1М2
2) изграђују тамнпсиви и црни лаппрци, без јаснп изражене 

стратификације. Зависнп пд садржаја теригене кпмппненте јављају се слпјеви и спшива глинпвитпг, 

алевритскпг лаппра, пјескпвитпг лаппра и микрпспарита. Укупна дебљина дпоег тпртпна је пкп 

120 m. 

Гпрои тпртпн – баден (2М2
2) гради серија лаппраца, алеврплита и аренита, укупне дебљине пкп 

300 m. Пдликује се јаснпм стратификацијпм а дебљина слпјева варира пд 2 – 10 m. У средищоем 

дијелу лппарскпг басена развијена је фација лаппрпвитих глина и лаппраца и оихпва дебљина је 

пкп 100 m.  

Гпрои мипцен (М3) 

Гпрои мипцен – сармат (М3
1) има знашајнп распрпстраоеое у щирпј пкплини Лппарскпг басена. 

Дебљина дпоег сармата је пкп 150 m и у оегпв састав улазе листасти, пјескпвити лаппри, 

плавишасти, глинпвити лаппрци, лаппрпвите глине, тпрщни и кугласти пјещшари. У Пиперима, 

сарматске наслаге су представљене лапприма, пјескпвитим глинама и леже кпнкпрдантнп на 

баденским наслагама. 

Гпрои мипцен – панпн (М3
2) представљен је глинпвитим лапприма, глинама, щљункпвитим 

пјещшарима, пијескпвима и лаппрпвитим крешоацима. 

 

Дпои плипцен – ппнт (Pl1) 

Дпоем ппнту припадају ппдински угљени слпј и глине (илит, рјеђе мпнтмприпнит и каплинит). 

Дебљина пвих седимената изнпси пкп 100 m.  Заузимају сјеверни дип ппщтине Лппаре. 

 

Квартар 

Ријешни седименти (al, t1, t2) 

Пве твпревине углавнпм су издвпјене у дплинама ријека Гоице, Јабланице, Јаое и Мезграјице. 

Имају међуспбнп слишне карактеристике ријешнпг нанпса кпји се пбишнп јавља у два нивпа. Изнад 

прве ријешне терасе (t1), на дплинским странама нема сашуваних старијих седимената ријешнпг 
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ппријекла збпг лаке ерпдибилнпсти пснпвних стијена. У дпоем дијелу прпфила јављају се 

щљункпвитп – пјескпвите фације кприта, а у гпроем, ппкриваш пд ппвпдаоскпг нанпса. 

 

 

 

Прплувијум (pr) 

Прплувијалне твпревине у виду плавинских кпнуса, издвпјене су уз кпнтакт дна дплина и 

дплинских страна, на мјестима гдје стални бујишни тпкпви усљед губитка енергије пдлажу свпј 

нанпс. Прплувијум је углавнпм ситнпзрнпг састава јер теригени трансппртпвани нанпс пптише пд 

трпщних кластишних непгених стијена. 

 

1.3.3.1 Инжеоерскпгеплпщке карактеристике терена  

 

Теритприја ппщтине Лппаре пдликује се изузетнп слпженим инжеоерскпгеплпщким 

карактеристикама ппдлпжним за развпј прпцеса нестабилнпсти, разнпврснпщћу 

литпстратиграфскпг састава,  слпженим хидрпгеплпщким свпјствима, те знашајним утицајем 

шпвјекпве дјелатнпсти на пкплни терен. 

 

Ппщтп је велики дип терена ппщтине Лппаре изграђен пд твпревина терцијарне  старпсти  

(палепген и непген), са  вепма дебелпм кпрпм ппврщинскпг распадаоа ствпрени су прирпдни 

услпви за развпј гравитаципних прпцеса нестабилнпсти, пд кпјих дпминирају клизищта.   

 

Пснпву или супстрат терена сашиоавају глине, глинци, лаппри, лаппрци, пјещшари и кпнглпмерати 

са релативнп дпбрим гептехнишким свпјствима.  

 

Делувијални ппврщински ппкриваш је углавнпм изграђен пд глинпвитп – пјескпвитих материјала, 

шије се карактеристике усљед засићеоа впдпм, ппгпрщавају у гептехнишкпм смислу и пн ппстаје 

склпн нестабилнпсти.  

 

Гптпвп сва клизищта на теритприји ппщтине Лппаре су се десила пп кпнтакту између субстрата 

терена и ппврщинскпг ппкриваша, пднпснп припадају клизищтима кпнсеквентнпг типа. 

Један дип теритприје ппщтине Лппаре изграђен је пд тзв. палепгенпг флища, кпји представља 

кпмплекс јакп прпмјеољивих гептехнишких карактеристика. Пснпвне инжеоерскпгеплпщке 

пдлике пвих кпмплекса су смјеоиваое крутих и пластишних стијена, интензивнп тектпнски 

пщтећених, наизмјенишнп смјеоиваое практишнп впдпнепрппусних и впдппрппусних маса са 

пукптинскпм ппрпзнпщћу и разлишита птппрнпст стијена према деструктивнпм дјелпваоу 

сппљащоих фактпра кап и развијенпст прпцеса спираоа и јаружаоа у дубпкп распаднутим 

пснпвним стијенама кпмплекса.   

 

Пвдје је знашајнп да нагиб ппврщине слпјевитпсти представља услпв стабилнпсти падине. Према 

тпме, наппвпљни услпви су  на падинама у кпјима слпјеви падају паралелнп нагибу ппд углпм 

маоим пд нагиба падине. У тпм слушају су падине или нестабилне или се стијене усијецаоем мпгу 

дпвести у нестабилнп стаое.  
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Ппред клизищта, при засијецаоу падина, мпгуће је пдрпоаваое маоих или већих маса стијена 

пвпг кпмплекса.  

 

Сјеверни дип ппщтине Лппаре изграђен је пд нещтп млађих, алувијалних и терасних седимената, 

квартарне старпсти у кпјима су ппјаве клизищта вепма ријетке. Кпмплекс алувијалних седимената 

изграђује искљушивп равнице дуж ријешних тпкпва. У грађи терена препвладавају разлишитп 

талпжени и неједнплишнп гранулисани седименти щљунка и пијеска, мјестимишнп глине, рјеђе 

муља. Представљају стабилне терене. У хидрпгеплпщкпм ппгледу представљају дпбрп 

впдппрппусне средине. 

1.3.3.2 Клизищта 

 
Клизищта су сразмјернп најшещће ппјаве егзпгених гепдинамишких прпцеса какп у Републици 
Српскпј такп и у свијету. Ппјављују се у пдређеним геплпщким срединама при пдгпварајућим 
геплпщким услпвима и представљају крупан прпблем за раципналнп урбанистишкп планираое, 
прпјектпваое и грађеое. За разлику пд земљптреса кпји се мнпгп рјеђе дещавају на нащим 
ппдрушјима, ппјаве нестабилнпсти падина, нарпшитп клизищта су мнпгп ушесталије ппјаве.  
 
Клизищта и нестабилне падине све  шещће се  ппјављују у прпстприма гдје су скпнцентрисана 
материјална дпбра и щтете кпје клизищта пришине уппщте нису занемарљиве ни у развијеним 
земљама, а кампли кпд нас. 

 Нажалпст нису ријетки слушајеви и са људским жртвама. 
 
Ппд клизищтем се у нпвијпј литератури ппдразумијавају све дефпрмације терена на падинама, па 
ћемп ппд ппјмпм клизищта сврстати и ппјаве кап щтп су пдрпни, тецищта, сипари и др. 
 
Ппдрушја на кпјима је присутан прпцес клизаоа или ппдрушја за кпја се сумоа да мпже дпћи дп 
развпја прпцеса клизаоа мпгу се преппзнати пп сљедећим параметрима: 

- мпрфплпщким, 
- геплпщким, 
- хидрплпщким и хидрпгеплпщким, 
- биплпщким, 
- технишким. 

 
Мпрфплпщки индикатпри су: 

- Стрм нагиб падина изграђених пд невезаних или слабп везаних стијенских маса, а ппсебнп 
акп су кпнвекснпг пблика; 

- Велика разуђенпст рељефа са разнпврсним микрпрељефним пблицима кпји се шестп и 
неправилнп смјеоују; 

- Ппдсјешене нпжице падина и стрме пбале ријека, језера и пптпка; 
- Прирпднп заталасан изглед падина а кпји није ппсљедица ерпзије падина; 
- Степенаст рељеф са ужим или щирим пукптинама. 

 
Геплпщки индикатпри су: 

- Стијенске масе шија се физишка свпјства лакп и брзп мијеоају ппд утицајем атмпсферилија 
и псталих сппљащоих шинилаца; 

- Убранпст и ппремећенпст стијенских маса са неппвпљним нагибпм међуслпјних пукптина 
у пднпсу на ппврщину терена (падину); 
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- Јаснп исппљенп лушеое стијенских маса са неппвпљним нагибпм пукптина лушеоа у 
пднпсу на ппврщину падине; 

- Знатна механишка пщтећенпст стијенских маса са двије или вище фамилија пукптина пд 
кпјих је бар једна са блажим нагибпм пд нагиба падине 

- Ппстпјаое расједа или расједних зпна кпји ће бити засјешени приликпм извпђеоа искппа; 
- Дебеле наслаге ппврщинске распадине прекп пснпвне стијене кпја је ппд нагибпм у 

пднпсу на падину. 

 
Хидрплпщки и хидрпгеплпщки индикатпри су: 

- Ппстпјаое кпмплекса хидрпгеплпщких кплектпра и изплатпра шији су кпнтакти нагнути ка 
ерпзипним засјецима, а са блажим нагибпм пд нагиба падине;  

- Знатна раскващенпст терена са стрмим нагибпм падина; 
- Велике и нагле псцилације нивпа впде у акумулацијама (пуоеое и пражеоеое); 
- Ппјаве механишке и хемијске суфпзије првенственп при дну падина изграђених пд 

слабпвезаних или невезаних стијенских маса са истицаоем мутних впда; 
- Ппјаве група или низа извпра на падини са разливаоем впде на щири прпстпр; 
- Ппјаве пищтевина и раскващених стијенских маса на падини или кпсини засјека, усјека или 

насипа; 
 
Биплпщки шинипци су: 

- Биплпщка пгпљенпст стрмих падина кпје је унищтенп другим егзпдинамишким прпцеспм 
или претхпдним клижеоем; 

- Ппјава кривих стабала - “пијане щуме”, щтп мпже бити ппсљедица претхпдних 
дефпрмација у терену; 

- Ппјава пдређених врста трава – „барскпг биља“ на падинама; 
- Ппјава пдређених врста листппаднпг дрвећа карактериситишнпг за ппдрушја са плитким 

нивппм ппдземне впде на падини; 
 

Технишки ппказатељи су: 
- Пшигледне ппјаве прслина, пукптина и других дефпрмација на зградама, пптппрним 

зидпвима, мпстпвима и другим пбјектима; 
- Ппјаве смишућих ппмијераоа, кривљеоа и уппщте прпмене наппна у пбјекту, а нарпшитп у 

кпнтакту са ппдлпгпм; 
 
Метпдплпгија истраживаоа клизищта је слпжен и мултидисциплинаран наушни и струшни 
ппступак са циљем: 

 
- да се пдреди степен угрпженпсти некпг пбјекта или терена кпји је захваћен или мпже бити 

захваћен прпцеспм клизаоа. 
- да се правилнп пдаберу, прпјектују и изведу пдгпварајуће санаципне мјере или 
- да се у ппдрушјима кпја мпгу бити захваћена клизаоем крпз планску дпкументацију 

пбезбиједи стабилнпст терена и пбјеката и избјегну материјални и људски губици, крпз 
ппступке прпцјене хазарда и ризика. 

 

Геплпщки састав терена има пресудан утицај на мпгућнпст ппјаве клизищта на прпстпру ппщтине 

Лппаре. Пснпвну геплпщку грађу ппщтине граде непгени седименти у шији састав улазе глинци, 

лаппрци, пјещшари и крешоаци. Акп се тпме дпда и релативнп дебела кпра ппврщинскпг 

распадаоа сашиоена пд глинпвитп-пјескпвитпг материјала и велика кплишина падавина, пнда је 

мпгућнпст развпја прпцеса клизаоа изузетнп велика. 
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Ппщтина Лппаре спада у ппщтину са највећим брпјем регистрпваних клизищта у Републици 

Српскпј са 1514 регистрпваних ппјава (слика 2). 

 

 

 
Карта регистрпваних клизищта пп ппщтинама за 2014. гпдину 

 

1.3.3.3Прпцјена щтете настале пд клизищта у 2014. гпдини 

 

Тещкп је ташнп пцијенити стварне щтете кпје изазивају клизищта и други падински прпцеси, 

нарпшитп кпд нас, гдје се пви фенпмени третирају искљушивп кап неминпвни прпцеси или 

катастрпфе. Чпвјек је ппстап свјестан велишине щтета и знашаја падинских прпцеса тек са 

интензивним грађеоем и експлптацијпм прирпдних бпгатстава, щтп ппдразумијева изградоу 

скупих и трајних грађевинских пбјеката, сапбраћајница, рударских радпва итд. П катастрпфалним 

размјерама щтета изазваних клизищтима мпже се пбјективнп судити пп ппдацима из развијених 

земаља, гдје се врще пбјективна изушаваоа узрпка, ппсљедица и нашина бпрбе са клизищтима, 

прпгнпза развпја пвих прпцеса и планираое щтета у инвестиципнпј градои. Клизищта не нанпсе 

самп пгрпмне материјалне щтете већ и неријеткп узимају и људске живпте.  

Пажљивпм анализпм везе геплпщких пдлика и мпрфплпщких пбиљежја дплази се дп закљушка да 

је у блискпј геплпщкпј прпщлпсти билп клизищта пгрпмних размјера у прпстпру непгених терена, 

кап щтп је слушај са ппщтинпм Лппаре, кпја су пставила трага у мпрфплпгији падина. Управп су ту и 

у нпвије вријеме регистрпвана најшещћа клизищта. На пваквим старим, привременп 

стабилизпваним клизищтима, изграђени су брпјни пбјекти кпјима пријете ппасна пщтећеоа или 

пптпунп рущеое.  

Планпви друщтвенп-екпнпмскпг развпја ппјединих ппдрушја некада су угрпжени, јер нису 

заснпвани на дпвпљнпм ппзнаваоу прирпдних, у првпм реду геплпщких услпва. На брпјним 

делапсипним наслагама, па шак и на рецентним клизищтима, изграђена су шитива села у вријеме 



47 
 

фазе оихпвпг привиднпг мирпваоа. Судбина већине пвих насеља је сасвим неизвјесна, јер кпд 

пваквих геплпщких средина увијек ппстпји мпгућнпст за активираое прпцеса а самим тим и за 

пщтећеоа и пптпунп рущеое пбјеката, ппгптпвп щтп некпнтрплисана антрпппгена активнпст, 

пбишнп дјелује на пбнављаое ппкрета. 

Штете пд клизищта мпгу се ппдијелити на директне и индиректне щтете. Директне представљају 

на примјер пщтећеоа на пбјектима, некретнинама и трпщкпви за оихпву санацију. Индиректне 

щтете се пднпсе на пне кпје ремете неке ппслпвне активнпсти, кап щтп су смаоеое вриједнпсти 

некретнинама, смаоеое прпизвпдое у ппјединим фабрикама, губици пд туризма и сл.  

 

Прпцјеоена щтете пд клизищта и ппплава не теритприји ппщтине Лппаре, дпгпђена у мају 

2014.гпдине(извпр: Кпмисија за прпцјену шете ппштине Лппаре) 

 

1. Пбјекти виспкпградое 6.732.630,82 КМ 

2. Защтита пбјеката (санација) 2.429.165,85 КМ 

3. Плацеви 162.400,00 КМ 

4. Пстали пбјекти - инфраструктура 390.964,00 КМ 

5. Путеви 2.313.032,63 КМ 

6. Ппљппривреднп земљищте 1.401.194,64 КМ 

  
13.429.387,94 КМ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.3.4 Сеизмплпщке карактеристике  
 
Увпд  
Земљптреси су велика прирпдна ппаснпст кпја дпвпди дп губитка живпта и губитака усљед 
пщтећеоа на пбјектима. За људе кпји живе у ппдрушјима ппгпђеним јаким земљптресима, 
управљаое ризикпм и пдлуке кпје треба да буду дпнесене пп оихпвпм дпгађаоу су пд живптнпг 
знашаја. За прпцјену ризика пд земљптреса неппхпднп је развијаое кпрелације између 
интензитета земљптреса и пбима щтете за грађевине на некпм прпстпру, тј. дефинисаое 
ппдлпжнпсти пбјеката на дејствп земљптреса и пптребних средстава за рекпнструкцију. 
Дефинисаое щтете пд земљптреса знашајнп је у свим фазама дпгађаоа земљптреса:  

 
1. Прије земљптреса: дефинисаое мпгућих пщтећеоа на пбјектима кап пснпва за  

прпцјену угрпженпсти пдређенпг ппдрушја, а у циљу планираоа превентивних мјера;  
2. Неппсреднп ппслије земљптреса са циљем спасаваоа и збриоаваоа станпвнищтва;  

3. Ппслије земљптреса у циљу предузимаоа мjера на птклаоаоу, ублажаваоу и 
санираоущтете.  
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Теритприја Бпсне и Херцегпвине, пднпснп Републике Српске,  представља један пд сеизмишки 
активнијих дијелпва Балканскпг пплупстрва. Ппред прирпдних земљптреса кпји су шеста ппјава, у 
регипну се јављају и вјещташки земљптреси кап ппсљедица изградое хидрпакумулација и 
активнпсти у рудницима. За изушаваое сеизмишнпсти теритприје Републике Српске и пкружеоа  
пптребна су ппзнаваоа жарищта земљптреса какп  лпкалних такп и удаљених и из других држава. 
 
 
Статистишки ппдаци п најјашим дпгпђеним земљптресима на щирем ппдрушју ппщтине Лппаре и 
пкружеоу, истпријска слика ризика  

 
У услпвима виспке сеизмишке активнпсти кпја се исппљава у знатнпм брпју жарищних зпна, са 
великпм густинпм расједних структура, кпрелација хиппцентра са ппстпјећим активним расједима, 
издвајаое сеизмпгених блпкпва и тектпнских јединица и детаљнп истраживаое сеизмптектпнскпг 
мпдела регипна у циљу дефинисаоа сеизмишкпг хазарда, захтијева дефинисаое главних 
параметара земљптресаса виспкпм ташнпщћу. 
Базу ппдатака за израду карте епицентара јаких земљптреса шине ппдаци п земљптресима из 
перипда разлишите ташнпсти и тп: 
 

- Истпријски перипд дп 1823.гпд. 
- Рани инструментални перипд 1824.-1964.гпд. 
- Савремени перипд  ппслије  1964.гпд.  
 

Разлишитпст извпра ппдатака и ппступака за лпцираое земљптреса из пва три перипда услпвила 
су и разлике у пснпвнпм садржају и ташнпсти свакпг пд приказаних главних параметара. 
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Истпријски перипд дп 1823.гпдине: Земљптресе пвпг перипда збпг пскудних хрпнплпщких 
забиљежака на пснпву кпјих су лпцирани пдликује мала ташнпст гепграфских кппрдината, 
интензитет земљптреса је пдређен на пснпву малпг брпја и недпвпљнп прецизних ппдатака, а 
дубина хиппцентра није ни дефинисана. Пви земљптреси самп дппринпсе сагледаваоу ппстпјаоа 
сеизмишке активнпсти у кпнкретнпм прпстпру. Свпјим пплпжајем епицентра дппринпсе издвајаоу 
жарищних зпна и квалитативнпм дефинисаоу оихпвих енергетских пптенцијала. 
 
Рани инструментални перипд 1824.-1964. гпдине: Пбимна база макрпсеизмишких ппдатака за 
јаке земљптресе пвпг перипда, уз ппстпјаое лимитиранпг брпја инструменталних ппдататка 
пмпгућила је пснпву за прпстпрнп и енергетскп дефинисаое пвих земљптреса са дпвпљнпм 
ташнпщћу за израду карата сеизмишкпг хазарда. У прпцесу редефинисаоа интензитета земљптреса 
уз примјену савремених критеријума сеизмишких скала, кприщћени су сви распплпживи 
макрпсеизмишки ппдаци.  Магнитуда је дефинисана за земљптресе кпји нису инструменталнп 
регистрпвани примјенпм емпиријских релација  интензитета и магнитуда. У пвпм перипду 
дпгпдили су се јаки земљптреси углавнпм у гранишним пбластима са сусједним земљама. 

 
Савремени перипд  ппслије 1964. гпдине: 
Савремениперипдсеизмишкеактивнпстисепдликујеразлишитимпбимпмиквалитетпмсеизмплпщких
ппдатака. Акпсеимаувидудаједпзнашајнпгппвећаоабрпјасеизмплпщкихстаница, 
напрпстпрујугпистпшнеЕврппе, дпщлпуперипдуппсле 1977.гпдине, 
щтпјерезултиралпзнатнимппвећаоембрпјасеизмпграмаппземљптресуивећимбрпјемрегистрпвани
хземљптресакапппсљедицеппвећаоапсјетљивпстинпвпинсталиранихсеизмпграфа, 
пндасерегистрацијеземљптресаизтпгперипда, 
сљедственппубликпванимсеизмплпщкимппдацимапглавнимпараметримаземљптресампгусматра
тивалиднимзапрпрашунсеизмишкпгхазарда. 
 

 
Слика 1. Пплпжаји утврђених знашајних расједа у регипну (извпр:SHARE  прпјекат) 
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Сеизмишки хазард (ппаснпст) теритприје ппщтине Лппаре  пдређен је гепграфским пплпжајем  и 
геплпщким карактеристикама  истпшнпг дијела Републике Српске. Са аспекта сеизмишке ппаснпсти 
важна је неппсредна близина тзв. тузланскпг расједа кап и близина власенишкпг расједа,иакп ни 
један не прплази теритпријпм ппщтине. Према истпријским ппдацима кпјима распплаже 
Републишки хидрпметепрплпщки завпд oви расједи  ппсједују пптенцијал за генерисаое јаких  
земљптреса, магнитуда пкп 5.5 јединица Рихтерпве скале кпји су се већ дпгађали, те их треба 
разматрати иакп оихпви епицентри нису на теритприји ппщтине. Не треба искљушити мпгућнпст 
дпгађаоа и јаших земљптреса пд пвих кпји су забиљежени. Истпријски ппдаци, међутим, сежу 
релативнп краткп у прпщлпст са станпвищта трајаоа геплпщких прпцеса  такп да нема гаранције 
да у прпщлпсти није билп јаших земљптреса и на теритприји кпја данас административнп припада 
ппщтини Лппаре. Истпшнп пд теритприје ппщтине Лппаре  на удаљенпсти дп 60 килпметара 
налази се ппзнатп сеизмпгенп ппдрушје Крупао на теритприји Републике Србије, шију сеизмишку 
активнпст треба узети у пбзир, а  кпја  је дпкументпвана  према ппдацима  у Табели 1. 

 
 

 
Слика 2. Карта епицентара земљптреса магнитуде М≥3.1јединицa Рихтерпве  скале на 

удаљенпсти пкп 75 km пдЛппара  
 

 
Сеизмишка ппаснпст (хазард) приказана је на сеизмплпщким картама пп параметру максималнп 
пшекиванпг интензитета  за разлишите ппвратне перипде. Теритприја ппщтине Лппаре  се на 
Сеизмплпщкпј карти за ппвратни перипд пд 500 гпдина, кпја представља и пснпв за прпјектпваое, 
налази у зпни 7 степени Меркалијеве скале. Према важећпј закпнскпј регулативи зпнама виспкпг 
сеизмишкпг ризика сматрају се теритприје кпје се налазе у зпнама 7, 8 и 9 степени Мeркалијеве 
скале на Сеизмплпщким картама и ппдразумијева се дпсљедна примјена прпписа кпји регулищу 
пбласт грађеоа у сеизмишки активним ппдрушјима. 
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На Слици 1. приказан је пплпжај утврђених знашајнијих расједа у регипну пд интереса према 
SHARE прпјекту. На Слици 2. је приказанапрпстпрна дистрибуција епицентара земљптреса 
магнитуде М≥ 4.5 јединица Рихтерпве скале дпгпђених на щирем ппдрушју ппщтине Лппаре  шији 
су параметри дати у Табели 1. Какп је сеизмишки хазард пдређен најјашим земљптресима, а 
узимајући у пбзир брзину прпстираоа сеизмишких таласа, те дистрибуцију ефеката пвих 
земљптреса за дефинисаое сеизмишкпг хазарда теритприје мпрају се анализирати јаки 
земљптреси са епицентрима на удаљенпсти 75 килпметара пд теритприје пд интереса.  
 
Табела 1. Каталпг земљптреса М≥3.1 јединице Рихтерпве скале кпји утишу на сеизмишки хазард  
                   ппщтине Лппаре  
 

Датум Вријеме 
Геп.щир

. 
Геп.Дуж

. Маг. Дубина Регипн  
Удаљенпс
т  

11/28/1858 0:00:00 44.60 18.70 5.4 10 Тузла 11.86 

12/25/1908 21:58:00 44.20 19.00 5.3 9 Власеница 49.63 

01/06/1905 06:03:34 44.47 19.31 5.2 8 Крупао 44.5 

10/29/1974 1:05:11 44.59 18.42 4.8 2 Петрпвп 33.81 

7/25/1906 11:45:30 44.40 19.30 4.7 8 Крупао 44.48 

5/4/1921 17:38:48 44.30 19.50 4.5 20 Крупао 63.88 

1/6/1905 3:34:06 44.44 19.35 4.5 11 Крупао 45.5 

7/2/1939 23:46:20 44.60 18.10 4.4 13 Тещао 58.92 

12/27/1908 22:41:00 44.10 19.00 4.4 10 Хан Пијесак  60.46 

11/24/2007 3:36:04 44.13 18.38 4.3 10 Варещ 66.86 

3/3/1972 21:26:48 44.57 18.39 4.3 0 Петрпвп  36.52 

12/3/1968 20:57:31 44.51 18.45 4.3 5 Лукавац 33.96 

7/3/1967 2:53:43 44.02 19.18 4.3 1 Сребреница 73.14 

12/19/1893 3:00:00 44.60 18.80 4.3 12 Лппаре 4.92 

12/13/1893 0:00:00 44.60 18.80 4.3 12 Лппаре 4.92 

10/7/2016 9:25:47 45.16 18.34 4.2 7.2 Сл.Брпд 70.51 

11/8/2000 14:51:47 44.48 17.97 4.2 10 Жепше 71.21 

10/15/1934 1:40:12 44.40 19.50 4.2 8 Крупао 58.13 

6/7/1914 12:45:00 44.50 19.20 4.2 18 Крупао 31.86 

7/25/1906 11:56:00 44.50 19.30 4.2 10 Крупао 39.07 

10/2/1998 4:55:19 44.11 18.45 4.1 10 Варещ 65.92 

5/9/1927 4:55:18 44.50 19.30 4.1 15 Крупао 39.07 

8/2/1911 5:11:00 44.40 19.40 4.1 9 Крупао 51.15 

12/23/1908 10:16:06 44.40 18.00 4.1 6 Жепше 71.64 

8/1/1977 21:54:44 44.90 18.10 4.0 0 Кптпрскп 65.79 

2/14/1908 7:32:00 44.20 19.30 4.0 18 Братунац 60.21 

8/28/1906 1:21:12 44.50 19.50 4.0 14 Крупао 54.08 

1/16/1905 4:49:18 44.38 19.43 4.0 7 Крупао 54.33 

12/27/1883 0:00:00 44.40 18.00 4.0 10 Жепше 71.64 

11/19/1987 23:03:35 44.50 18.87 3.9 10 Тузла 14.83 



52 
 

2/21/2015 21:21:38 44.47 18.87 3.6 3.1 Калесија 18.14 

9/20/1906 8:30:00 44.5 18.70 3.4 5 Тузла 18.54 

1/16/1983 0:17:17 44.6 18.60 3.3 5 Сребреник  19.56 

3/27/1931 19:58:00 44.70 19.10 3.3 4 Бијељина 21.69 

2/17/2015 10:33:55 44.53 18.93 3.1 5.4 Калесија 13.37 

 
 
У гпропј табели  ппред  временских и прпстпрних  параметара  земљптреса, приказана је 
магнитуда у јединицама Рихтерпве скале, дубина је дата у килпметрима кап и удаљенпст 
епицентра свакпг ппјединпг земљптреса пд Лппара.  

 
У Табели 1. дат је преглед земљптреса магнитуде М≥3.1 јединице Рихтерпве скале, дпгпђених на 
удаљенпсти пд 75 килпметара пд сједищта ппщтине Лппаре. Анализпм истпријских ппдатака из 
базе Републишкпг хидрпметепрплпщкпг завпда Републике Српске дплази се дп сљедећих 
закљушака: 
Са Карте епицентара приказане на Слици 1 јаснп је да на пснпву истпријских ппдатака кпјима 
распплажемп теритприја ппщтине Лппаре није пкарактерисана јаким земљптресима на свпјпј 
теритприји,  али  јесте јаким земљптресима из сусједних жарищта. 
Акп се уппреди прпстпрни расппред епицентара најјаших земљптреса (Слика 2) и пплпжаји 
регипналних расједа (Слика 1), кпрелација епицентара најјаших земљптреси у регипну кпји 
разматра пва прпцјена са наведеним расједима на пвпј теритприји, пднпснп тузланским и 
власенишким, те крупаоским  расједпм на  теритприји Републике Србије је пшигледна.Из Табеле 1 
се види да најјаши земљптреси  у регипну  пптишу  : 

 са ппдрушја Тузле, 1858. гпдина са  магнитудпм М=5.4 јединице Рихтерпве скале  са 
епицентрпм на удаљенпсти 12 км пд сједищта ппщтине 

 са ппдрушја Власенице, 1908. гпдина  са магнитудпм М= 5.3 јединице Рихтерпве скале на 
удаљенпсти 50 км за кпји ппстпје дпкументпвани ппдаци п пщтећеоима у 
Макрпкаталпзима Сеизмплпщкпг завпда Србије 

 са ппдрушја Крупоа (Србија), 1905. гпдина са магнитудпм М= 5.2 јединице Рихтерпве скале 
на удаљенпсти 45 км, за кпји ппстпје дпкументпвани ппдаци п пщтећеоима у 
Макрпкаталпзима Сеизмплпщкпг завпда Србије 

 
Скала за прпцјену макрпсеизмишкпг интензитета 

 
Медведев-Сппнхауер-Карник скала, такпђе ппзната кап МСК или МСК-64 (верзија из 1964), је 
макрпсеизмишка скала кпја  се кпристи за  прпцјену дејства земљптреса на пснпву упшених 
ефеката. Пваскала за  пцјену интензитета земљптреса је у упптреби и 
представљампдификацијуMCS (Меркали-Канкани-Зиберг).  Скала је заснпвана  на искуствима из 
примјене мпдификпване Меркалијеве  скале,  а кпристи се у Еврппи пд 1980-тих гпдина. Скала 
има 12 степени изражених у римским брпјевима, а при пдређиваоу степена интензитета узима се 
у пбзир: 

а) Дејствп на  људе и оихпвп ппнащаое 
б) Ефекти на предметима и прирпди  
ц) Пщтећеоа на пбјектима 
 

МСК-64 скалпм су пбухваћене  три класе  зграда према нашину градое, пет степени пщтећеоа 
зграда кап и кплишинске карактеристике: 
 

Класификација зграда -зградекпдкпјихнисупримијеоенесеизмишкемјере: 
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А – зградепднепбрађенпгкамена, сепскезграде, зградепднепешенецигле, куће 
пблијепљенеглинпм; 
Б – пбишнеграђевинепдпешенеппеке, зградесашиоенепдблпкпваимпнтажнезграде 

(префабрикпванматеријал), зградесашиоенепд прирпднпгтесанпгкаменаипнеса 
дјелимишнпдрвенпмкпнструкцијпм; 

Ц–  армиранп-бетпнске зграде и дпбрп грађене дрвене куће. 
 

Кплишинскекарактеристике представљају прпцентуални приказ у пднпсу на ппстпјећи брпј 
пбјеката у регипну: малп ( пкп 5 %), мнпгп(пкп 50%) и већина (пкп 75%). 

 
Класификација пщтећеоа: 

 
Први степен – лака пщтећеоа: 
Једва видљиве прслине на врлп малпм брпју зидпва; ппадаое малтера самп на малим 
ппврщинама. 
Други степен – умјерена пщтећеоа: 
Маое пукптине у зидпвима, ппадаое крупних кпмада малтера, падаое цријеппва са крпва, ппјава 
пукптина на димоацима и ппадаое дијелпва димоака. 
Трећи степен – тежа пщтећеоа: 
Веће и дубље пукптине у зидпвима, рущеое димоака. 
Четврти степен – разараое: 
Зјапеће пукптине у зидпвима, лпм зидпва, рущеое дијелпва пбјеката, рущеое везе између 
дијелпва пбјеката, рущеое преградних и калканских зидпва. 
Пети степен – тптална пщтећеоа: 
Пптпунп рущеое пбјеката. 

 
Степени макрпсеизмишкпг интензитета са пписима дејства земљптреса на људе (а), предмете и 
прирпду (б) и пщтећеоа пбјеката (в) (Ппсебнп су наведени хидрпгеплпщки  и ефекти кпји се 
пднпсе на тлп): 

 
I  степен –НЕПСЈЕТАН ЗЕМЉПТРЕС 

а)Интензитет псцилпваоа тла људи не мпгу псјетити. Земљптрес региструју самп инструменти. 
 
II степен– ЈЕДВА ПСЈЕТАН ЗЕМЉПТРЕС 

а) Вибрације псећају самп ппјединци у стаоу мирпваоа у кући, нарпшитп на вищим  
спратпвима. 
 
III степен– СЛАБ ЗЕМЉПТРЕС 

а) Псећају у кућама ппјединци, ван кућа самп у ппвпљним пкплнпстима (у мирпваоу, безбуке). 
Вибрације слишне прпласку лакпг камипна.  

б) Пажљиви ппсматраши запажају малп оихаое пкашених предмета, а нещтп веће оихаое 
наспратпвима. 
 
IV степен –УМЈЕРЕН ЗЕМЉПТРЕС 

а) Мнпги псећају земљптрес у згради, кап удар из дубине. Изван  зграде  псећа врлп мали 
брпјљуди. Маои брпј људи се прпбуди, али без псећаја страха. Псjећају и људи у кплима кпјa се 
не крећу. Вибрација слишна прпласку тещкп натпваренпг камипна. 

б) Звеше прпзпри, врата и стплпви. Ппдпви и зидпви щкрипе. Намјещтај ппшиое да се тресе.  
Висећи предмети лаганп се оищу. Ппврщина тешнпсти у птвпреним судпвима малп таласа. 
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Vстепен–ЈАК ЗЕМЉПТРЕС (Буди из сна) 

а) У зградама псећају сви људи, изван зграда мнпги људи. Већина се буди. Ппјединци  
истршавају из куће. Вибрација слишна пнпј кпју би прпизвеп пад тещкпг предмета у згради. 

б) Зграде вибрирају. Пкашени предмети знатнп се оищу. Слике лупкају п зидпве или се  
ппмјерају. Ппнеки зидни сатпви са клатнпм се заустављају. Нестабилни предмети сепретурају или 
ппмјерају с места. Врата и прпзпри се наглп птварају и затварају. Тешнпсти се прпсипају из 
напуоених судпва. Живптиое су узнемирене.   

в) Мпгућа су лака пщтећеоа на зградама класе А. 
 
VIстепен– ВРЛП ЈАК ЗЕМЉПТРЕС( Застращујући) 

а) Псјећа већина људи у зградама и ван зграда. Већина људи уплащенп истршава из кућа.  
Ппједини људи губе равнптежу. 

б) Ппнегдје се рущи ппсуђе и стаклп или коиге падају са пплица. Мпгуће је ппмјераое тещкпг 
намещтаја. Мала звпна на тпроевима мпгу да зазвпне. Дпмаће живптиое бјеже из щтала. 

в) 1.степен пщтећеоа на малп зграда класе Б и на мнпгп класе А.  
2. степен пщтећеоа на малп зграда класе А 

У рjеђим слушајевима мпгућа је ппјава пукптина щирине дп 1 cm у влажнпм тлу. На падинама 
ппнекад клизи тлп. Запажају се прпмјене у издащнпсти извпра и нивпа впде у бунарима. 
 
VII степен– СИЛАН ЗЕМЉПТРЕС (Пщтећеоа зграда) 

а) Већина станпвнищтва је уплащена и бјежи из кућа. Мнпги се тещкп пдржавају на нпгама. 
Вибрације псјећају и лица у мптпрним впзилима у ппкрету. 

б) Велика звпна на тпроевима звпне. Сппјеви на цјевпвпдима су пщтећени. 
в)3. степен пщтећеоа – већина, 4. степен пщтећеоа - малп зграда класе А 
2. степен пщтећеоа - мнпгп зграда класе Б 

1. степен пщтећеоа - мнпгп зграда класе Ц 
У ппсебним слушајевима клизе стрме кпсине на путевима. Таласи на впди. Впда се замућује. 
Мијеоа се нивп впде у бунарима и издащнпст извпра. Ријетки слушајеви пткидаоа дијелпва 
пјещшаних или щљуншаних насипа. 
 
VIII  степен–ШТЕТАН ЗЕМЉПТРЕС (Рущеое зграда)  

а) Страх и паника. Људи кпји управљају мптпрним впзилима ппстају узнемирени. 
б) Тежи намјещтај се креће и дјелимишнп претура. Лустери дјелимишнп пщтећени. Лпме се  

неке гране дрвећа. Сппменици се ппмјерају са мјеста. Надгрпбни сппменици се претурају. 
Изузетнп дплази дп лпма цјевпвпда на сппјевима 

в)  4.  степен пщтећеоа- већина зграда класе А 
3. степен пщтећеоа - већина зграда класе Б 
2. степен пщтећеоа - већина, 4. степен  пщтећеоа - мнпгп зграда класе Ц 

Пукптине у тлу щирине некпликп cm. Мала клизаоа тла и на стрмим кпсинама. Впда у језерима се 
замућује. Нaстају нпви впдени резервпари. Пресущени бунари се пуне впдпм, а ппстпјећи 
пресущују. Мнпгп слушајева прпмjене издащнпсти извпра и нивпа впде. 
 
IX степен – РАЗПРАН ЗЕМЉПТРЕС(Ппщте пщтећеое зграда) 

a) Ппщта паника. Живптиое бјеже. 
б) Велике щтете на намјещтају. Сппменици и стубпви се руще. Велике щтете на 

резервпарима.Ппдземне цијеви се дјелимишнп лпме. У неким слушајевима дплази дп савијаоа 
жељезнишких щина и пщтећеоа на путевима. 

в)5. степен пщтећеоа - мнпгп зграда класе А 
4. степен пщтећеоа - мнпгп, 5. степен пщтећеоа - малп зграда класе Б 
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3. степен пщтећеоа - мнпгп,  4. степен - малп зграда класе Ц 
На равнишарскпм земљищту, кпје је ппдвпднп, впда избија на ппврщину и разлијева се. Пијесак и 
муљ мпгу бити избашени са впдпм или без впде. Пукптине кпје се јављају у земљищту мпгу 
дпстићи щирину дп 10 cm. Ппред таквих, мпже се јавити и већи брпј маоих пукптина. Чести су 
пдрпни и пдваљиваое великих кпмада стијена у брдпвитим предјелима. Дплази дп активираоа 
мнпгих клизищта. На впденим ппврщинама јављају се велики таласи. Такпђе се јављају велике 
прпмјене у режиму ппдземних впда. 
 
Резултати сеизмплпщких истраживаоа, нарпшитп ппсле катастрпфалних земљптреса у Еврппи и 
свијету, указали су на пптребу детаљније класификације пбјеката, а према параметрима кпји имају 
највище утицаја на пшекивани тип и пбим пщтећеоа. 

 
Еврппска Макрпсеизмишка Скала ЕМС-98 пбухвата 4 типа структура пбјеката (зидане, 
армиранпбетпнске, шелишне и дрвене) и 6 класа ппвредљивпсти шиме, на дп сада јединствен 
нашин, даје мпгућнпст разлишитим структурама да се ппнащају на исти нашин. На нащим 
прпстприма скала ЕМС-98 јпщ није у щирпј упптреби. 
Карте максималнп пшекиваних интензитета за ппвратне перипде 50,  100, 200 и 500 
гпдина(извпр: Републишки хидрпметепрплпщки завпд, Баоа Лука) 
 
На прилпженим картама су приказани максимални интензитети пшекиваних пптреса изражени у 
степенима  МСК-64 скале с вјерпватнпћпм 63% и за ппвратне перипде 50, 100, 200 и 500 гпдина.  
 

 
 
 

 
 



56 
 

 
 
 
 

 
 



57 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Сеизмплпщки мпнитпринг Републике Српске – ппдрушјеЛппаре 
 

Сеизмплпщки мпнитпринг Републике Српске пбавља се према Закпну п сеизмплпщкпј дјелатнпсти 
и ппдразумијева прпјектпваое и пдржаваое наципналне сеизмплпщке мреже; регистрпваое, 
прикупљаое, пбраду и архивираое ппдатака п сеизмишким дпгађајима; израду разлишитих 
сеизмплпщких карата и др. 
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Слика 3. Прпстпрни расппред сеизмплпщких станица Републике  Српске 
 
Прва сеизмплпщка станица у Баопј Луци инсталисана је и пущтена у рад ппслије земљптреса 
1969. гпдине  пд када ппшиое развпј сеизмплпщке службе.Прпцес дигитализације сеизмплпщке 
мреже заппшеп је 2003. гпдине набавкпм првих дигиталних  сеизмплпщких станица,дпк  је  
аутпматскпприкупљаое сеизмплпщких ппдатака у реалнпм времену заппшелп 2007. гпдине. 
Сеизмплпщку мрежу Републике Српске шини десет дигиталних аутпматских станица, пд кпјих је 
седам  сеизмплпщких станица са краткпперипдишним сензприма намијеоених регистрпваоу 
лпкалних пптреса, а три сеизмплпщке станице сащирпкпппјасним сензпрпм, инсталисане у Баопј 
Луци, Хан Пијеску и Мракпвици намијеоене  су  праћеоу глпбалних сеизмишких дпгађаоа. 
Сеизмплпщка мрежа је дигитална, тј. самп су сензпри аналпгни и базирана на пренпсу сигнала 
интернетпм у реалнпм времену. Прпстпрни расппред сеизмплпщких станица приказан је на Слици 
3. 

 
Кпнашан резултат сеизмплпщких мјeреоа је аутпматски и мануелнп лпциран земљптрес са 
дефинисанпм магнитудпм и прпцијеоеним интензитетпм. Ппдаци п земљптресу се щаљу Центру 
за пбавјещтаваое, а ппред тпга публикују се  на интернет страници  Републишкпг 
хидрпметепрплпщкпг завпда http://www.rhmzrs.com приказанпј на Слици 4, кап и на интернет 
страници Еврппскпг сеизмплпщкпг центра http://www.emsc-csem.org гдје је Републишки 
хидрпметепрплпщки завпд регистрпван ппд кпдпм SORS-Seismological Observatory of Republic of 
Srpska кап щтп се види на Слици 5. 

 
 

http://www.rhmzrs.com/
http://www.emsc-csem.org/


59 
 

 
 

Слика 4.  Публикпвани земљптреси на интернет страници РХМЗ 
 
Цијели прпцес пд дпгађаоа земљптреса, пбављаоа свих пптребних мјереоа на цијелпм прпстпру 
Републике Српске и пкружеоа, пренпса сигнала, пбраде, прпрашуна и извјещтаваоа пдвија се пп 
унапријед дефинисаним прпцедурама и заврщава извјещтаваоем надлежних институција и 
публикпваоем ппдатака за јавнпст. 
 

 
 

 
Слика 5. Ппдаци п земљптресу  публикпвани на интернет страници Еврппскпг  
                 сеизмплпщкпг центра  
 

Гепметрија мреже, брпј сеизмплпщких станица,  карактеристике инструмената те размјена 
ппдатака са надлежним институцијама у Србији и Црнпј Гпри резултпвали су мпгућнпщћу 
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ппузданпг лпцираоа земљптреса магнитуде маое пд 1.5 јединица Рихтерпве скале на истпку 
земље дпк је на сјеверпзападу и централнпм дијелу Републике Српске  пптребнп јпщ некпликп 
сеизмплпщких станица да би се  наведени квалитет сеизмплпщкпг мпнитпринга дпстигап на 
цијелпј теритприји Републике Српске. Знашајан дппринпс пваквпј резплуцији сеизмплпщке мреже 
даје и међунарпдна размјена ппдатака у реалнпм времену са сусједним земљама.  

 
 

Пптенцијални утицај земљптреса из ближих  жарищта  
 

Припритетни задатак анализе сценарија разпрнпг земљптреса представља дефинисаое 
вјерпватнпће ппјаве кап и ефеката пднпснп ппсљедица кпје ће имати на људе,пбјекте, 
инфраструктуру и прирпду. Ппстпје, међутим, бар двије шиоенице кпје пспправају дпнпщеое 
закљушака п вјерпватнпћи дещаваоа : 

 
1. Сущтина и прирпда настанка земљптреса је јпщ увијек неппзната науци, пднпснп нису 

ппзнати сви фактпри кпји утишу на настанак земљптреса па је схпднп тпме и прпгнпза 
немпгућа 

2. Ппдаци п дпгпђеним земљптресима кпјима распплажемп пднпсе се на вепма кратак 
перипд у пднпсу на трајаое геплпщких прпцеса  
 

За прпцјену сеизмишкпг ризика  пднпснп ппсљедицапптенцијалнпг земљптреса  неппхпдан је 
мултидисциплинаран и кппрдинисан приступ кпји  пбухвата спектар  дисциплина из технишких и 
других пбласти. Требалп би да буду укљушене геплпгија, сеизмплпгија и инжеоерска 
сеизмплпгија, гептехнишки инжеоеринг, грађевинскп и земљптреснп инжеоерствп, екпнпмија и 
управљаое ванредним ситуацијама. Да би се стекли услпви да се пкарактерище излпженпст 
сеизмишкпм ризику неппхпднп је изврщити класификацију пбјеката у смислу ппвредљивпсти и 
изврщити пппис да би се утврдип брпј пбјеката кпји припадају свакпј класификпванпј групи.  
Пппис брпја и карактеристика свих врста пбјеката представља велики и вепма важан дип прпцјене 
сеизмишкпг ризика, пднпснп прпцјене угрпженпсти и губитака. Пвај дип прпцјене је и 
најзахтјевнији са станпвищта трпщкпва и времена. Кприщћеое GIS алата је данас стандард у 
пквиру управљаоа ризикпм, јер се све вище ппдатака прикупља у базама кпмпатибилним са GIS 
технплпгијама. 

 
Вјерпватнпћа дещаваоа земљптреса збпг саме сущтине пве прирпдне ппјаве  не мпже бити 
дефинисана на егзактан нашин. Збпг тпга ће у пвпј анaлизи битипримијеоен алтернативни метпд 
детерминистишкпг приступа прпцјени угрпженпсти кпји се заснива на директнпм ппзиваоу на 
макрпсеизмишке интензитете или инструменталнп мјерене параметре  генерисане разпрним 
земљптреспм из прпщлпсти и закпнским прпписима кпји су на снази из пве пбласти, а кпји ће 
ппслужити кап критеријум за претппставку вјерпватнпће дещаваоа разпрнпг земљптреса. 
Кпристећи спфтвер за приказиваое расппдјеле интензитета ппкущаћемп прпцијенити утицај  3  
најјаша земљптреса у близини теритприје ппщтине Лппаре пднпснп сценарип земљптреса. 
Спфтвер кпристи регипналне мпделе за брзину прпстираоа таласа кап и атенуаципне једнашине 
кпје дефинищу ппадаое убрзаоа те сампм тим оихпви резултати нису апсплутнп ташни. На 
интензитет нарпшит утицај има квалитет лпкалнпг тла кпји пвдје не мпже бити узет у пбзир кап и 
квалитет и типплпгија пбјеката на терену захваћеним земљптреспм. Треба имати у виду да се  
ппнпвљени земљптреси у некпм  регипну никад не дещавају са епицентрпм на истпм мјесту већ је 
увијек присунп пдређеоп ппмјераое.  
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1. Земљптрес са епицентрпм кпд Тузле са магнитудпм М=5.4 јединице Рихтерпве скале 
Теритприја ппщтине Лппаре налази се на удаљенпсти 4 km, а сједищте  ппщтине   тј. мјестп Лппаре 
на 12  km пд епицентра најјашег земљптреса  са ппдрушја Тузле па је према тпме излпженп дејству 
земљптреса генерисаних у пвпм жарищту. Према сценарију израђенпм за   истпријски најјаши 
земљптрес кпд Тузле оегпв ефекат би се на теритприји ппщтине Лппаре манифестпвап са 
интензитетпм пд VI степени Меркалијеве скале  щтп знаши да су мпгућа слаба пщтећеоа на старим 
и лпще грађеним пбјектима. Ппсебнп би требалп разматрати изузетнп виспке пбјекте укпликп 
ппстпје, такпђе је пптребнп за детаљнију прпцјену узети у пбзир лпкалне услпве тла кпји мпгу 
знашајнп утицати на амплификацију сеизмишких таласа па самим тим и увећаое ефеката 
земљптреса. 
 

 
Слика 7. Тепретска карта изпсеиста за земљптрес магнитуде М=5.4 кпд Тузле 
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2. Земљптрес са епицентрпм кпд Власенице са магнитудпм М=5.3 јединице Рихтерпве 
скале 
 

Теритприја ппщтине Лппаре налази се на удаљенпсти 37 km, а сједищте  ппщтине   тј. мјестп 
Лппаре на 50  km пд епицентра најјашег земљптреса  са ппдрушја Власенице, па је према тпме 
излпженп дејству земљптреса генерисаних у пвпм жарищту. Према сценарију израђенпм за   
истпријски најјаши земљптрес кпд Власенице оегпв ефекат би се на теритприји ппщтине Лппаре 
манифестпвап са интензитетпм пд IV степена Меркалијеве скале  щтп знаши да не би требалп да 
буде пщтећеоа.  

 
 

 
 
Слика 8. Тепретска карта изпсеиста за земљптрес магнитуде М=5.3 кпд Власенице 

 
 
 
 
 

 
3. Земљптрес са епицентрпм кпд Крупоа  са магнитудпм М=5.2 јединице Рихтерпве скале 
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Теритприја ппщтине Лппаре налази се на удаљенпсти 31 km, а сједищте  ппщтине   тј мјестп 
Лппаре на 45  km пд епицентра најјашег земљптреса  са ппдрушја Крупоа,  па је према тпме 
излпженп дејству земљптреса генерисаних у пвпм жарищту. Према сценарију израђенпм за   
истпријски најјаши земљптрес кпд Крупоа  оегпв ефекат би се на теритприји ппщтине Лппаре 
манифестпвап са интензитетпм пд IV степена Меркалијеве скале  щтп знаши да не би требалп да 
буде пщтећеоа.  

 
 
 

 
 

Слика 9. Тепретска карта изпсеиста за земљптрес магнитуде М=5.2 кпд Крупоа 
 
 
 
 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
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Треба узети у пбзир некпликп шиоеница везаних за анализу сценарија и прпцјену ппсљедица. 
Вјерпватнпћа дещаваоа се не мпже егзактнп пдредити, а ппсљедице земљптреса зависе пд мјеста 
епицентра, дубине жарищта земљптреса, времена дпгађаоа земљптреса, типа лпкалнпг тла, 
густине насељенпсти и ппвредљивпсти пбјеката. А акп се гпвпри п мјесту дещаваоа земљптреса, 
вјерпватнпћа да се дпгпди земљптрес са епицентрпм на истпм мјесту или неппсреднпј близини је 
минимална, вјерпватније је да ће епицентар бити ппмјерен у зависнпсти пд расппреда и 
истпријске активнпсти расједних структура у тпј сеизмишкпј зпни.  

 
Сеизмишки хазард (ппаснпст) теритприје ппщтине Лппаре  пдређен је гепграфским пплпжајем  и 
геплпщким карактеристикама  истпшнпг дијела Републике Српске. Са аспекта сеизмишке ппаснпсти 
важна је неппсредна близина тзв. тузланскпг расједа, кап и близина власенишкпг расједа,иакп ни 
један не прплази теритпријпм ппщтине. Према истпријским ппдацима кпјима распплаже 
Републишки хидрпметепрплпщки завпд oви расједи  ппсједују пптенцијал за генерисаое јаких  
земљптреса, магнитуда пкп 5.5 јединица Рихтерпве скале кпји су се већ дпгађали, те их треба 
разматрати иакп оихпви епицентри нису на теритприји ппщтине. Не треба искљушити мпгућнпст 
дпгађаја и јаших земљптреса пд пвих кпји су забиљежени. Истпријски ппдаци, међутим, сежу 
релативнп краткп у прпщлпст са станпвищта трајаоа геплпщких прпцеса  такп да нема гаранције 
да у прпщлпсти није билп јаших земљптреса и на теритприји кпја данас административнп припада 
ппщтини Лппаре. Истпшнп пд теритприје ппщтине Лппаре  на удаљенпсти дп 60 килпметара 
налази се ппзнатп сеизмпгенп ппдрушје Крупао на теритприји Републике Србије шију сеизмишку 
активнпст треба узети у пбзир, а  кпја  је дпкументпвана  према ппдацима  у Табели 1. 

 
Према сценарију израђенпм за   истпријски најјаши земљптрес кпд Тузле оегпв ефекат би се на 
теритприји ппщтине Лппаре манифестпвап са интензитетпм пд VI степени Меркалијеве скале  щтп 
знаши да су мпгућа слаба пщтећеоа на старим и лпще грађеним пбјектима. Ппсебнп би требалп 
разматрати изузетнп виспке пбјекте укпликп ппстпје, такпђе је пптребнп за детаљнију прпцјену 
узети у пбзир лпкалне услпве тла кпји мпгу знашајнп утицати на амплификацију сеизмишких таласа 
па самим тим и увећаое ефеката земљптреса. 

 
Сеизмплпщка карта за ппвратни перипд пд 500 гпдина, према важећпј закпнскпј регулативи, 
представља пснпв за прпјектпваое и треба узети у пбзир да се теритприја ппщтине Лппаре  налази 
у зпни 7степена на ппменутпј карти. 

 
С пбзирпм да се ппдаци п дпгпђеним земљптресима, кпјима распплаже Републишки 
хидрпметепрплпщки завпд, пднпсе на релативнп кратак перипд у пднпсу на вријеме пптребнп за 
генерисаое јаких земљптреса није мпгуће тврдити да у прпщлпсти није билп јаших земљптреса на  
теритприји на кпју се пднпси пва прпцјена.  

 
 
 
 

 
 
 
 
1.3.4 Шуме, щумска земљищта и угрпженпст щума 
 
Шумама на ппдрушју ппщтине Лппаре газдује ЈПШ ”Шуме Републике Српске”, Шумскп газдинствп 

„Мајевица" Лппаре. Пд укупне ппврщине, 3996 или 12.631 ха теритприје Ппщтине је прекривенп 

щумама, 7.29 ha у државнпм власнищтву, и 5.362 ha у приватнпм власнищтву. Услед непланске 
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сјеше щуме дплази дп ерпзипних прпцеса и клизищта кпја сваке гпдине угрпжавају какп 

стамбене,такп и ппмпћне и инфраструктурне пбјекте (путеве, мпстпве, впдпвпдеидр.) на 

теритприји ппщтине Лппаре. ЈПШ ”Српске щуме РС“, ерщи планску сјешу щуме, кап и прпизвпдоу 

технишкпг и пгревнпг дрвета и впди евиденцију п кплишинама сјеше. щтп није слушај са приватним 

щумама. 

Структура щумских ппврщина 

 Тип щуме Друщтвене 

щуме (ха) 

Приватне щуме  

(ха) 

Укупнп (ха) 

1. Виспке щуме 4.055 2.937 6.992 

2. Шумске културе 262 4 266 

з. Изданишке щуме 2.440 2.360 4.800 

4. Гплети и щибљаци 64 42 106 

5. Непрпдуктивнп 

земљищте 

18 19 37 

6. Узурпиране ппврщине 440  440 

 у купнп 7.279 5.362 12.641 

Пперщина щумскпг земљищта пп степену угрпженпсти пд ппжара 

Друщтвене щуме 

Ппврщина (ха) 

Приватне 

щуме 

Ппврщина 

(ха) 

Степен 

угрпженпсти 

497  I 

995  II 

853 2.944 III 

4.509 1.963 IV 

254  V 

Укупнп: 7.108  4.907  

 

Угрпженпст щума щумским ппжарима представља најјаши пблик деструкције щума и щумскпг 
земљищта.У перипду пд 2003.-2013. гпдине у щумама на нащем ппдрушју десилп се 118 ппжара и 
прпцијеоенпм щтетпм пд 144.000,00 КМ ( нису све щтете прпцјеоиване). 

 
1.3.4. Впде  
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Цијелп ппдрушје ппщтине Лппаре карактерище велики брпј маоих впдптпка. Крпз насељенп мјестп 
Лппара прптише ријека Гоица, кпја са свпјим притпкама припада неппсреднп сливу ријеке Саве, а 
крпз насеље Прибпј, ријека Јаоа, кпја са свпјим притпкама припада сливу ријеке Дрине. Самп у 
градскпм дијелу Лппара уређенп је ријешнп кпритп у дужини пкп 1,3 km. 
 

1. Слив ријеке Гоице са притпкама кпји припада директнп сливу ријека Саве:  

         Табела брпј 5. 

Р Бр. Назив ријеке/ пптпка Дужина р/п у 

км 

Ппврщина 
слива р/п у км2 

Наппмена 

1. Гоица 28,230  109,70  

2. Јабланишка ријека 9,500 30,22  

3. Тиспвица  3,690 5,84  

4. Бруснишка ријека 4,100 9,94  

5. Крива ријека 7,400 12,93  

6. Бијела ријека 9,200 23,45  

7. Пиперска ријека  13,84  

8. Шибпщнишка ријека  120 ФБиХ 

9. Дријенша ријека  216 ФБиХ 

10. Лукавац ријека   Маои пптпци 
кпји се улијевају  
у Гоицу. 11 Вукпсавашки пптпк   

12. Риспвац пптпк   

13. Веселинпвац пптпк   

Укупнп: 541,92  

Ријеке Шибпщница и Дријенша улијевају се у Гоицу исппд Челића кпји припада ФБиХ и у дпоем 
тпку јпј знашајнп ппвећавају кплишину впде у кприту гдје су мпгуће и ппплаве у даљем низвпднпм 
ппдрушју ријеке Гоице. 

1. Слив ријеке Јаое са притпкама кпји припада сливу ријеке Дрине: 
        Табела брпј 6. 

Р Бр. Назив ријеке/ пптпка Дужина р/п у 

км 

Ппврщина 
слива р/п у км2 

Наппмена 

1. Јаоа 20,060 109,70  
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2. Лабуђанка  9,060 16,72  

3. Тпбутска ријека 5,200 19,691  

4. Заврщки пптпк   Маои пптпци 
кпји се уљевају у 
Јаоу. 5. Матића пптпк   

6. Липпвашки пптпк   

7. Пељавка пптпк   

8. Тријещница   

9. Брзава (ХА „Снијежница“  40 Припада ФБиХ 

Укупнп: 186,111  

 

Пснпвнакарактеристиканаведенихвпдптпкајеизразитибујишникарактер,када,усљедпбилнихкищн
ихпадавина,нарпшитпупрпљећеијесен,дплазидпнаглпгппраставпдпстаја,изљеваоаријекаизсвпји
хкпритаидпппплава нарпшитп у равнишарским ппдрушјима. 

НаппдрушјуПпщтинесеналазимнпщтвпппвременихпптпка,кпјисефпрмирајукапппсљедицапбилн
ихкищнихпадавина.Уљетоемперипду,кададплазидппражоеоаистихпутемппдземних впда, 
највећи брпј пвих пптпка пресущи. 

 

1.4. Привреднe дјелатнпсти  
 

1.4.1. Ппљппривреда 

Већи дип пбрадивпг земљищта на ппдрушју ппщтине Лппаре је ппд праницама и бащтама затим 
дплазе впћоаци пащоаци и ливаде. 

 

 

 

 

1.4.1.1. Структура ппљппривреднпг земљищта на ппдрушју  

 

Сектп
р 
свпјин
е 

Укупне 
ппврщи
не у  ха 

Пд тпга у ха 

Прани
це 

Впћоа
ци 

Винпгра
ди 

Лив
де 

Пащоа
ци 

Рибоа
ци 

Трсти
ци 

Шумс
кп 

Неплпд
нп 

Физиш 24389 12342 2685 0 333 858 0 1 6896 1272 
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кп 
лице 

Правн
п 
лице 

5397 48 5 0 2 163 0 0 5086 94 

Укупн
п: 

29786 12390 2690 0 335 1021 0 1 11982 1367 

 

1.4.1.2. Структура биљне прпизвпдое 

На ппдрушју наще ппщтине сију се следеће ппљппривредне културе у приближним ппврщинама у 

ха: 

Р.Бр: Ппљппривредна култура (усјев) Ппврщина у ха Наппмена  

1. Пщеница меркантилна(пзима) 485  

2. Раж (пзима и јара) 40  

3. Јешам (пзими и јари) 45  

4. Зпб (пзима и јара) 40  

5. Кукуруз за зрнп, меркантилни 1500  

6. тритикале 45  

7. Сунцпкрет 20  

8. Спја 20  

9. Крпмпир 40  

10. Мрква 5  

11. Цтрни лук 20  

12. Бијели лук 25  

13. Пасуљ за зрнп и махуну 20  

14. Гращак за зрнп и махуну 15  

15. Купус и кељ 15  

16. Парадаиз 20  

17. Паприка  30  

18. Краставац  15  

19. Салата зелена  5  

20. Диоа 3  

21. Шпинат 4  

22. Псталп  2  

23. Јагпда 40  

24. малине 10  

25. дјетелина 300  

26. Луцерка  325  

27. Силажни кукуруз  160  

28. Мјещавина трава и 
легуминпза(дјетелинскп –травне смјеще 

455  

29. Сијане траве  10  

30. Псталп крмнп биље  10  

31. Култура у защтићенпм прпстпру 7,21  

32. Ппврщине ппд защтитпм 7,91  

Укупнп: 12342  



69 
 

 

Р.Бр. Впћоаци Ппврщина у ха  

1. трещоа 12.5  

2. Вищоа 8,5  

3. Кајсија 6  

4. јабука 25  

5. крущка 18  

6. щљива 1200  

7. бресква 5  

8. праси 4  

Укупнп: 1279  

 

На ппдрушју Ппщтине Лппаре је регистрпванп 568 ппљппривредних газдинстава. Пд тпг брпја 45 су 

кпмерцијална газдинства а псталп су некпмерцијална ппљппривредна газдинства. 

 

Велишина земљищних ппсједа пп власнишкпј структури 

Ппврщина  (ха) Власнищтвп  

Приватнп 
 (брпј  
дпмаћинства) 

Државнп 

0-1 250  

1-3 850  

3-5 200  

Вище пд 5  145 2 

Укупнп: 1.445 2 

 

На нащем ппдрушју сију се следеће ппљппривредне културе: кукуруз, пщеница, крпмпир, 
травнпдјетелинска смјеса, јешам, раж, зпб, црни лук, бијели лук, грах, мрква, гращак, купус, 
парадајз, паприка краставац дјетелина, луцерка, стпшна репа, мјещавина махунарки са травама и 
житарицама.  

1.4.1.4 Најшещће врсте биљних бплести, щтетпшина и кпрпва  
 
(Erysiphe  graminis),  палежи  класа  (Fusarium  spp),  рђи  пщенице  (Puccinia  spp)  и пјегавпсти 
листа и класа (Septoria nodorum). 

Смеђа пјегавпст листа. Напада плпјку и рукавац листа, ппнекад стабљику, клас и перикарп зрна.  
Развија  се  кпд  ушесталих  кища  и  хладнпг  времена.  Принпс  мпже  да  буде  умаоен  и  дп 40%. 

Пепелница.  Најшещћа  бплест  пщенице,  гепграфски  најраспрпстраоенија.  Пмета  

асимилацију, дплази дп маоег фпрмираоа скрпба у зрну, тиме и квалитета зрна. 
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Смеђа рђа пщенице.  Напада лист пщенице дпк је зелен, а пптимална температура за развпј 
бплести је 15-20°C, уз виспку влажнпст ваздуха. 

Јешам.  Најшещће бплести јешма су сива пјегавпст листа (Rynchosporium secalis), тврда снијет јешма 
(Ustilago hordei), мрежаста пјегавпст лищћа јешма (Pyrenophora teres). 

Сива пјегавпст.  У ппшетку се фпрмирају впденасте пјеге кпје се ппступнп суще у бјелкастп сиве. 
Смаоује рпд и дп 50%, ппгпдује јпј хладнп и влажнп вријеме. 

Мрежаста  пјегавпст  листа  јешма.  Пдликује  се  карактеристишним  дугуљастим  пјегама тамнп 
смеђе бпје, кпје се спајају са тамним цртама на ппврщини и тиме дају изглед мреже. 

Тврда  снијет  јешма.  Вепма  ппасна  бплест,  пренпси  се  зараженим  сјеменпм  такп  да  је 
неппхпднп третирати сјеме прије сјетве.  

Кукуруз.  Најшещће  бплести  кукуруза  кпд  нас  су  Фузарипзна  трулеж  стабла  кукуруза (Fusarium 
spp), Пламеоаша кукуруза  (Sclerophthora macrospora),  Рђа кукуруза  (Puccinia sorghi),Сива 
пјегавпст листа кукуруза (Setosphaeria turcica) и Црвенилп кукуруза. 

Фузарипзна  трулеж  стабла  кукуруза.  Први  симптпми  пдликују  се  ппшеткпм  впщтане зрелпсти  
кукуруза.  Биљке  убрзанп  сазријевају,  вену  и  суще  се.  На  приземнпм  дијелу  стабла упшавају 
се мрке пјеге у виду кпнцентришних кругпва. Биљке ппстају крте, лпме се и пплијежу.  

1.4.1.2 Превенција 

Превенција је у виду гајеоа најптппрнијих хибрида кукуруза према пвпм пбпљеоу. 

Пламеоаша кукуруза. Луди врх или вјещтишја метла је карактеристишан симптпм. Ппјављује се 
велики брпј кржљавих заперака и неразвијених густп ппреданих лисних изданака метлице, 
ппнекад и клипа. Мјере защтите пднпсе се на мелипраципне мјере у циљу регулисаоа впднпг 
режима земљищта. 

Рђа  кукуруза.  Прпхладнп  и  влажнп  вријеме  ппгпдују  развпју  бплести.  Напада  надземне 
пргане,  најшещће,  лищће.  Бпрба  прптив  бплести  свпди  се  на  гајеое  птппрних  хибрида  и 
фплијарну примјену фунгицида. 

Сива пјегавпст листа кукуруза.  Екпнпмски најзнашајнија бплест кукуруза са сивп-зеленим или 
смеђим пјегама. Јаше заражени листпви се суще. Примарна зараза пстварује се ппшеткпм јуна. 
Гајеое птппрних хибрида је неппхпднп. 

Црвенилп  кукуруза.  Бплест  кпја  се,  у  већем  пбиму,  ппјавила  у  Републици  Српскпј  у  љетп 
2011. Гпдине, усљед дугптрајнпг сущнпг перипда. Дп наглпг увенућа дплази укпликп у перипду 135 
млијешнп-впщтане  зрелпсти  наступи  сущни  перипд  са  виспким  температурама.  Симптпми  се 
ппјављују  крајем  јула  или  ппшеткпм  августа  у  виду  црвенкастп  љубишасте  бпје  листа  изнад 
клипа и ппјединашним врщним листпвима. Накпн некпликп дана сви надземни дијелпви биљке 
ппцрвене и увену. Акп накпн ппјаве првих симптпма наступи хладнији перипд, пбпљеле биљке се  
привременп  ппправљају.  Узрпшник  бплести  је  стплбур  фитпплазма,  а  цикаде  су  вектпри 
црвенила  кукуруза.  Бпрба  прптив  закпрпвљенпсти  усјева,  сјетва  раних  хибрида,  плпдпред  и 
хемијскп сузбијаое материјама на бази пиретрпида, нашини су сузбијаоа пве бплести. 

1.4.1.3 Штетпшине пщенице, јешма и кукуруза 
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Житна  пијавица  –  Lema  melanopus.  Презимљава  пдрастап  инескт  у  земљищту  међу пстацима 
стрних жита. Пијавица изгриза лиску између лисних нерава, па настају танке уздужне рупе на 
листу. Самп при маспвнпј ппјави треба врщити сузбијаое имага. 

Житни пивац пщенице и јешма  –  Zabrus tenebrioides.  Инсекти се хране на зрнима кпја су у фази 
млијешне или млијешнп-впщтане зрелпсти. Лакп се сузбија препаратима. 

Житне  стјенице  и  мущице  –  хране  се  такп  щтп  сищу  спкпве  биљака  па  настају  свијетлп 
жуте  или  тамније  мрље  на  мјесту  исхране.  Сузбијају  се  хемијским  средствима  или  плитким 
заправаоем стрнищта. 

Лисни минери јешма и пщенице  –  Agromyza nigrella.  Јављају се крајем маја.  Јаја пплажу у ткивп  
листа,  ларве  се  крећу  према  врху  листа.  Нападнути  дип  листа  ппстаје  прпвидан  па  се сущи. 
Сузбијају се заправаоем биљних пстатака и хемијским препаратима. 

Лисне ущи –  Аphidee.  Сищу биљне спкпве, изазивају оенп сущеое. Пренпсе биљне вирусе. 
Ппјављују се у перипду класаоа биљака. Сузбијају се хемијским средствима. 

Пщенишни  трипс.  Имага  пришиоавају  щтету  крајем  бусаоа  и  у  фази  влатаоа  пщенице. 
Пщтећује цвијетне дијелпве, па се не развија клас. Сузбија се хемијским средствима. 

Кукурузна златица  –  Diabrotica virgifera.  Изузетнп ппасна щтетпшина, кпја је ппшеткпм 90-тих  из  
САД  авипнским  трансппртпм  пребашена  и  на  ппдрушје  бивще  Југпславије.  Нарпшитп  је ппасна  
акп  се  кукуруз  гаји  у  мпнпкултури,  пднпснп,  без  плпдпреда.  Мјере  сузбијаоа 
ппдразумијевају плпдпред, инсектициде, уклаоаое сампниклпг кукуруза са парцела. 

Кукурузни  пламенац  –  Ostrinia  nubilalis.  Екпнпмски  знашајнија  щтетпшина  кукуруза. Унищтава  
се  хемијским  средствима  прије  убущиваоа  гусјенице  у  стабљику  и  механишким унищтаваоем 
пстатака кукурузпвине ппслије бербе и дубпким праоем. 

Сива  кукурузна  пипа  –  Tanymecus  dilaticollis.  Штету  нанпси  пдрасли  кукац  кпји  изгриза 
лищће  младих  биљака.  Највећа  щтета  настаје  у  фази  2-4  листа,  када  дплази  дп  унищтеоа 
цјелпкупне биљне масе. Унищтава се хемијским средствима. 

Кукурузна  спвица  –  Helicoverpa  armigera.  Гусјенице  се  хране  на  свим  надземним дијелпвима  
биљака,  највище  на  цвијету  и  плпду.  Сузбија  се  хемијским  средствима  када  су гусјенице у 
млађем стадијуму развпја. Преппрушује се кпнтрпла брпјнпсти щтетпшине уз ппмпћ ферпмпнских  
клппки.  Приликпм  упптребе  хемијских  средстава,  треба  пбратити  пажоу  на кприсне инсекте, а 
нарпшитп прирпдне непријатеље спвице, псице из реда Trihograma. 

1.4.1.4 Најзнашајније бплести ппвртарских култура 

У  најшещће  бплести  ппврћа  спадају  пплијегаое  расада,  увенуће  и  сущеое,  пламеоаша, 
пепелница,  антракнпза  и  лисна  пјегавпст,  кап  и  вирусне  бплести,  пднпснп,  мпзаишне  щаре, 
жутилп и дефпрмација листпва и врха стабала. 

Пплијегаое  изазива вище врста гљива.  Phythium, Fusarium, Rhizostonia  и пстале. Бплест се 
развија на кпријену, кпријенпвпм врату и нижим дијелпвима биљке, на густпм расаду, виспкпј 
влажнпсти ваздуха, збијенпм и киселпм земљищту. Сузбија се фунгицидима. 

Увенуће и  сущеое  изазивају  гљивице  кпје  живе  у  земљищту, а  кпје  прпузрпкују пбпљеое 
кпријена.  Прскаое  фунгицидима  не  даје  жељени  ефекат,  али  затп  ппмажу  плпдпред, 
дезинфекција земљищта и здрав садни материјал. 
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Пламеоашу, пепелницу, антракнпзу и лисну пјегавпст  изазивају гљиве и бактерије кпје се налазе  
у  саднпм  материјалу,  сјемену  и  зараженим  пстацима  биљака.  Усјеви  се  щтите третираоем 
фунгицидима. Вирусна пбпљеоа, када се ппјаве, не мпгу се лијешити. Затп је важна превенција  у  
щтп  спада  избпр  здравих  спрти  и  саднпг  материјала  и  уклаоаое  кпријена заражених 
биљака. 

1.4.1.5 Најзнашајнији щтетници ппвртларских култура 

Крпмпирпва  златица  –  Leptinotarsa  decemlineata.  Презимљава  у  зељмищту.  У  мају  се 
упшавају  пдрасле  златице.  Најјаши  лет  је  на  25  степени,  а  ларве  пришиоавају  највећу  щтету 
хранећи  се  лиснпм  маспм.  Напад  ларви  прије  цватое  пришиоава  већу  щтету  негп  напад 
ппслије цватое. Има двије генерације  гпдищое. Сузбија се прва генерација и тп када је 30%-50%  
ларви  изащлп  из  јаја.  Треба  шестп  мијеоати  инсектициде,  јер  брзп  стише  птппрнпст.  

Препаратима кпји сузбијају златицу унищтавају се и лисне ущи. 

Цвјетни щтитасти мпљац (бијела мущица) – Trialeurodes vaporariorum.  Напада парадајз и  
паприку.  Бијеле  су  бпје,  на тијелу и крилима  имају  фини  бијели  впсак  у  пблику  пращка. За 
пптималан  развпј  треба  им  температура  пд  25-28°C  и  виспка  релативна  влажнпст  ваздуха. 
Испущта медну рпсу пп плпдпвима и лищћу, а на опј се развијају гљивице шађавице. Сузбија се 
пдгпварајућим инсектицидима.  

Купусни  бухаши  –  Phyllotreta  nemorum,  Ph.  Atra,  Ph.  Nigripes,  Ph.  Undulate.  Крећу  се 
скакаоем, сјајнпцрне, тамнпплаве и тамнпзелене су бпје. Највище щтете при тпплпм и сухпм 
времену  нанпсе  младим биљкама, ппсебнп, расаду. Са сузбијаоем се  ппшиое кпд унищтеоа 
10% лисне ппврщине са стандардним инсектицидима. 

Купусна  и  ппвртна  спвица  –  Mamestra  brassicae,  Mamestra  oleracea.  Презимљавају  у 
земљищту.  Гусјенице  су  брпјније  у  густим  усјевима  гдје  има  вище  влаге.  У  јулу  и  августу 
ппјављују се лептири. Сузбија се кад унищти вище пд 10% лисне масе. 

Купусна  муха  –  Delia  Phorbia brassicae.  Презимљава  у земљищту, ларве  нападају  кпријен. 
Главица  купуса  је  мала  и  трули.  Има  три  генерације.  Пптребнп  је  дезинфикпвати  земљищте 
прије расађиваоа или сузбијати инсектицидима. 

Лукпва  муха  –  Delia/Phorbia/  -  Hylemyia  antique.  Имагп  је  сивкасте  бпје  са  жућкастим 
крилима. Има 2-3 генерације гпдищое. Младе ларве се убущују у стабљике лука гдје се хране. 
Сузбија се гранулираним инсектицидима прије сјетве или садое кап и у вријеме лета муха прве 
генерације.  

Мрквина муха – Psila rosae. Најважнија щтетпшина мркве. Црне је бпје са сивпм главпм. Има двије  
генерације  гпдищое.  Ларве  се  убущују  у  кпријен  мркве  и  праве  хпднике.  Биљке  се 
преппзнају пп љубишастпм лищћу. Сузбија се плпдпредпм, сјетвпм лука између редпва мркве, 
унищтаваоем кпрпва и дезинфекцијпм земљищта. 

Бухаши  –  Halticinae.  Имају  јаке  задое  нпге  па  мпгу  да  скашу.  Имага  пришиоавају  щтету 
изгризаоем  лищћа  правећи  типишне  рупице  прешника  један  милиметар.  Сузбија  се 
дпзвпљеним инсектицидима. 
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Пбишни црвени паук – кппривина гриоа – Tetranychus urticae. Напада скпрп све ппвртарске 
културе.  Ларве  и  имага  сищу  биљне  спкпве  у  листпвима  кпји  се  суще,  некрптира  и  птпада. 
Уклаоа се механишким уклаоаоем заражених листпва и инсектицидима. 

У  слушају  елементарних  неппгпда,  нарпшитп  ппплава,  ппвлашеоем  впде  на  оивама  пстаје 
блатп,  смеће,  камеое  и  слишнп.  Усјеви  кпји  пстану  48  шаспва  ппд  впдпм,  прппадају  и  усљед 
велике влаге дплази дп пренамнпжеоа щтетпшина, а стварају се и ппвпљни услпви за ппјаву и 
щиреое биљних бплести. Затп је пд изузетне важнпсти щтп брже дјелпваое, накпн неппгпда, какп  
би  се  спријешилп  брзп  щиреое  патпгена  и  прппадаое  усјева  свелп  на  најмаоу  мпгућу мјеру. 
У тпм слушају била би смаоена  екпнпмска  щтета  за станпвнищтвп кпме, у великпј мјери, 
ппљппривреда представља главни извпр прихпда за живпт. 

Све пвп ппдразумијева увезиваое и щтп бпљу сарадоу надлежних институција пп питаоу 
правпвременпг уппзправаоа и  превентивнпг дјелпваоа. Ппсебан знашај у пвпм сегменту имају 
Републишки хидрпметепрплпщки завпд, Ппљппривредни институт Баоа Лука и ппљппривредни 
факултети  у  Баоа  Луци  и  Истпшнпм  Сарајеву  кпји  би  требалп  да,  на  вријеме,  ппсредствпм 
медија,  уппзпре  на  ппаснпст.  С  друге  стране,  щтабпви  за  ванредне  ситуације  лпкалних 
заједница,  у  сарадои  са  представницима  наведених  институција,  на  терену  би  предузимали 
кпнкретне мјере защтите и спасаваоа усјева. 

Важнп  је  наппменути  да  спрешаваое  настанка  биљних  бплести  и  јаше  ппјаве  щтетпшина, 
ппдразумијева упптребу хемијских средстава кпја су, у сущтини, птрпвна за људе, живптиое и 
впдени  свијет.  Збпг  тпга је  најважније  да  се,  у  слушају  неппгпде  и  маспвне  ппјаве  щтетпшина, 
ускп сарађује са струшоацима из пбласти ппљппривреде ради кприщћеоа препарата кпји, псим  

ефикаснпсти, имају најкраћу каренцу (вријеме кпје треба да прпђе, накпн упптребе пестицида, дп 
бербе или жетве, пднпснп, да би неки прпизвпд мпгап да се кпнзумира). На пвај нашин билп би 
смаоенп вријеме загађеоа усјева  и пкплине хемијским средствима, а тиме би и ризик за 
станпвнищтвп угрпжених ппдрушја бип маои. 

 
Преглед карактеристишних щтетпшина и излпженпст биљних врста 

Назив биљне бплести, нарпдни и латински 
Врста биљнпгпризвпда 

излпженпг бплести 

Крпмпирпва златицаLeptinotarsa decimlineata Крпмпир 

Жишоаци-Елате ридае спп Кукуруз, ппврће 

Репишина лисна пса-Athalia colibri christ Уљана репица 

Калифпрнијска щтит. ващ 

Aspidiotus prhioiozus 
Јабука, крущка 

Јабушни смптавац-Carpocapska Pomonella Јабука 

Лисне ущи-Aphidea Ратарскевпћке 

Вилина кпсица-Cuscuta Spp Дјетелина 
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Житни жижак-Sitiphilus Granarius Пщеница ускладищту 

Бращнар-Tribilium Spp Бращнп ускладищту 

 

1.4.1.9. Структра стпшарства (стпшни фпнд) 

Р.Бр. Врста стпке Укупан брпј грла Наппмена  

1. Гпведа 2480  

2. Свиое 14500  

3. Пвце  9600  

4. Кпзе  620  

5. Кпои  47  

6. Живина (кпкпщи, ћурке,..) 63950  

7. Пшеле 3500  (кпщница- 
друщтава) 

 

 

 
1.5. Инфраструктура  

 
1.5.1  Сапбраћајна инфраструктура  
 
Крпз ппщтину прплази регипнални пут Тузла–Бршкп и магистрални пут Бијељина–Тузла. Дужина 

путне мреже на ппдрушју ппщтине изнпси 493 km. На ппдрушју ппщтине Лппаре, дужина 

некатегприсаних путева изнпси 263 km (53,31%), лпкалних 150 km (30,46%), регипналних 62 km 

(12,53%) и магистралних 18 km (3,71%). Пшигледнп је да  највећи прпценат путне мреже заузимају 

некатегприсани и лпкални путеви (укупнп 83,77%). Ипак, некатегприсани путни правци јпщ увијек 

не задпвпљавају пптребе савременпг живпта.  

 
1.5.2. Впдпвпдна инфраструктура – хидрптехника 
 
Снабдијеваое станпвнищтва питкпм впдпм на прпстпру Ппщтине се врщи градским впдпвпдпм 
неппсреднп са впдпзахвата, пднпснп извприщта Риспвац, Веселинпвац и Капљевац – Јабланица, 
кпји су птвпрени тпкпви – пптпци. Впда се узима директнп из впдпзахвата и приликпм пбилнијих 
падавина дплази дп замућеоа впде, те кап таква впда није за упптребу. У таквим слушајевима 
предузеће кпје је надлежнп за прганизпванп снабдијеваое Ппщтине впдпм ЈКП ,,Екпкпм” заједнп 
са Ппщтинпм предузимају мјере на пбавјещтаваоу станпвнищтва да впда није за пиће и 
предузимају све активнпсти  да се впда дпведе у исправнп стаое.  
 
Какп би се наведени прпблем трајнп и дугпрпшнп ријещип неппхпдна су финансијска средства да 
се директнп на извприщтима направе прешисташи кпји би спријешили веће замућеое впде и 
изради Прпграм санитарне защтите впде и Елабпрат п уређеоу зпна впдпзахвата Риспвац, 
Веселинпвац и Капљевац. Тп је  неппхпднп какп би се пбезбиједип квалитет впде у складу са 
закпнским стандардима и критеријима квалитета впде. 
 
ЈКП ''Екпкпм'' Лппаре управља градским впдпвпдпм кпји снабдијева станпвнищтвп мјеста Лппаре, 
МЗ Пиркпвци, МЗ Вукпсавци и МЗ Веселинпвац, а управља и лпкалним впдпвпдпм МЗ Прибпј и 
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МЗ Кпрај и Мирпсавци (у међувремену фпрмиранп нпвп кпмуналнп предузеће ЈКП „Чистпћа“ 
ДПП). 
 
У септембру 2012. гпдине прикљушеоем Јабланишке ријеке на ппстпјећу градску мрежу 
пбезбиједиле су се дпвпљне кплишина впде у Лппарама, јер су се дпбиле дпдатне 4,0 l/s  впде и тп 
у критишнпм сущнпм перипду. Спрпвпђеоем пве активнпсти у нареднпм перипду не би требалп 
да дплази дп рестрикција впде,  изузев у слушају већих кварпва и елементарних неппгпда. 
 
Губици впде у впдпвпднпм систему на прпстпру Ппщтине према дпсадащоим ппказатељима се 
прпцјеоују на пкп 30%, а узрпкпвани су старпщћу впдпвпдне мреже прекп 30 гпдина щтп узрпкује 
шесте и велике кварпве у систему, кап и шиоеницпм да велики брпј кприсника нема уграђен 
впдпмјер те је наплативпст услуга кприщтеоа впде 68%. Пваквп тренутнп стаое  пнемпгућава 
адекватнп праћеое пптрпщое и губитака впде у систему.  
 
Тренутна дужина впдпвпдне мреже је 43,0 km. Капацитет пумпних станица је 142 l/s,     а  
резервпарски прпстпр изнпси 1.850 m³. Тренутнп се из пвпг система снабдијева пкп 5.000 
станпвника ппщтине Лппаре са 1.620 прикљушака на впду. Ппкривенпст снабдијеваоа града и 
приградских насеља системпм впдпвпда је задпвпљавајућа, али ппстпје насеља у ппщтини гдjе 
снабдијеваое впдпм није на задпвпљавајућем нивпу. Најкритишнија ситуација је у селима 
Смиљевац, Кпретащи, Пукищ, Мртвица, Тпбут, Лппаре селп-Грађевина и Прибпј. У 2010. и 2011. 
гпдини улпженп је 60.000 КМ за рекпнструкцију и изградоу впдпвпдне инфраструктуре на 
прпстпру Ппщтине. 
 

 

 

Дужина впдпвпдне мреже на ппдрушју ппщтине Лппаре 

 

Извпр: ЈКП “Екпкпм“ Лппаре 
 

 
1.5.3. Енергетска инфраструктура  
1.5.3.1. Електрпенергетика  
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Дистрибуција и снабдијеваое електришнпм енергијпм се врщи путем 244,50 km средое наппнске 

мреже и 739,41 km нискп наппнске мреже са укупнп 145 трафпстаница  20/0.4 kV у властитпм 

ппсједу.  РЈ „Електрп-дистрибуција“ врщи дистрибуцију и снабдијеваое електришнпм енергијпм 

укупнп 3.881 кприсника. Пд укупнпг брпја кприсника на електрпенергетску мрежу сппјенп је 3.650 

дпмаћинстава. 

 
1.6. Друщтвенe дјелатнпсти  

 
1.6.1. Пбразпваое  
 
На ппдрушју ппщтине Лппаре васпитнп-пбразпвни прпцес реализује се крпз рад једне 

предщкплске устанпве „Дјешији вртић“ Лппаре, три пснпвне щкпле: ПШ „Свети Сава“ Лппаре, ПШ 

„Вељкп Чубрилпвић“ Прибпј и ПШ „Дпситеј Пбрадпвић“ Кпрај и једнпг Средопщкплскпг центра 

„Вук Карачић“ Лппаре. 

Капацитет предщкплске устанпве је задпвпљавајући да прими сву дјецу предщкплскпг узраста (за 

дјецу узраста дп 3 гпдине нису псигурани пптребни услпви), али пн није у пптпунпсти искприщћен, 

збпг ниске стппе наталитета на ппдрушју ппщтине, незаппсленпсти рпдитеља и тещке екпнпмске 

ситуације, кап и немпгућнпсти укљушиваоа дјеце из руралних ппдрушја збпг теритпријалне 

разуђенпсти ппщтине и прпблема пбезбјеђеоа превпза. 

У щкплскпј 2016/2017. гпдини на ппдрушју ппщтине Лппаре раде три централне щкпле у Лппарама, 

Прибпју и Кпрају и 15 ппдрушних щкпла, у кпјима ушеници стишу знаоа тпкпм деветпгпдищоег 

пснпвнпг пбразпваоа. Настава се пдвија према Гпдищоем плану и прпграму и ппхађа је 736 

ушеника прганизпваних у 60 пдјељеоа пд првпг дп деветпг разреда. У лппарским пснпвним 

щкплама у перипду пд 2005. дп 2016. гпдине упшљив је пад укупнпг брпја ушеника за 30%. 

 
1.6.2. Здравствп  
 
Дпм здравља „Лппаре“ пружа 
услуге примарне и кпнсултативнп-
специјалистишке здравствене 
защтите станпвнищтву на ппдрушју 
ппщтине. Секундарну здравствену 
защтиту станпвници ппщтине 
пстварују у Бијељини кпја је пд 
Лппара удаљена 50 km. 
 

У Дпму здравља се пд 2004. гпдине прпвпди прпјекат ппрпдишне медицине, за шије су пптебе 
адаптиране 3 прдинације и 2  интервенције, щтп задпвпљава стандарде и пп прпстпру и пп 
ппреми. Ппстпји 6 тимпва ппрпдишне медицине. При Дпму здравља прганизпвана је и служба 
Хитне ппмпћи у кпјпј раде дпктпри ппрпдишне медицине и дпктпри медицине. Рад Хитне службе 
финансира се средствима Фпнда за здравственп псигураое. У склппу Дпма здравља нема апптеке, 
а на ппдрушју ппщтине ппстпјиједна апптека шији је псниваш Ппщтина, кап и шетири приватне 
апптеке, и двије приватне стпматплпщке прдинације. Ппстнаталну защтиту у Дпму здравља 
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пбавља специјалиста щкплске медицине. Брига п дјеци је на задпвпљавајућем нивпу, те се врщи 
редпвна вакцинација дјеце старпсне дпби пд 0-18 гпдина (пп календару вакцинације). Прије 
свакпг вакцинисаоа врщи се и систематски преглед дјеце. Брпј нпвпрпђеншади пднпснп брпј 
нпвпрпђеншади уз струшну ппмпћ 2011. гпдине је 54 (29 дјевпјшица и 25 дјешака). 
 
У пквиру свих служби Дпма здравља „Лппаре“ утврђена су најушесталија пбпљеоа. Најшещћи 

узрпк смрти нащих суграђана су: бплести крвптпка, малигне бплести и бплести пргана за дисаое.  

Чиоеница  је да нивп свијести грађана п знашају властитпг здравља није дпвпљна, те да је 

пптребнп радити вище на прпсвјећиваоу станпвнищтва у тпм смислу. Акценат у раду љекара 

треба усмјерити на превенцију и ранп пткриваое бплести, щтп би требалп да буде и стратегија у 

развпју и функципнисаоу здравствене службе у целини. Преднпст дати садржају здравственп-

васпитнпг рада у циљу спрпвпђеоа здравственп- васпитних мјера на ппдизаоу здравствене 

културе и измјене става ппјединаца и ппрпдице према сппственпм здрављу. 

У ппщтини Лппаре не ппстпји Центар за менталнп здравље, а не ппстпји ни устанпва за смјещтај 

менталнп пбпљелих. На ппдрушју ппщтине регистрпван је велики брпј дущевних бплесника щтп је 

ппследица ратних збиваоа, стреса, нашина исхране, спцијалних услпва и тд.  

У Дпму здравља не ппстпји патрпнажна служба, а пп пптреби тимпви ппрпдишне медицине 

пбављају кућне ппсјете.  

Преглед тещких пбпљеоа на ппдрушју ппщтине Лппаре 

 

Р.Бр. Врста бплести Брпј пбпљелих пп гпдинама укупнп 

2014.г. 2015.г. 2016.г. 2017.г. 

1. туберкулпза 4 1 2 3 10 

2. Мале бпгиое 13 4 0 0 17 

3. варишела 22 18 10 4 54 

4. Трпваое хранпм 
(ентерпкплитис) 

5 14 15 7 41 

5. Инфлуенца- грип 17 5 1 1 24 

 
1.6.3. Спцијалнп стараое  
 
Кљушни нпсилац активнпсти из дпмена спцијалне защтите и спцијалне пплитике у ппщтини Лппаре 

је Центар за спцијални рад (ЦСР). Неппсреднп рјещава права из пбласти спцијалне, ппрпдишне и 

дјешије защтите у складу са закпнпм. Брпј заппслених у Центру за спцијални рад је 8 радника. Уз 

сврсисхпднп залагаое свих заппслених у пвпј устанпви, кприсници спцијалне защтите дпбијају 

неппхпдну струшну и финансијску ппмпћ.  

Спцијалнп-екпнпмски статус станпвнищтва ппщтине Лппаре је изузетнп тежак, ппщтина спада у 

ред неразвијених ппщтина у Републици Српскпј. Велики брпј незаппслених лица, привреда не 

функципнище, радници пстају без ппсла, щтп је узрпкпвалп ппвећани брпј спцијалнп угрпжених 

лица пд 15-30% у пднпсу на претхпдне гпдине.  
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У ппсебнп тещкпј екпнпмскпј ситуацији пве ппщтине нащле су се пспбе са ппсебним пптребама, 

вищешлане ппрпдице у кпјима нема заппслених шланпва, Рпми (Каравласи), избјеглице кпје су 

смјещтене у неуслпвним кплективним центрима, старе и изнемпгле пспбе кпје живе саме, 

расељене пспбе, ппвратници, демпбилисани впјници, затим пензипнери, ратни впјни инвалиди и 

ппрпдице ппгинулих бпраца. Пвакви ппдаци указују на тп да знашајан брпј станпвнищтва ппщтине 

Лппаре треба неки вид спцијалне защтите.  

На ппдрушју ппщтине Лппаре има укупнп 90 дущевних бплесника са разлишитим дијагнпзама. 

Једанаест дущевних бплесника је билп пбухваћенп здравственпм защтитпм, дпк их је један 

пдређен брпј пстварип правп на дпдатак за ппмпћ и оегу другпг лица, тп су углавнпм тещкп 

менталнп пбпљела лица.  Недпстатак Центра за менталнп здравље увеликп птежава збриоаваое 

таквих бплесника, кпји нерјеткп угрпжавају јавни ред и мир. На ппдрушју ппщтине не ппстпје ни 

устанпве за смјещтај старих и изнемпглих пспба, и жртава насиља у ппрпдици, устанпва за 

смјещтај васпитнп запущтене и занемарене дјеце, дјеце с ппсебним пптребама, итд. Ради 

реализације права на збриоаваое кприсника кпји се налазе у стаоу пптребе за ппсебнпм бригпм, 

Република је пснпвала специјализпване устанпве спцијалне защтите. У систему спцијалне защтите 

шији је псниваш Република смјещтен је 12 лица са ппдрушја ппщтине Лппаре 

1.6.4. Култура и сппрт  
 

Данащоа зграда Дпма културе, стављена је у функцију 2010. гпдине кап вище намјенски пбјекат, 

када је пдлукпм СП Лппаре пснпвана Јавна устанпва „Центар за културу и инфпрмисаое Лппаре“, 

кпја сада егзистира кап кпмплексна устанпва. Укупна ппврщина пбјекта, приземље и спрат изнпси 

пкп 1100 м2.  

Ппд  једним крпвпм налази се  Нарпдна библиптека „Десанка Максимпвић“, кпја независнп пд 

Центра у  прганизаципнпм и правнпм смислу пбавља свпју дјелатнпст на вище пд 300 м2. Нарпдна 

библиптека је углавнпм прганизатпр културних дещаваоа, кап щтп су коижевне вешери, излпжбе, 

драмске представе. Прпстприје редпвнп кпристи Српскп прпсвјетнп културнп друщтвп 

„Прпсвјета“ (СПКД) Лппаре, кап и пмладински клуб „ПКЛПП“ кпји свпје активнпсти прпвпди у 

 Пмладинскпм инфп центру Лппаре. У пквиру СПКД „Прпсвјета“ дјелују ликпвна, литерарна, 

рецитатпрска и фплклпрна секција. Пд 2005. гпдине СПКД „Прпсвјета“, прганизује манифестацију 

„Мајевишкп ппсијелп“, кпја има за циљ пшуваое традиције мајевишкпг краја. 

У ппсљедоих 10 гпдина, Ппщтина Лппаре прганизује и културну манифестацију „Ђурђевданске 

свешанпсти“ кпје се пдржавају ппвпдпм крсне славе Ппщтине.  Пмладински инфп центар, кпји се 

налази у склппу Центра за културу и инфпрмисаое, заједнп са Центрпм  пружа сву струшну и 

технишку ппмпћ НВП и другим  удружеоима грађана кпје се баве  културним, пмладинским и 

слишним активнпстима.  

ЈУ „Центар за културу и инфпрмисаое Лппаре“ је мјестп дещаваоа културних, уметнишких и 

забавних прпграма, те сусрета и кппрдинације најразлишитијих културних иницијатива на нащем 

ппдрушју. Пбављајући свпју дјелатнпст дппринпси  укупнпм развпју, културнп умјетнишке и 

забавне сцене ппщтине Лппаре крпз, ппдстицаое културнпг стваралащтва, приказиваое 

разнпврснпг сценскп-уметнишкпг и забавнпг прпграма, развпја и негпваоа традиципналних и 

нпвих културних вриједнпсти пвпг ппднебља, културнп-уметнишкпг и аматерскпг стваралащтва у 
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пбласти коижевнпсти, ппзприщта, ликпвнпг и музишкпг стваралащтва, пшуваоа фплклпрнпг и етнп 

стваралащтва, трибинскпг прпграма са актуелним темама, едукативних радипница 

 
1.7. Стаое живптне средине  
 
На ппдрушју ппщтине Лппаре нема индустријских капацитета кпји би свпјим технплпщким 
прпцесима врщили емисију щтетних гаспва и других щтетних материја у атмпсферу, а кпја би 
негативнп утицала на здравље лпкалнпг станпвнищтва.  Једини битан емитер кпји утише на стаое 
квалитета ваздуха, впде и земљищта на теритприји ппщтине Лппаре, кап и шитаве регије је 
Термпелектрана Угљевик. Емисије загађујућих једиоеоа димних гаспва из Термпелектране су 
велике и надмащују емисипне нпрме, а нарпшитп емисија SO2, NПx и кпнцетрација шестица у 
димним гаспвима. У ппсљедоих пар гпдина, извпр загађеоа ваздуха је паљеое кпмуналнпг 
птпада  на деппнији ппщтине Челић, лпциране у близини ентитетске границе, а шиме директнп 
угрпжава здравље станпвнищтва МЗ Пукищ,Смиљевац и Кпрeтащи. Загријаваое у свим јавним 
устанпвама, јавним и приватним предузећима и стамбеним зградама, се пбавља путем пећи и 
кптлпва кпји кап енергент најшещће кпристе угаљ. Угаљ садржи велики прпценат сумппрних и 
других щтетних једиоеоа. Загађеоа ваздуха на прпстпру ппщтине свакакп изазивају и аутпмпбили 
и теретна впзила, кпја кпристе енергент нафту и нафтне деривате. Све већи је брпј регистрпваних 
впзила, шији вијек старпсти се креће пкп 10-15 гпдина и са вепма малим брпјем впзила кпја имају 
уграђене катализатпре. 
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II ДИП  
 

2. ИДЕНТИФИКПВАНИ РИЗИЦИ НА ППДРУЧЈУ ППШТИНЕ ЛППАРЕ 
 
Прпстпрне, климатске и гепграфске карактеристике ппщтине Лппаре услпвљавају ппјаве 
разлишитих пблика угрпжаваоа станпвнищтва, материјалних дпбара и живптне средине. Ппјаве 
eлементарних неппгпда и технишкп-технплпщких акцидената на ппдрушју ппщтине представљају 
сталну ппаснпст. 
 
Када се ппсматра ппстпјеће стаое и ппјаве елементарних неппгпда и технишк–технплпщких 
несрећа на ппдрушју ппщтине Лппаре мпже се кпнстатпвати да се знашајан брпј пптенцијалних 
пблика угрпжаваоа станпвнпщтва и материјалних дпбара јавља у зависнпсти пд климатских, 
хидрплпщких  и других карактеристика и ппјава. Најзнашајнији пблик пптенцијалне угрпженпсти 
станпвнищтва пвпг ппдрушја су клизищта, ппплаве (бујишне ппплаве), ппжари, а прије свега 
щумски ппжари заузимају врлп виспкп мјестп у смислу оихпве ушесталпсти, ппсљедица и трајаоа.  
 
Ппјаве елементарних неппгпда и мпгући пблици угрпжаваоа станпвнищтва и материјалних 
дпбара пвпг ппдрушја указују на неппхпднпст планираоа, прганизације и спрпвпђеоа мјера 
защтите и спащаваоа.  
 
Мјере защтите и спащаваоа на ппдрушју ппщтине Лппаре мпрају бити системски прганизпване, а 
пне ппдразумјевају ппред дпбрп прганизпваних превентиних мера и фпрмираое, ппремаое и 
пбуку прпфесипналних и дпбрпвпљних јединица за защтиту и спащаваое кпје ппкривају 
кпмплетнп ппдрушје ппщтине. Ефикаснп функципнисаое у дпмену защтите и спащаваоа такпђе 
ппдразумијева дпнпщеое квалитетних пперативних планпва и дпбрп нпрмативнп регулисаое пве 
прпблематике какп би се пбезбједила дпбра кппрдинација активнпсти а ппгптпвп у ситуацији 
ппјаве елементарних неппгпда већих размера када је неппхпднп тражеое ппмпћи щире 
друщтвене заједнице.  
 
Актуелне наушне и струшне климатске анализе указују на нещтп екстремније климатплпщке 
параметре кпји се биљеже у ппследоих 10 гпдина са већим пдступаоима у пднпсу на 
вищегпдищое прпсјеке, щтп указује на мпгућнпст ппвећане угрпженпсти станпвнищтва и 
материјалних дпбара пд разлишитих прирпдних несрећа на кпје људски фактпр не мпже 
знашајније утицати.  
 
У ппследоих 10 гпдина свједпци смп све ушесталијих екстремних дпгађаја: клизищта, ппплаве, 
суще,интензивније снијежне падавине и ппјаве јакпг плујнпг вјетра праћенпг падаоем града и др. 
 
Спремнпст лпкалне заједнице да се квалитетнп супрпстави пвим ппјавама у директнпј је релацији 
са дпстигнутим нивппм струшнпг мпнитпринга свих пптребних климатских параметара пднпснп 
правпвременпг предвиђаоа негативних дпгађаја и мпгућих ппследица с једне стране и 
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дпстигнутим нивппм материјалнп технишке ппремљенпсти, пбушенпсти и међуспбне кппрдинације 
свих распплпживих институција, привредних друщтава и ппјединаца кпји су задужени за 
изврщаваое задатака защтите и спасаваоа на ппдрушју ппщтине Лппаре, с друге стране. 
 
 
Ризици кпји угрпжавају живпте, здравље и материјална дпбра станпвника ппщтине Лппаре, а кпји 
се мпгу сврстати у категприју елементарних неппгпда и других несрећа, су: 

 Клизищта 

 Ппплаве, 

 Ппжари, 

 Земљптреси, 

 Бплести станпвнищтва, 

 Хидрпметепрплпщки ризици, 

 Угрпжаваое живптне средине, 

 Технишкп-технплпщке несреће, 

 Мине и неексплпдирана убпјита средства, 

 Угрпженпст здравља живптиоа и 

 Угрпженпст здравља биљака. 
 
 
ИДЕНТИФИКПВАНИ РИЗИЦИ  

 

ИДЕНТИФИКПВАНИ РИЗИЦИ 

Назив идентификпванпг ризика Репрезентативни  Стални Пптенцијални 

    

ПППЛАВА 

Ппплава  у насељенпм мјесту у 
граду 

  + 

Ппплава у насељенпм мјесту на 
селу 

  + 

Ппплава ппљппривреднпг 
земљищта 

  + 

Ппплава у стану   + 

Ппплава на пбјектима 
инфраструктуре 

  + 

ППЖАР 

Ппжар у стамбенпм пбјекту – стан у 
згради 

 +  

Ппжар у стамбенпм пбјекту за 
маспвнп пкупљаое људи 

  + 

Ппжар у щкпли - пбданищту  +  

Ппжар на индивидуалнпм 
стамбенпм пбјекту у урбанпм 
ппдрушју 

 +  

Ппжар на индивидуалнпм 
стамбенпм пбјекту у руралнпм 
ппдрушју 

 +  
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Ппжар на бензискпј пумпи   + 

Ппжар у ппгпнима( за прераду 
дрвета и др.) 

  + 

Ппжар на птвпренпм прпстпру – 
црнпгпришна щума 

  + 

Ппжар на птвпренпм прпстпру – 
бјелпгпришна щума щума 

  + 

Ппжар на птвпренпм прпстпру – 
ситнп растиое 

  + 

КЛИЗИШТЕ 

Клизищте кпје угрпжава стамбене 
пбјекте 

 +  

Клизищте кпјим су угрпжени 
пбјекти инфраструктуре 

 +  

Клизищте кпјим је угрпженп 
ппљппривреднп земљищте 

 +  

Клизищте кпјим је угрпжена щума  +  

СНИЈЕГ 

Угрпженпст урбанпг ппдрушја пд 
снијега 

  + 

Угрпженпст руралнпг ппдрушја пд 
снијега 

  + 

Угрпженпст пбјеката 
инфраструктуре пд снијега 

  + 

ГРАД 

Угрпженпст ппљппривреднпг 
земљищта пд града 

  + 

Угрпженпст стамбених пбјеката пд 
града 

  + 

Угрпженпст впћа пд града   + 

Угрпженпст биља пд града   + 

Угрпженпст щуме пд града   + 

ПЛУЈНИ ВЈЕТАР 

Угрпженпст ппљппривреднпг 
земљищта пд плујнпг вјетра 

  + 

Угрпженпст стамбених пбјеката пд 
плујнпг вјетра 

  + 

Угрпженпст впћа пд плујнпг вјетра   + 

Угрпженпст биља пд плујнпг вјетра   + 

Угрпженпст щуме пд плујнпг вјетра   + 

СУША 

Угрпженпст ппљппривреднпг 
земљищта пд суще 

  + 

Угрпженпст стамбених пбјеката пд 
суще 

  + 

Угрпженпст впћа пд суще   + 

Угрпженпст биља пд суще    + 

Угрпженпст щуме пд суще   + 

ВИСПКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА 
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Угрпженпст људи пд виспке 
температуре ваздуха 

  + 

Угрпженпст ппљппривреднпг 
земљищта пд виспке температуре 
ваздуха 

  + 

Угрпженпст стамбених пбјеката пд  
виспке температуре ваздуха 

  + 

Угрпженпст впћа пд виспке 
температуре ваздуха 

  + 

Угрпженпст биља пд виспке 
температуре ваздуха  

  + 

Угрпженпст щуме пд виспке 
температуре ваздуха 

  + 

ЗЕМЉПТРЕС 

Земљптрес у урбанпм ппдрушју  +  

Земљптрес у руралнпм ппдрушју  +  

Земљптрес у пбјектима за маспвнп 
пкупљаое људи 

 +  

Земљптрес у щкпли  +  

Земљптрес – пбјекти 
инфраструктуре 

 +  

ЗАГАЂЕОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Ппјава већег загађеоа ваздуха у 
урбанпм ппдрушју ппщтине 

  + 

Екстремнп загађеое ваздуха усљед 
ппјаве технишкп-  технплпщких 
акцидената 

  + 

Екстремнп загађеое впде на 
извприщтима питке впде 

  + 

Екстремнп загађеое впдптпка 
ријека усљед акцидентне ппјаве 
или пдлагаоа ппасних материја 

  + 

Кпнтаминација земљищта усљед 
некпнтрплисанпг пдлагаоа ппаснпг 
птпада 

 +  

НЕЕКСПЛПДИРАНА УБПЈНА СРЕДСТВА И МИНЕ 

Активираое мина  +  

Ппдметаое експлпзивне направе   + 

Прпналазак НУС-а у насељу  +  

Прпналазак МЕС-а у насељу  +  

Прпналазак НУС-а у впдптпку  +  

Прпналазак НУС-а у прирпди  +  

БПЛЕСТИ ЉУДИ 

Ппјавах идришне епидемије  +  
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Ппјаве антрпппзппнпза, бруцелпзе 
и сл. 

  + 

Трпваое хранпм узрпкпванп 
бактеријама 

 +  

Ппјава щуге (Scabies)  +  

Ппјава вирусних пренпсивих 
бплести (хепатитис А) 

 +  

Ппјава нпвих бплести  
пандемијскиг грипа 

  + 

Ппјава сезпнскпг грипа   + 

БПЛЕСТИ ЖИВПТИОА 

Ппјава бруцелпзе дпмаћих 
живптиоа 

  + 

Ппјава Q грпзнице   + 

Ппјаве бјеснила дпмаћих живптиоа   + 

Ппјава свиоске куге   + 

Ппјава птишијег грипа   + 

Ппјава трихенилпзе   + 

БПЛЕСТИ БИЉА 

Ппјава гљивишних бплести 
биља(пламеоаша, сива трулеж и 
слишнп) 

 +  

Ппјава биљних щтетпшина   + 

Ппјава кпрпвских биљака кпје се 
маспвнп јављају (амбрпзија) 

 +  

Загађеое земљищта пестицидима   + 

ТЕХНИЧКП – ТЕХНПЛПШКИ НЕСРЕЋЕ 

Хаварија на складищту 

лакпзапаљивих и тпксишнх материја 

  + 

Хаварија на трансппртним 

капацитетима лакпзапаљивих 

итпксишних материја 

  + 

Хаварија на индустријским 

капацитетима 

  + 

Хаварија на енергетскпм 

ппстрпјеоу 

  + 

 

Наппмена: Анализа и репрезентативни ризици су дати у ппглављима кпја слиједе. 
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III ДИП 

3.АНАЛИЗА ИДЕНТИФИКПВАНПГ РИЗИКА КРПЗ АНАЛИЗУ СЦЕНАРИЈА 
 
 
3.1 ПППЛАВА 

 
3.1.1 Структура идентификпванпг ризика 
На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти и сценарија за ппјаву ппплава на ппдрушју 
ппщтине Лппаре мпже се закљушити да су присутни сљедећи ризици:Ппплава  у насељенпм мјесту 
у граду, ппплава у насељенпм мјесту на селу, ппплава ппљппривреднпг земљищта, ппплава у 
стану, ппплава на пбјектима инфраструктуре. 

3.1.2. Анализа Сценарија  

 Ппплава услед хаварије на барни хидрпакумулације „Снијежница“ 

Брана ХА „Снијежница“ изграђена је на ријеци Растпщница (Брзава) на пкп 1 км јужнп пд 
насељенпг мјеста Прибпј у сусједнпј ппщтини Тепшак, ФБиХ . Брана је насутпг типа са глиненим 
језгрпм, грађевинске висине 58 м, акумулаципнп језерп је запремине 22,723х106 м3 впде, щтп пву 
брану сврстава у ред виспких брана. Пва брана спада у пбјекта II категприје, а тп су бране шијим 
би рущеоем биле изазване тещке ппсљедице у дплини низвпднп пд бране пп насељеним 
мјестима, ппљппривредним ппврщинама, индустријским,  сапбраћајним и другим пбјектима. 

Рущеоем бране ствприће се ппплавни талас са великим рущилашким дејствпм  и са јакпм 
разпрнпм мпћи. Неппсреднп накпн рущеоа бране, накпн пкп 162 секунде биће угрпженп насеље 
Прибпј јер ће дпћи дп прелијеваоа максималнпг таласа у дплину гдје је  насеље и размјещтенп. 
Пдбијаоем плавнпг таласа пд брда, неппсреднп при оегпвпм прпласку прекп магистралнпг пута 
Тузла – Бијељина, усљед велике брзине кретаоа (између 17 и 30 м/с) дплази дп плављеоа дијела 
насеља Прибпј и узвпднп пд ущћа ријеке Растпщнице (Брзаве) у Јаоу, затим низвпдних насеља 
Пељаве и Тпбут, Малещевци (Ппщтина Угљевик) и сва насеља дп ущћа у Дрину. У првпј зпни 
плављеоа максимални ппплавни талас стиже дп ТЕ Угљевик за 33 минута са висинпм плављеоа 
на платпу ТЕ 3,7 метара.  

Прпцјеоујемп да би у слушају рущеоа бране ппплавним таласпм били захваћени стамбени, 
ппслпвни, јавни, ппмпћни и гпсппдарски пбјекти кап и ппљппривреднп земљищте у Прибпју, 
Пељавама и Тпбуту, гдје гравитира некпликп стптина дпмаћинстава. 

Збпг свега, пвај ризик се мпра имати у виду без пбзира щтп је матрицпм ризика прпцијеоена 
ушесталпст или вјерпватнпћа„скпрпникад“али и степен угрпженпсти „велика щтета дп критишнп-
катастрпфа“ са прпцјенпм ризикана људе, пбјекте, импвину, живптну средину и инфраструктуру 
„виспк дп врлп виспк ризик“. 

 

 

 

 

Матрица ризика пд ппплава 
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Инфр.  

 

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица прпцјене капацитета заштите пд ппплава ппслије хаварије на брани 
ХА“Снијежница“ 
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Легенда 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.3Анализа капацитета 
 

Прије инцидента –Према матрици прпцјене капацитета за защтиту пд ппплава у фази „Прије 
инцидента“,дакле превентивнп и са аспекта јединице лпкалне сампуправе(ЈЛС)и са 
хијерахијскивищих нивпа пп вертикали, пптребне су велике прпмјене кпје се пднпсе на прпцјене, 
планпве, прпцедуре и мјере (и кпнструктивне и некпнструктивне).  

Хаварија на брани хидрпакумулације „Снијежница“ је мпгући и дпдатни и непредвидив хазард са 
виспким ризикпм, кпји захтијева ппсебан приступ али примјеоив и пптребан за све ризике 
ппплава – мпнитпринг, систем ранпг уппзправаоа, карте хазарда и ризика, карте ппвредивпсти, 
прпстпрнп планираое, закпнска и ппдзакпнска пснпва, кпнструктивне и некпнструктивне мјере, 
... дакле, слпжен прпцес и у ппгледу свих ресурса – људских, материјалних, финансијских.  

 

На пснпву претхпдних анализа, у матрици прпцјене капацитета, дата је прпцјена да су 
прије инцидента (кап превентивне мјере) „Пптребне велике прпмјене“. 

 

У тпку инцидента –У складу са ппстпјећим капацитетима и претхпдећим превентивним 
мјерамаза пву фазу инцидента, првенственп на лпкалнпм нивпу пптребне су такпђе велике 
прпмјене.  

 

Ппслије инцидента –На пснпву искуставаи других прпцјеназа пву фазу инцидента, дата је 
прпцјена капацитета „Пптребнп прилагпђаваое“. 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив 
сценарија 

Прије инцидента  

(закпни, прпцјена, 
планпви, прпцедуре, 
превентивне мјере...)  

 

За вријеме 
инцидента  

(капацитети за 
пдгпвпр и смаоеое 

ппсљедица)  
 

Ппслије инцидента  

(капацитети за 
ппправак)  

 

Хаварија на брани ХА 
„Снијежница“ 

   

 
Пптребне велике прпмјене 

 
Пптребнп прилагпђаваое 

 
Не треба нищта мијеоати 
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3.1.4Бујишне ппплаве 

3.1.4.1 Анализа сценарија за бујишне ппплаве 

Ппплаве бујишних впдптпка - ппщти сценариј 

Пвај сценариј је дат кап ппщти јер скпрп сви впдптпци на ппдрушју ппщтине Лппаре су бујишнпг 
карактера. Ппплаве изазване пвим впдптпцима су генералнп тещкп предвидиве, временски 
непдређене, краткптрајне и са виспким рущилашким дејствпм у краткпм перипду пд некпликп 
минута. Свака насељенп мјестп има бар пп један или вище впдптпка пвпг типа.  

5/6 август 2014. гпдине влике кплишине падавина захватиле су ппщтину Лппаре и тпм приликпм је 

(бујишним ппплавама) ппплављенп насеље Лппаре Град,  Лппаре Селп, Јабланица, Машкпвац, 

Вукпсавци, Пиркпвци Брусница,  Мирпсавци, Тпбут, Бпбетинп Брдп и др. Тада је унищтенп или 

пщтећенп 14 мпстпва, прекинуте путне кпмуникације (Ппщтина била пдсјешена пд пстатка 

свијета), ппплављени су стамбени, ппслпвни, ппмпћни пбјекти,  ппплављенп ппљппривреднп 

земљищте, пщтетиле путну инфраструктуру, прекинутп снабдијеваое струјпм, прекинуте 

телефпнске везе (фиксне и мпбилне) и  изазвале ппјаву клизищта. Прпцијеоана щтета    

1.836.981,59 КМ. 

Матрица ризика бујишних впдптпка 

 

Врлп шестп (5) 
 

     

Честп (4) 
 

 Људи Живптна средина 
Импвина, 

инфраструктура 

 

Дещава се (3) 
 

    
 

Ријеткп (2) 
 

    
 

Скпрп никада (1) 
 

     

 Безнашајнп 
(1)  

Маоа щтета 
(2) 

Трајна щтета 
(3) 

Велика щтета 
(4) 

Катастрпфа 
(5) 

Људи  

Импвина  

Живптнасредина  

Инфраструктура  

 
 
Легенда 
 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив 
ризик 

 Низак ризик 
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 Врлп низак ризик 

 
Мпгући сценарији: Излијаваое ријеке Јаое у ужем урбанпм ппдрушју Прибпја, излијаваое 

Липпвашке ријека у урбанпм Дијелу Г.  Прибпја, излијаваое Лабуђанске  ријеке у урбанпм дијелу 

Прибпја , излијаваое Тпбутске ријеке (Тпбущнице) у Тпбуту пд щкпле у Тпбуту дп ущћа у ријеку 

Јаоу, излијаваое Бијеле Ријеке у Кпрају и Бпбетинпм Брду , излијаваое Криве ријеке у Бпбетинпм 

Брду на гарници са ппщтинпм Угљевик, излијаваое слијеваое бујишних впда са пкплних брда у 

Бпбетинп Брдп (Бук) ппплављенп 8 стамбених пбјеката,излијаваое Ријеке Гоице (Лппаре Селп, 

Лппаре Град, Пиркпвци и Брусница), Јабланишка ријека (Јабланица, Машкпвац- Шпр), Вукпсавашки 

пптпк, Бруснишка Ријека, Бујишни пптпци и пптпшићи кпји се фпрмирају пп путевима земљаним и 

макадамским. 

 
 

 Матрица прпцјене капацитета заштите пд ппплава пд бујичних впдптпка 

 

 
 
Легенда 

 
 
 
 
 
 

3.1.5 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 

Прганизација спрпвпђеоа мјера защтите на впди базира се на реализацији превентивнп-
технишких мјера, интервентних мјера и реализацији мјера за ублажаваое и птклаоаое 
ппсљедица плављеоа пдређенпг ппдрушја на теритприји ппщтине Лппаре. 
 
Реализација превентивнп-технишких мјера защтите пд ппплава пднпси се на праћеое стаоа 
впдпстаја ријека и пптпка у слушајевима прплпма пблака и дугптрајних падавина.  
Најважнију превентивну мјеру защтите пд ппплава представља изградоа пптребних 
впдпзащтитних пбјеката,  регулисаое кприта ријека и пптпка, кап и редпвнп пдржаваое 
ппстпјећих и изградоа нпвих защтитних пбјаката и перипдишна регулација или шищћеое бујишних 
впдптпка и канала за пдвпђеое ппврщинских впда.  
 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив 
сценарија 

Прије инцидента  
(закпни, прпцјена, 

планпви, прпцедуре, 
превентивне мјере...)  

 

За вријеме 
инцидента  

(капацитети за 
пдгпвпр и смаоеое 

ппсљедица)  
 

Ппслије инцидента  
(капацитети за 

ппправак)  
 

Бујишне ппплаве 
   

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 
Не треба нищта мијеоати 
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Интервентне мјере у слушају ппплава пднпсе се на прганизацију защтите и спащаваоа 
станпвнищтва у зпни плављеоа, а пп пптреби и оихпве евакуације и ствараоа услпва за 
привременп пдвијаое живпта на измјещтенпј сигурнпј лпкацији. У пве мјере такпђе спада и 
ангажпваое људства и механизације за прганизацију превпза, изградоу привремених насипа кап 
и преусмјераваоа птицаоа впде из угрпжених зпна.  
 
Мјере за ублажаваое и птклаоаое ппсљедица базирају се прије свега на санираоу ппследица, 
асанацији терена, дезинфекцији ппврщина и пбјеката у плављенпј зпни. Такпђе је пд изузетне 
важнпсти упптреба снага и средстава за птклаоаое ппсљедица пд ппплава пднпснп ангажпваое 
јединица цивилне защтите, предузећа и устанпва псппспбљених за пве ппслпве и задатке. 
 
Стаое ппремљенпсти и пбушенпсти за репрезентативне ризике и сценарије пд ппплава је на вепма 

нискпм нивпу дпк је за катастрпфалне ппплаве пптребнп максималнп дпдатнп ппремити са 

материјалним средствима и ппремпм. 

 

Тещка  радна грађевинска механизација је недпвпљна  да се упптријеби за вријеме бујишних 

ппплава и хаварије на брани ХА „Снијежница“  

Прганизација спрпвпђеоа мјера защтите на впди базира се на реализацији превентивнп-

технишких мјера, интервентних мјера и реализацији мјера за ублажаваое и птклаоаое 

ппсљедица плављеоа пдређенпг ппдрушја на теритприји ппщтине Лппаре 

Реализација превентивнп-технишких мјера защтите пд ппплава пднпси се на праћеое стаоа 

впдпстаја ријека у слушајевима дугптрајних падавина.  

Ппщтина Лппаре је, узимајући у пбзир ушесталпст ппплаве кап елементарне неппгпде, велишину 

угрпженпг ппдрушја, брпј пбјеката кпји се плави и висину материјалних щтета кпје се ппјављују на 

инфраструктри и ппљппривредним културама, излпжена ппвећанпм ризику пд ппплава.  

Апсплутна защтита пд ппплава, када се узму у пбзир велишина сливнпг ппдрушја, климатски 

фактпри, дпстигнути степен изграђенпсти впдпзащтитних пбјеката кап и цијена изградое 

недпстајућих пбјеката защтите пд ппплава, је немпгућа.  

Да би се негативни ефекти ппплаве кап, шесте елементарне неппгпде, свели на минимум, 

пптребнп је даље развијаое система защтите и спасаваоа људи и материјалних дпбара у складу 

са реалним мпгућнпстима лпкалне заједнице и инсистираое на фазнпј изградои недпстајућих 

впдпзащтитних пбјеката кпја је у надлежнпсти институција републишкпг нивпа.  

Припритетнп је пптребнп наставити материјалнп технишкп ппремаое јединице цивилне защтите 

ппщте намјене.  

Пптребнп је усппставити и сталнп јашати капацитете за маспвнп привременп измјещтаое 

станпвнищтва са угрпженпг ппдрушја, кап и капацитете за смјещтај евакуисанпг стпшнпг фпнда за 

вријеме угрпженпсти.  
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3.2 ППЖАР 
 
3.2.1 Структура идентификпваних ризика ппјаве ппжара на ппдрушју ппщтине Лппаре 

На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти и сценарија за ппјаву ппжара на ппдрушју 
ппщтине Лппаре мпже се закљушити да су присутни сљедећи ризици: 

- Ппјава щумских ппжара, 
- Ппјава ппжара на стамбеним пбјектима, 
- Ппјава ппжара на ппмпћним пбјектима (пущнице, гараже, пставе, щтале и др.) 
- Ппјава ппжара на привредним и енергетским капацитетима, 
- Ппјава ппжара у пбјектима у кпјим бправи велики брпј људи, 
- Ппјава ппжара на сапбраћајнпј инфраструктури. 

 
3.2.2 Анализа сценарија 

На ппдрушју ппщтине Лппаре присутна је велика вјерпватнпћа ппјављиваоа щумских ппжара и 

велике кплишине гпривпг материјала. У сущним перипдима лакп дплази дп некпнтрплисанпг 

паљеоа. Присутни су и прирпдни извпри паљеоа кпје свпјпм немарнпщћу изазива људски 

фактпр. Виспка је и вјерпватнпћа ппјављиваоа ппжара на стамбеним пбјектима. Присутни су 

разни запаљиви материјали, кап и извпри паљеоа. Лакп се щире и пренпсе на друге пбјекте, 

тещкп се гасе. Куће у селима збпг удаљенпсти, лпщих путева, застарјеле технике, кап и збпг 

кпнструкције су такпђе у великпј мјери угрпжене приликпм избијаоа ппжара. 

Ппжари привредних и енергетских ппстрпјеоа су прпсјешне вјерпватнпће. У кругу предузећа 

углавнпм не ппстпји унутращоа и сппљащоа хидрантска мрежа. Неки пбјекти нису защтићени 

дпвпљним брпјем апарата за ппшетнп гащеое ппжара, а већина пбјеката, ппсебнп старијих немају 

изведену паник расвјету и системе за дпјаву ппжара. Прпизвпдни пбјекти немају стабилну 

инсталацију за гащеое ппжара. У пбјектима углавнпм није ријещенп пдвпђеое прпдуката дима. 

Честп се непрпписнп држе и складищте запаљиви и технишки гапви (прппан-бутан, впдпник, 

ацетилен, кисепник и сл.). Пумпе за претакаое гприва кпје пслпбађају велику кплишину тпплпте и 

лакп се пале, а представљају и ппаснпст щиреоа на друге пбјекте. 

Ппжари пбјеката у кпјима бправи већи брпј људи (щкпле, бплнице, рестпрани, тргпвине и 

устанпве) имају ниску вјерпватнпћу јављаоа. Пви пбјекти углавнпм немају великп ппжарнп 

пптерећеое и углавнп су ппд надзпрпм.  

Ппжари на сапбраћајним средствима имају ниску вјерпватнпћу ппјављиваоа.  

Матрица ризика ппјаве ппжара на ппдрушју ппщтине Лппаре 

У
ше

ст
ал

п
ст

/в
је

р

п
ва

тн
п

ћ
а 

Врлп виспка 
вјератнпћа(5) 

 Људи Инфраструктура импвина Живптна средина 

Виспка 
вјерпватнпћа(4) 
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Прпсјешна 
вјерпватнпћа(3) 

     

Ниска вјерпватнпћа 
(2) 

     

Врлп ниска 
вјерпватнпћа(1) 

     

Ппсљедице Пгранишенп 
(1) 

Псредое 
(2) 

Пзбиљнп(3) Врлп пзбиљнп(4) Критишнп (5) 

Р
и

зи
шн

е 
гр

уп
е Људи  

Импвина  

Живптна средина  

Инфраструктура  

Легенда 

 

 

 

 

 

Матрица прпцјене капацитета за защтиту пд ппжара 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив 

сценарија 

Прије инцидента 

(закпни, прпцјена, 

планпви, прпцедуре, 

превентивне мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

пдгпвпр и смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије инцидента 

(капацитети за 

ппправак) 

Ппжари    

 

 

Легенда 

 

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 
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3.2.3 Анализа капацитета 

Защтита пд ппжара на ппдрушју ппщтине Лппаре је прганизпвана кап Теритпријална ватрпгасна 

јединица Лппаре у саставу Ппщтинске управе ппщтине Лппаре и нпсилац је система защтите пд 

ппжара. На пснпву Закпна п защтиити пд ппжара Републике Српске  („Службени гласник 

Републике Српске“, брпј 71/12) и ппщтинскпг Плана защтите пд ппжара, ппслпве гащеое ппжара, 

спасаваоа угрпжених спрпвпди Теритпријална ватрпгасна јединица Лппаре. Пп пптреби за 

гащеое ппжара се ангажује и лпкалнп станпвнищтвп, кап и припадници цивилне защтите. Када су 

у питаоу щумски ппжари приликпм гащеоа се ангажују и радници заппслени у ШГ „Мајевица“ 

Лппаре . Приликпм избијаоа већих ппжара тражи се ппмпћ сусједних Ватрпгасних јединица 

првенственп Угљевика и др. и припадника Министраства унутращоих ппслпва - Пплицијска 

станица Лппаре. Такпђе, ппремљенпст Теритпријалне ватрпгасне јединице Лпаре средствима и 

ппремпм за гащеое ппжара је незадпвпљавајућа. Ватрпгасна впзила су дптрајала и у лпщем су 

стаоу, те  су неппуздана приликпм интервенције. Недпстаје велики дип средстава и ппреме за 

гащеое ппжара, кап щтп су: ппрема за улазак у ватру, ппрема за спасавае са висине, ппрема и 

средства за гащеое запаљивих тешнпсти и др. Систем везе и кпмуникација пдвија се самп уз 

ппмпћ мпбилне телефпније 

 

 

3.2.4 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 

На бази анализе сценарија и пптреба и мпгућнпсти за ефикаснп гащеое ппжара на ппдрушју 

ппщтине Лппаре мпже се кпнстатпвати да би за спрјешаваое настанка ппжара, кап и за гащеое 

насталих ппжара требалп изврщити велике прпмјене.  

Пптребнп је: 

- грађевинске пбјекте, привредне, стамбене кап и пратеће пбјекте градити у складу са 

закпнским нпрмама, а пне кпји су већ изграђени прилагпдити  и уградити адекватну 

защтиту пд ппжара; 

- ппбпљщати путну мрежу (сепски и щумски путеви); 

- пбезбиједити дпвпљну кплишину впде са разведенпм хидрантскпм мрежпм, кап и друга 

средства за гащеое; 

- ппвећати надзпр и псматраое щума; 

- ппремити Теритпријалну ватрпгасну јединицу Лппаре неппхпднпм ппремпм и средствима 

за гащеое ппжара и спасаваое; 

- пбушавати и псппспбљавати раднике и станпвнищтвп ради щтп бпље припремљенпсти и 

защтите у слушају избијаоа ппжара, кап и сампг гащеоа и реагпваоа у слушају ппжара. 

 

Ппрема, средства за гащеое ппжара и структура заппслених у Теритпријалнпј ватрпгаснпј 
јединици Лппаре 
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Теритпријлана ватрпгасна јединица заппщљава 15 припадника кпји су псппспбљени и пбушени за 
гащеое ппжара на већем дијелу ппдрушја ппщтине Лппаре. 
Прганизаципна структура  ТВЈ Лппаре : 
старјещина јединице                1................................ ВШС/ВСС 
струшни сарадник за админ.тех. ппслпве   1.............. ССС / ВШС 
ватрпгасци                                  2 ................................ ССС 
ватрпгасац –впзаш                      7 ................................ ССС 
рукпвпдилац акције гащеоа ппжара – впђа смјене  4 . ССС  
Петнаест припадника јединице имају пплпжен испит пп важећим закпнима РС и тп: 
за рукпвпдипца акције гащеоа ппжара.........................8 
за прпфесипналнпг ватрпгасца....................................... 7 
 
ТВЈ шини језгрп ппщтинске ватрпгасне јединице цивилне защтите, велишине ватрпгаснпг пдјељеоа.  
 
Пд материјалнп-технишких средстава  теритпријална ватрпгасна јединица ппсједује:   
 

1. Ватрпгаснп навалнп впзилп ДЕНИС (резервпар 2000л впда)....1кпм 
2. Теренскп впзилп ЛАДА НИВА ( резервпар 250 л  за впду)1кпм 
3. Аутп цистерну Мерецедес (резервпар 5000 л)........1кпм 
4. Теренскп впзилп ПИНЦ ГАУЕР........................................1кпм 
5. Љестве растегаше 10,5 м....................................................1кпм 
6. Љестве трпдјелне 6 м .........................................................1кпм 
7. ППА S-9  ......................................................................................................... 3кпм 
8. Пренпсна пумпа…ТПМПС  ........................................................................... 1 кпм 
9. Пренпсна пумпа МП-2 .........................................................2кпм 
10. Агрегат БТ-ПГ 3100/1 .........................................................1кпм 
11. Кпмплет алат за тех. интер Рпзенбауер ......................1кпм 
12. Изплаципни апарати .................................................................................... 5 кпм 
13. АпаратCO2…5kg ............................................................................................. 1 кпм 
14. Ватрпгаснп цријевп 75 мм  .......................................................................... 5 кпм 
15. Ватрпгаснп цријевп 52 мм  .......................................................................... 9 кпм 
16. Защтитна унифпрма  .................................................................................... 15 кпм 
17. Сигурнпсни кпмплет са ужетпм 16 мм  L 20 м  .......................................... 1 кпм 
18. Ватрпгасни щљем  ........................................................................................ 15  кпм 
19. Защтитне рукавице  ...................................................................................... 15 кпм 
20. Защтитне шизме    ................................................................ 15 кпм 
21. Защтитне напртоаше .......................................................... 8 кпм 

 
Наведена впзила су ппремљена са пдгпварајућпм ватрпгаснпм ппремпм (цријева, млазнице, 
изплаципни апарати и др.). 
 
Из наведенпг се види да су материјалнп-технишка средства кпјима распплаже ТВЈ ппщтине Лппаре 
недпвпљна са умаоенпм технишкпм и функципналнпм исправнпщћу. Кап щтп се види впзила и 
ппрема су вепма стара и дптрајала те је неппхпднп изнаћи мпгућнпсти за набављаое нпве 
ппреме. 
Теритпријална ватрпгасна јединица Лппаре ушествује у спрпвпђеоу мјера защтите пд ппжара, 
спащаваоа људи и материјалнп технишких средстава угрпжених ппжарпм и другим елементарним 
неппгпдама, те врщи и друге ппслпве и услуге везане за защтиту пд ппжара утврђене закпнпм и 
другим важећим прпписима.  
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3.2.5 Идентификпвани прпблеми у пбласти защтите пд ппжара 
 
Пптенцијална жарищта за настајаое ппжара на ппдрушју ппщтине Лппаре представљају велики 
щумски кпмплекси, јавни и стамбени пбјекти и пбјекти у кпјима се кпристи или складищти лакп 
запаљиви материјал, плин и бази нафтних деривата.  
 
Степен ппжарне угрпженпсти искљушивп зависи пд густине изграђенпсти пбјеката у урбанпј зпни 
ппщтине.  
Прпблеми защтите пд ппжара исппљавају се крпз: 

- Недпвпљан капацитет Теритпријалне ватрпгасне јединице Лппаре у слушају ппјаве већих 
ппжара; 

- Лпще стаое хидрантске мреже те дјелимишна изграђенпст хидрантске мреже у урбанпм 
ппдрушју; 

- Слаба ппремљенпст стамбених зграда oпремпм за гащеое ппжара; 
- Недпвпљнп развијене активнпсти на превентивнпј защтити пд ппжара; 
- Недпвпљан брпј уређених впдпзахвата за захватаое впде из впдптпка. 

 
 
3.3 КЛИЗИШТА 
 

3.3.1 Структура идентификпванпг ризик 
 
На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти и сценарија за ппјаву клизищта на ппдрушју 

ппщтине Лппаре мпже се закљушити да су присутни сљедећи ризици:Клизищте кпје угрпжава 

стамбене пбјекте, клизищте кпјим су угрпжени пбјекти инфраструктуре, клизищте кпјим је 

угрпженп ппљппривреднп земљищте, клизищте кпјим је угрпжена щума. 

Теритприја ппщтине Лппаре пдликује се изузетнп слпженим инжеоерскпгеплпщким 

карактеристикама ппдлпжним за развпј прпцеса нестабилнпсти, разнпврснпщћу 

литпстратиграфскпг састава,  слпженим хидрпгеплпщким свпјствима, те знашајним утицајем 

шпвјекпве дјелатнпсти на пкплни терен. 

 

Ппщтп је велики дип терена ппщтине Лппаре изграђен пд твпревина терцијарне  старпсти  

(палепген и непген), са  вепма дебелпм кпрпм ппврщинскпг распадаоа ствпрени су прирпдни 

услпви за развпј гравитаципних прпцеса нестабилнпсти, пд кпјих дпминирају клизищта.   

 

Пснпву или супстрат терена сашиоавају глине, глинци, лаппри, лаппрци, пјещшари и кпнглпмерати 

са релативнп дпбрим гептехнишким свпјствима.  

Делувијални ппврщински ппкриваш је углавнпм изграђен пд глинпвитп – пјескпвитих материјала, 

шије се карактеристике усљед засићеоа впдпм, ппгпрщавају у гептехнишкпм смислу и пн ппстаје 

склпн нестабилнпсти.  

 

Гптпвп сва клизищта на теритприји ппщтине Лппаре су се десила пп кпнтакту између субстрата 

терена и ппврщинскпг ппкриваша, пднпснп припадају клизищтима кпнсеквентнпг типа. 
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Један дип теритприје ппщтине Лппаре изграђен је пд тзв. палепгенпг флища, кпји представља 

кпмплекс јакп прпмјеољивих гептехнишких карактеристика. Пснпвне инжеоерскпгеплпщке 

пдлике пвих кпмплекса су смјеоиваое крутих и пластишних стијена, интензивнп тектпнски 

пщтећених, наизмјенишнп смјеоиваое практишнп впдпнепрппусних и впдппрппусних маса са 

пукптинскпм ппрпзнпщћу и разлишита птппрнпст стијена према деструктивнпм дјелпваоу 

сппљащоих фактпра кап и развијенпст прпцеса спираоа и јаружаоа у дубпкп распаднутим 

пснпвним стијенама кпмплекса.   

 

Пвдје је знашајнп да нагиб ппврщине слпјевитпсти представља услпв стабилнпсти падине. Према 

тпме, наппвпљни услпви су  на падинама у кпјима слпјеви падају паралелнп нагибу ппд углпм 

маоим пд нагиба падине. У тпм слушају су падине или нестабилне или се стијене усијецаоем мпгу 

дпвести у нестабилнп стаое. Ппред клизищта, при засијецаоу падина, мпгуће је пдрпоаваое 

маоих или већих маса стијена пвпг кпмплекса.  

 

Сјеверни дип ппщтине Лппаре изграђен је пд нещтп млађих, алувијалних и терасних седимената, 

квартарне старпсти у кпјима су ппјаве клизищта вепма ријетке. Кпмплекс алувијалних седимената 

изграђује искљушивп равнице дуж ријешних тпкпва. У грађи терена препвладавају разлишитп 

талпжени и неједнплишнп гранулисани седименти щљунка и пијеска, мјестимишнп глине, рјеђе 

муља. Представљају стабилне терене. У хидрпгеплпщкпм ппгледу представљају дпбрп 

впдппрппусне средине. 

 

3.3.2 Анализа сценарија 

 

Kлизищте у Веселинпвцу на регипналнпм путу Лппаре-Гпроа Тузла је изазвалп велику 

щтету, такп да ппстпји ппуздана вјерпватнпћа-ушесталпст да ће ппсљедице изазвати 

велику щтету и критишну ситуацију. Ппстпји прпсјешан/прихватљив ризик да ће угрпзити 

људске живпте (щтп се дп сада на срећу није десилп), кап и прихватљив ризик да ће 

катастрпфишнп дјелпвати на импвину. Пвп клизищте има врлп виспк ризик на угрпжаваое 

живптне средине и виспк ризик на пбјекте инфраструктуре, кап и на стамбене 

индивидуалне пбјекте и импвину.  

 

Матрица ризика за сценариј Веселинпвац, путна кпмуникација Лппаре-Гпроа Тузла и 

унищтени пбјекти: 

В
је

р
п

ва
тн

п
ћ

а-
уш

е
ст

ал
п

ст
 

 

Врлп виспка 
вјератнпћа(5) 

 Људи 
Импвина 

,инфраструктура 
Живптна средина  

Виспка 
вјерпватнпћа(4) 

     

Прпсјешна 
вјерпватнпћа(3) 

    
 
 
 
 Нискавјерпватнпћа 

(2) 
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Врлп ниска 
вјерпватнпћа(1) 

     

Ппсљедице 
Пгранишенп (1) Псредое(2) Пзбиљнп(3) 

Врлп 
пзбиљнп(4) 

Критишнп (5) 

Р
и

зи
шн

е 
гр

уп
е Људи  

Импвина  

Живптна средина  

Инфраструктура  

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

Матрица ризика са примјерима скала 

В
ЈЕ

Р
П

В
А

ТН
П

Ћ
А

/У
Ч

ЕС
Т

А
Л

П
С

Т
 Честп 

> 10 гпдищое 
5 

 
    

Ппузданп 
1-10 гпдищое 

4 
 

    

Дещава се 
0,1-1 гпдищое 

3 
 

    

Ријеткп 
0,01-0,1 

гпдищое 
2 

     

Скпрп никада 
<0,01 гпдищое 1 

     

   1 2 3 4 5 

  

Људи 
Безнашајна 

щтета 
Мали брпј 
ппвријеђ. 

Вище пд 5 
ппвријеђ. 

Маои брпј 
живптнп 

угрпжених/ 
мртвих 

Мнпгп 
мртвих и 

ппвријеђен
их 

  Импвина
/ 

вриједн
пст 

у  КМ 

<10.000 
10.000-
100.000 

100.000- 
1.000.000 

1.000.000- 
10.000.000 

>10.000.000 

  
Живптна 
средина 

Безнашајан 
утицај 

Већи утицај 
Ризик пд 
трајних 

ппсљедица 

Маое 
трајне 

ппсљедице 

Веће трајне 
ппсљедице 

  
Инфраст. 

Никакви-
маои 

ппремећаји 

Краћи 
ппремећаји 

Знашајни 
ппремећаји 

Пзбиљни 
ппремећаји 

Критишнп за 
пдржаваое 

функција 

  ППСЉЕДИЦЕ 

 

Пвп клизищте је нанијелп највећу щтету на живптну средину, јер је нарущена прирпдна 

стабилнпст падина, унищтене ливаде, пащоаци и щуме, впдни ресурси. 
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Ппследице на инфраструктуру су велике јер је регипнална путна кпмуникација прекинута. 

Пптребнп је приступити трајнпј санацији клизищта. 

Активираоем клизищта прпузрпкпване је велика материјална щтета, на инфраструктури (пут, 

електришни впдпви, впдпвпд, телекпмуникације), стамбене пбјекте (индивидуалне стамбене и 

ппмпћне пбјекте, друщтвени пбјекат Шумарнице је ппрущен),  шије вриједнпст се мпже 

прпцијенити дп 1.000.000 КМ. 

Активираоем клизищта, људских жртава на срећу није билп, али ппстпји вјерпватнпћа и пд таквих 

ненадпкнадивих ппсљедица. 

 

 

 

3.3.3 Анализа капацитета  

 

Клизищта, кап прпдукти савремених геплпщких прпцеса вепма су шеста ппјава на ппдрушју 

Републике Српске. Ппјављују се у пдређеним геплпщким срединама при пдгпварајућим 

геплпщким услпвима и представљају крупан прпблем за раципналнп урбанистишкп планираое, 

прпјектпваое и грађеое.  

Утврђенп је да  клизищта настају када се стекну сви прирпдни услпви, а прије свега геплпщки 
услпви кпји дјелују на геплпщку средину. Ппдземна впда  је у настанку и развпју клизищта вепма 
знашајна и нема ни једнпг клизищта без  ушещћа ппдземних впда у оихпвпм фпрмираоу. Затп су и 
ппјаве катастрпфалних  клизищта везане за изразитп влажне перипде у гпдини. 
У геплпщкпј грађи Републике Српске ушествују стијене разлишите старпсти, пд старијег палепзпика 
дп квартара. Кпмплекс  наслага палепгена изграђен пд пјещшара, глинаца и лаппраца  изграђује 
велики дип терена сјеверпистпка Републике Српске, пднпснп ппдрушја Лппара, кап и предменте 
лпкације клизищта. Прекп пвпг кпмплекса, кап прпдукт распадаоа пснпвних стијена, фпрмира се 
дебеп ппврщински глинпвитп-пјескпвит ппкриваш шија дебљина мпже изнпсити и вище 10 метара.  
Уз утицај ппдземних и ппврщинских впда пвај кпмплекс  је вепма ппдлпжан прпцесима 
нестабилнпсти, јер глине услед великпг прилива впде ппдлијежу раскващаваоу, пднпснп 
слабљеоу физишкп-механишких пспбина. Пвај кпмплекс је пп свпјим инжеоерскпгеплпщким 
карактеристикама вепма ппдлпжан прпцесима клизаоа и у оему је евиднетиран и највећи брпј 
активираних клизищта на щирем ппдрушју Лппара, кап и у Веселинпвцу. 
Пснпвну  геплпщку грађу терена ппдрушја кпје је захватилп клизищтем шине стијене палепгена,  
пднпснп средои и гпрои епцен (Е2,3), у шији састав улазе крешоаци, лаппрци, алеврплити, глинци, 
пјещшари и кпнглпмерати. Субстрат терена је изграђен пд лаппраца, прекп кпга је деппнпвана 
кпра распадаоа изграђена пд пјескпвитп – глинпвитпг материјала. Лаппрци су видљиви у кприту 
ријеку Гоице, пднпснп у хипспметријски најнижпј кпти пвпг терена, гдје је у ствари и заврщетак 
ппкретаоа клизних маса, пднпснп нпжишни дип клизищта.   
Ширина пвпг клизищта је пкп 500 m, а у некпм дијелу и дп 700 m, дпк је оегпва дужина пкп 1.500 
m, те се према мпрфплпгији клизнпг тијела мпже сврстати у клизищте лепезастпг пблика. Пвакав 
тип клизищта настаје у нпжишнпм дијелу клизищта, када усљед блатнп-кащастпг тешеоа дплази дп 
слпбпднпг разлијеваоа ппкренутпг материјала прекп прирпднпг терена у пблику лепезе. Главни 
шепни клизни пдсјек  је далекп уз падину на врху са десне стране пута. Са падине дплази дп 
клизаоа ппврщинскпг глинпвитп-пјескпвитпг материјала  ппдппмпгнутп великпм кплишинпм впде, 
у пбликп блатнп-кащасте масе нпсећи са спбпм и дрвеће низ падину.  Нагпмилаваое ппкренутпг 
материјала  велике запремине врщи се у  зпни акумулације клизищта, те дплази дп рущеоа 
пбјеката изнад пута (щумарница и щтала) и пуцаоа асфалтнпг пута на вище мјеста. Тпме 
дппринпсе велике кплишине впде кпје се некпнтрплисанп сливају низ падину у тијелп клизищта.  
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Ппщтп субстрат терена спада у впдпнепрппусне седименте, шиме је пнемпгућенп прпцијеђиваое 
ппврщинских впда у дубље дијелпве терена, те су ппврщинске впде у ппврщинскпм ппкривашу, 
шиме дппринпсе ппкретаоу клизне масе. Збпг тпга пвп клизищте припада кпнсеквентнпм типу, јер 
се клизаое пдвија дуж кпнтакта између ппкриваша и субстрата, у пвпм слушају лаппраца.  
Према димензијама клизищта, припада у клизищта врлп велике ппврщине и запремине клизнпг 
тијела. Дубину клизищта се тещкп мпже пдредити на терену. Пптребнп је изврщити гептехнишка 
истраживаоа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фазе тпка дпгађаја 

Утицај путем ... 

Превенција Интервентнп 
дјелпваое 

П
р

и
је

 н
ес

р
ећ

е
 

1. Спријешити несрећу Закпнпдавствп, 
Превенција, 
Инспекција, 
Експертска мищљеоа 

Надлежним 
институцијама, дати 
инфпрмације п 
пптенцијалнпсти 
терена ка клизаоу 

2. Унапређеое 
дјелпваоа 

Планираое, 
Прпцедуре, 
Пбука 
Пбавјещтаваое, 
Струшни скуппви 
Набавка ппреме ... 

Вјежбе, 
Студијске ппсјете, 
Струшне екскурзије 
 

3. Пбавјещтаваое и 
уппзправаое 

Системи за ранп 
уппзправаое, 
Детекција, 
Узбуоиваое ... 

Струшнп мищљене 
експерата и хитне 
мјере санације 

Тп
кп

м
 

н
ес

р
ећ

е
 

4. Пдгпвпр 
Вријеме припреме 
Впжоа 
Размјещтај 
Дјелпваое 
Санација 

Лпкација снага и 
средстава, 
Дислпцираое, 
 

Пдгпварајућа ппрема, 
Пбушенпст, 
Рутина, 
Кпмуникација, 
Кппрдинација ... 



100 
 

Н
ак

п
н

 н
ес

р
ећ

е
 

5. Радое накпн 
интервенције 

Анализа тпка  дпгађаја, 
Увиђај, 
Анализа стандарда 
градое, 
Анализа ппреме, 
Анализа 
псппспбљенпсти, 
Анализа планпва и 
прпцедура ... 

Пбавезна гептехнишка 
истраживаоа 
клизищта и израда 
прпјектне 
дпкументације за 
хитну санацију 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матрица прпцјене капацитета 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив сценарија 

Прије инцидента 

(закпни, прпцјена, 

планпви, прпцедуре, 

превентивне 

мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

пдгпвпр и смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије инцидента 

(капацитети за 

ппправак) 

Клизищта    

Легенда 

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 

 

 
3.3.4 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 
 
Клизищта кпја се дещавају ппд утицајем прирпдних фактпра на теритприји ппщтина Лппаре, тещкп 
се мпгу предвидјети али се мпже утицати да не дпђе дп оих.  
 
Да би се спријешила већа материјална щтета изазвана клизищтима на ппдрушјима са слпженпм 
геплпщкпм грађпм ппдлпжнпм клизаоу, пднпснп у нестабилним теренима, лпкална заједница 
треба урадити Карту хазадра и ризика пд клизищта, кап и карту ппгпднпсти терена за изградоу. На 
тим картама биће издвпјена ппдрушја кпја су нестабилна и на кпјима ни у кпјим слушајевима (акп 
је тп мпгуће) не треба да се извпде грађевински радпви, изградоа насеља, путна кпмуникација и 
сл. Тиме би се избјегла материјална щтете и евентуалнп губитак људских живпта.  На ппдрушјима 
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гдје је неппхпдна изградоа на нестабилним теренима, пбавезнп је гептехнишкп истраживаое и 
испитиваое терена, гдје ће бити прецизирана инжеоерскпгеплпщка грађа терена кап и услпви 
ппд кпјима се мпже (или не мпже) градити на тпм ппдрушју. 
 
Технпгени фактпри кпји прпузрпкују ппјаву клизищта на теренима гдје се дпгпдилп клизищте су 
углавнпм: изградоа пбјеката на услпвнп-стабилним и нестабилним теренима, изградоа путева 
без канализаципне мреже са прппустима на пдгпварајућим мјестима,  неадекватнп засијецаое, 
усијецаое или насипаое прирпдних падина исппд путева или изнад пбјеката, затим девастација 
терена пднпснп пгпљаваое земљищта и др. Све су тп фактпри кпји ненамјерне и неструшне 
људске активнпсти мпгу дпвести дп изазиваоа клизищта, са углавнпм трајним ппсљедицама.  
 
Да би се спријешиле пве активнпсти пптребнп је, такпђе урадити Карту хазарда и ризика пд 
клизищта Ппщтинп, кап и Катастар клизищта на ппдрушју  Ппщтине.  
 
Лпкална заједница, пднпснп надлежне службе кпје издају дпзвплу за грађеое имали би увид и 
инфпрмације за ппдрушја гдје је забраоена градоа, градоа ппд специфишним услпвима грађеоа 
и ппдрушја гдје је дпзвпљена градоа. Свака нпва изградоа стамбених  пбјеката већих пд 400 m2, 
путних кпмуникација и других инфраструктурних пбјеката би мпрала прије ппшетка грађеоа, 
имати урађен неппхпдан извјещтај п геплпщким и гептехнишким истраживаоа у кпме би били 
прецизирани услпви и нашин фундираоа предметних пбјеката (шлан 7. Закпна п  геплпщким 
истраживаоима, Сл. Гласник РС бр.110/13). Тиме би се у мнпгим слушајевима избјегла изградоа у 
нестабилнпм ппдрушју, кпја би активираоем клизищта на тим пбјектима изазвала накнадну 
материјалну щтету кпја би била узрпкпвана активираоем клизищта на пдређеним ппдрушјима. 
 
Акп се већ дпгпдилп клизищте (зависнп пд велишине клизищта) хитне мјере ублажаваоа 
ппследица су: 
 
1. Пптребнп је да надлежне службе хитнп интервенищу акп су у питаоу губици људских 
живпта (медицинскп пспбље, ватрпгасци, цивилна защтита, пплиција). 
2. Акп су клизищтима затрпани пбјекти гдје се налази стпка, пптребнп је да надлежне службе 
хитнп интервенищу у спащаваоу живпта живптиоа. 
3. Излазак надлежних ппщтинских пргана на лице мјеста и регистрпваое клизищта кап и 
пришиоене щтете на пбјектима и инфраструктури. Акп су у питаоу лпкални путеви пптребнп је 
хитнп усппставити путну кпмуникацију ангажпваоем лпкалнпг станпвнищтва, цивилне защтите, 
механизације и сл.  
4. У пквиру хитних интервенција на лицу места надлежне струшне службе и експерти из 
пбласти гептехнике и грађевинске струке, предлажу разлишите нашини ублажаваоа клизнпг 
прпцеса и спријешаваое даљег напредпваоа крпз извпђеое разлишитих мелипративних 
ппступака; израде дренажа, искппа канала у циљу щтп бржег исущиваоа и пцјеђиваоа клизнпг 
тијела, те спрешаваоа дптицаоа ппврщинских впда у клизищте, или ппбијаое дрвених щиппва 
зависнп пд кпнкретнпг слушаја. 
5. Трајна санација дпгпђених клизищта мпже се  изврщити самп на пснпву урађене прпјектне 
дпкументације за свакп клизищте ппсебнп, пд стране струшне институције, а на пснпву неппхпднпг 
минимума – геплпщких, хидрпгеплпщких и гептехнишких истраживаоа кап пснпве за израду 
прпјеката. Геплпщка испитиваоа мпрају  ријещити пснпвна питаоа везана за узрпке настанка 
клизищта, те дати приједлпг санаципних мјера пднпснп ппуздана екпнпмишна и раципнална 
технишка рјещеоа за оихпву стабилизацију, пднпснп защтиту пбјеката, путева, впдпвпда, 
далекпвпда, грпбаља и др. 
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Израдпм базе ппдатака нестабилних терена и карте склпнпсти терена ка клизаоу  ствприли би се 
пбјективни предуслпви за израду карте клизнпг хазарда и ризика на теритприји ппщтине Лппаре, 
щтп је за надлежне службе у ппщтини изузетнп важнп ради планираоа пптребних средстава за 
санацију најакутнијих ппјава. 
 
Републишки завпд за геплпщка истраживаоа Републике Српске впди ГИС базу ппдатака п 
клизищта пд 2014.гпдине за цијелу теритприју Републике Српске. За теритприју ппщтине Лппаре у 
базу је унещенп пкп 200 ппјава нестабилнпсти. Међутим, неппхпднп је да струшне службе у 
ппщтини впде базу дпгпђених клизищта и сталнп је дппуоавају, те да ппдатке прикупљене на 
терену дпстављају Републишкпм завпду ради неппхпднпг ажурираоа и пуоена базе ппдатака п 
клизищтима. 
 
Такпђе, у пквиру Гпдищоег плана рада Завпда за 2016.гпдину, Завпд је урадип „Карту склпнпсти 
терена ка клижеоу  ппщтине Лппаре“, у размјери 1.25.000, са пратећим тумашем. Карта је 
прегледнпг карактера,  и представља пснпву да израду других, детаљних карата кпје ће бити пд 
велике важнпсти за свакпдневнп управљаое хазардима и ризицима пд клизищта, а ппсебнп за 
управљаое у ванредним ситуацијама. Пва картаје  вепма ппгпдна прегледне карте разумљива 
струшоацима из разлишитих пбласти, прије свега прпстпрнпг планираоа, урбанизма и сл.  

 
 
3.4ХИДРПМЕТЕПРПЛПШКЕ ППЈАВЕ 
 
3.4.1 Структура идентификпванпг ризика 

На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти и сценарија за ппјаву хидрпметепрплпщких 

ризика на ппдрушју ппщтине Лппаре мпже се закљушити да су присутни сљедећи ризици: 

 

СНИЈЕГ 

Угрпженпст урбанпг ппдрушја пд снијега, угрпженпст руралнпг ппдрушја пд снијега, угрпженпст 

пбјеката инфраструктуре пд снијега. 

 

ГРАД 

Угрпженпст ппљппривреднпг земљищта пд града, угрпженпст стамбених пбјеката пд града, 

угрпженпст впћа пд града, угрпженпст биља пд града, угрпженпст щуме пд града. 

 

ПЛУЈНИ ВЈЕТАР 

Угрпженпст ппљппривреднпг земљищта пд плујнпг вјетра, угрпженпст стамбених пбјеката пд 

плујнпг вјетра, угрпженпст впћа пд плујнпг вјетра, угрпженпст биља пд плујнпг вјетра, угрпженпст 

щуме пд плујнпг вјетра. 

 

СУША 

Угрпженпст ппљппривреднпг земљищта пд суще, угрпженпст стамбених пбјеката пд суще, 

угрпженпст впћа пд суще, угрпженпст биља пд суще, угрпженпст щуме пд суще. 

 

ВИСПКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА 

Угрпженпст људи пд виспке температуре ваздуха, угрпженпст ппљппривреднпг земљищта пд 

виспке температуре ваздуха, угрпженпст стамбених пбјеката пд  виспке температуре ваздуха, 
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угрпженпст впћа пд виспке температуре ваздуха, угрпженпст биља пд виспке температуре ваздуха 

, угрпженпст щуме пд виспке температуре ваздуха. 

 
3.4.2 Анализа сценарија:    

Сценариј: Плујни вјетар, кища и град 

У ппппдневним сатима невријеме праћенп плујним вјетрпм, кищпм и градпм захватилп је 
ппдрушје ппщтине Лппаре прпузрпкујући велике щтете превасхпднп на ппљппривредним 
културама, али и на ппјединим стамбеним пбјектима скидаоем крпвпва, лпмљеоем стакла, 
затим лпмљеоем грана на дрвећу, пщтећеоима на електрпвпдпвима, щтетама на аутпмпбилима 
а такпђе је дпщлп дп ппвређиваоа људи кпји су се затекли на птвпренпм прпстпру кап и дп 
плављеоа ппјединих улица у Граду Лппаре услед запущеоа кищне канализације.  

У краткпм временскпм интервалу пд 20-30 минута пале су велике кплишине кище и града. 
 
Пвај сценариј је вепма шест и јавља се углавнпм у перипду пд априла дп пктпбра, најшещће у јуну, 
јулу и августу дакле у љетним мјесецима у тпку гпдине. Висина щтета зависи пд јашине вјетра, 
интензитета падавина и велишине града. 

Ппјава временских неппгпда са плујним вјетрпм, кищпм и градпм на ппдрушју ппщтине Лппаре је 
шеста. 

Какп је већ наведенп плујни вјетрпви, кища и град су шеста ппјава у љетним мјесецима и изазивају 
велике щтете ппсебнп у ппљппривреди. Ппред ппљппривредних култура евидентне су щтете на 
импвини и нфраструктури а у ријетким слушајевима ппаснпстима су излпжени и ппјединци кпји се 
затекну на птвпренпм прпстпру и бивају директнп излпжени временскпј неппгпди. 

Узрпци наведених метепрплпщких ппјава су климатске прпмјене пднпснп шещћа ппјава екстремнп 
виспких температура, температурних кплебаоа и ппвећаое средое температуре. 

Сценариј: Пбилне соежне падавине и екстремнп ниске температуре 

Ппдрушје Ппщтине Лппаре и ближе пкружеое захватиле су пбилне соежне падавине кпје су 
изазвале блпкаду и птежанп пдвијаое сапбраћаја на свим путним кпмуникацијама, прекид у 
исппруци електришне енергије, у ПТТ услугама и дпвеле дп прпблема у впдпснабдијеваоу. Услед 
насталпг ппремећаја у функципнисаоу и раду на цјелпкупнпм ппдрушју Ппщтине уведена је 
ванредна ситуација. Ситуација се дпдатнп ппгпрщала јер је накпн вищедневних соежних 
падавина пп оихпвпм престанку дпщлп дп великпг захлађеоа услед екстремнп ниских 
температура щтп је услпвилп птежанп уклаоаое снијега те ппјаву ппледице и леденица на 
пбјектима кпје су представљале дпдатнуппаснпст пп људе и материјална дпбра. Изузетнп је 
птежанп снабдијеваое станпвнищтва са пснпвним живптним намирницама услед блпкаде путева 
кап и здравственп збриоаваое бплесних лица.  

Услед дужине трајаоа (10 дана) и шиоенице да истпвременп захвата ближе и даље пкружеое 
снијег представља вепма пзбиљну временску ппјаву кпја утише на све сегменте и дјелатнпсти 
шпвјека и живпта заједнице. Највеће ппсљедице трпи станпвнищтвп пднпснп стари и бплесни 
услед блпкаде путних кпмуникација и птежанпг кретаоа пднпснп дпстављаоа пптребне ппмпћи 
истима а такпђе и настају и велике щтете на пбјектима инфраструктуре. 

Ппјава пбилних соежних падавина и леда на ппдрушју Ппщтине Лппаре вепма је ријетка и 
карактеристишна је самп у изузетнп пщтрим зимама. Пбилне соежне падавине када су пппримиле 
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карактер елементарне неппгпде захватиле су ппдрушје Ппщтине Лппаре у фебруару 1984. гпдине, 
децембру 1999. гпдине, а ппследое пбилније соежне падавине праћене екстремнп ниским 
температурама и ппледицпм захватиле су ппдрушје Ппщтине у фебруару 2012. гпдине, када су 
забиљежене крајем мјесеца и екстремнп ниске температуре пд -26п Ц. 

 

 

 

Сценариј: Екстремнп виспке температуре, суща 

 

У љетп 2012. гпдине ппдрушје Ппщтине Лппаре и цијели регипн захватип је дуг тпплптни перипд са 
великим брпјем трппских дана (температура прекп 40пЦ). Пвакп виспке температуре знатнп су 
утицале на здравље људи (хрпнишни сршани бплесници, старије пспбе), такпђе је дпщлп дп 
ушестале ппјаве ппжара, а сви маои впдптпци су пресущили дпк су веће ријеке имале истпријски 
минимум впдпстаја. Пвакп екстремнп виспке температуре у дужем временскпм перипду за 
ппсљедицу су имале ппјаву суще щтп је ималп изузетнп велике ппследице на ппљппривреду те 
биљни и живптиоски свијет и живптну средину. Такпђе је дпщлп и дп прпблема у 
впдпснабдијеваоу станпвнищтва. 

Ппследоих гпдина изузев (2014. гпдине) карактерищу изузетнп тппла љета са маоим кплишинама 
падавина уз ппстепен ппраст дневних температура.  

Честа ппјава суще у ппследопј деценији су знак и ппследица климатских прпмјена, а прпцјене су 
да ће у наредним гпдинама прпблем суще бити јпщ наглащенији. 

Матрица хидрпметепрплпщких ризика на ппдрушју ппщтине Лппаре 
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Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

Прпцјене капацитета за хидрпметепрплпщке ризике 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив сценарија 

Прије инцидента 
(закпни, прпцјена, 

планпви, 
прпцедуре, 

превентивне 
мјере...) 

За вријеме 
инцидента 

(капацитети за 
пдгпвпр и 
смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије 
инцидента 

(капацитети за 
ппправак) 

 

Хидрпметепрплпщки 
ризик 

   

 

Легенда 

 

 

 

 
 
 

3.5. ЗЕМЉПТРЕС 

 

3.5.1 Структура идентификпванпг ризика 

На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти и сценарија за ппјаву земљптреса на ппдрушју 

ппщтине Лппаре мпже се закљушити да су присутни сљедећи ризици:Земљптрес у урбанпм 

ппдрушју, земљптрес у руралнпм ппдрушју, земљптрес у пбјектима за маспвнп пкупљаое људи, 

земљптрес у щкпли, земљптрес – пбјектима инфраструктуре. 

 

3.5.2 Анализа сценарија 

 

Сеизмишки ризик се кпристи за пписиваое пшекиваних кпнсеквенци сеизмишкпг хазарда тј. 

излпженпсти материјалних и људских ресурса ппаснпстима кпје настају приликпм дпгађаоа 

земљптреса. Пва врста ризика се мпже дефинисати кап пшекивани нивп губитака или щтета 

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 
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насталих усљед дејства земљптреса на пдређенпм мјесту и у пдређенп вријеме. Када се 

прпцијеоује нивп сеизмишкпг ризика неппхпднп је ппзнавати све кпмппненте ризика, оихпвп 

мјестп и међуспбну ппвезанпст (Слика ).  

 

 

Кпмппненте у прпцјени нивпа сеизмичкпг ризика 

Пвп се пднпси на ппзнаваое шетири пснпвне кпмппненте ризика: 

1. сеизмишки хазард 

2. елементи излпжени сеизмишкпм хазарду: станпвнищтвп, пбјекти, екпнпмске или културне 

и истпријске вриједнпсти итд. 

3. лпкацију излпженпг елемента у пднпсу на хазард и 

4. ппвредљивпст елемента кпја представља степен мпгућих губитака или пщтећеоа тпг 

елемента на датпј лпкацији. Ппвредљивпст се мпже пднпсити какп на физишке, такп и на 

спцијалне и екпнпмске категприје.  

Зависнп пд усвпјене метпдплпгије, сеизмишки ризик се мпже исказати крпз: пшекивани брпј 

жртава, пшекиване материјалне губитке изражене у нпвшаним јединицама, пшекивани нивп и 

дистрибуцију пщтећеоа пдређених типпва зграда, инфраструктурних пбјеката и сл.  

Студије прпцјене ризика имају за циљ да се пдреде припритети у управљаоу ризикпм, тј. да се 

дефинищу и спрпведу планске мјере и акције на смаоеоу пшекиваних ппсљедица сеизмишкпг 

хазарда крпз ппстепену активнпст на планскпм и савременпм прпјектпваоу и планираоу 

прпстпра, елиминацију или пјашаое најпсјетљивијих типпва пбјеката, редистрибуцију важних 

активнпсти, пплитику псигураоа, кап и низ других мјера, спрпвпди се тзв. сеизмишка митигација 

или смаоеое мпгућих щтетних ефеката земљптреса.  

Технплпщки трендпви кпји су намијеоени смаоеоу ппвредљивпсти друщтва накпн земљптреса: 

бпље схватаое фенпмена сеизмишкпг хазарда и оегпвп ппузданије детерминисаое, унапређеое 

аналитишких метпда кпје пмпгућавају упптребу и развпј кпмплексних мпдела у прпцјени 

ппнащаоа пбјеката и заједница при дејству земљптреса, унапређеое правпвремених 

кпмуникација кпје пмпгућавају примјену нпвих сазнаоа и напредна инжеоерска пракса, кпја 

примјеоује савремена сазнаоа, какп инжеоерских грађевинских материјала, такп и саме 

кпнструкције, укљушујући нпве приступе у прпјектпваоу сеизмишки птппрних зграда.  

Защтиту пд земљптреса представљаће примјена принципа сеизмишкпг прпјектпваоа пбјеката 
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пднпснп примјена сигурнпсних стандарда и технишких прпписа п градои у сеизмишки активним 

пбластима. Такп се пбезбјеђује пдгпварајући степен защтите људи, минимална пщтећеоа 

грађевинских кпнструкција и кпнтинуитет у експлпатацији пбјеката пд виталнпг знашаја у перипду 

накпн земљптреса. Фактпри кпји имају знашајан утицај на смаоеое ппвредљивпсти теритприје у 

слушају земљптреса су изграђенпст земљищта, густина насељенпсти, системи изградое, спратнпст 

пбјеката, мрежа неизграђених ппврщина и др. Згпг тпга, приликпм планираоа и  градое сви пви 

фактпри треба да буду пптимални (у дпзвпљеним границама) какп би се неппсреднп утицалп на 

смаоеое негативних ппсљедица кпје земљптрес мпже прпузрпкпвати. Приликпм планираоа, 

прпјектпваоа и грађеоа свих категприја пбјеката пптребнп је стриктнп ппщтпвати пдредбе 

важећих закпнских и ппдзакпнских прпписа п технишким нпрмативима за прпјектпваое и 

изградоу пбјеката у сеизмишким ппдрушјима.  

Матрица ризика ппјаве земљптреса 
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Инфраструктура  

 

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 
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3.5.3Анализа капацитета 

Прганизацију и припреме за спрпвпђеое защтите и спасаваое пд рущеоа на ппдрушју ппщтине 

Лппаре врщи ппщтински щтаб за ванредне ситуације, кпји не распплаже са пптребним 

материјалнп-технишким средствима и ппремпм за защтиту и спасаваое пд рущеоа. На ужем 

урбанпм ппдрушју ппщтине Лппаре гдје је мпгућ највећи степен рущеоа, мпгу се ангажпвати и 

други јавни ресурси. На ппслпвима и задацима санираоа ппсљедица рущеоа и ращшищћаваоа 

рущевина биће ангажпвани капацитети предузећа кпја распплажу са пдгпварајућпм 

механизацијпм и другим материјалнп-технишким средствима. 

 

Матрица прпцјене капацитета за заштиту и спасаваое у случају рушеоа 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив 
сценарија 

Прије инцидента 

(закпни, прпцјена, 
планпви, прпцедуре, 
превентивне мјере...) 

За вријеме инцидента 

(капацитети за 
пдгпвпр и смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије инцидента 

(капацитети за 
ппправак) 

Ппјава земљптреса 
јашине 8п МЦС 

   

Легенда 

 

 

 

 

3.5.4 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 

Да би се благпвременп и квалитетнп реализпвале превентивне мјере защтите пд рущеоа у слушају 

земљптреса пптребнп је изврщи пдређена прилагпђаваоа у смислу примјене прпписа из дпмена 

изградое пбјеката, урбанизације и планираоа мјера защтите.  

За успјещнп изврщаваое задатака спасаваоа станпвнищтва и материјалних дпбара у слушају 

ппјаве земљптреса пднпснп рущеоа и пщтећеоа стамбених и других пбјеката пптребнп је 

изврщити велике прпмјене, а прије свега у дпмену фпрмираоа, пбуке и ппремаоа екипа за 

тражеое и спасаваое станпвнищтва из рущевина, пбезбјеђеое и припрему капацитета за 

ращшищћаваое рущевина кап и планираое и прганизацију других мјера защтите и спасаваоа и 

нпрмализације у функципнисаоу инфрастуктуре и других дјелатнпсти неппхпдних за 

нпрмализацију живпта.  

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 
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За успјещнп птклаоаое ппсљедица ппјаве земљптреса и ангажпваое распплпживих капацитета 

такпђе је пптребнп изврщити велике прпмјене с пбзирпм на неппхпднпст ангаживаоа свих 

устанпва и капацитета на ппдрушју ппщтине Лппаре. 

 
3.6 ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 
3.6.1. Структура идентификпванпг ризика  

На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти и сценарија за загађеое живптне средине на 

ппдрушју ппщтине Лппаре мпже се закљушити да су присутни сљедећи ризици:Ппјава већег 

загађеоа ваздуха у урбанпм ппдрушју ппщтине, екстремнп загађеое ваздуха усљед ппјаве 

технишкп-  технплпщких акцидената, екстремнп загађеое впде на извприщтима питке впде, 

екстремнп загађеое впдптпка ријека усљед акцидентне ппјаве или пдлагаоа ппасних материја, 

кпнтаминација земљищта усљед некпнтрплисанпг пдлагаоа ппаснпг птпада. 

 
3.6.2 Анализа сценарија 

Екстремнп загађеое ваздуха је мпгуће са прпсјешнпм вјерпватнпћпм ппјављиваоа с пбзирпм на 

мпгућнпст загађеоа из мпбилних и стаципнарних извпра загађеоа ваздуха уз ппјаву температурне 

инверзије када дплази дп кумулације загађујућих материја у урбанпм ппдрушју ппщтине. Пва 

ппјава мпже имати пзбиљне ппсљедице прије свега угрпжаваоа здравља станпвнищтва, а 

нарпшитп псјетљивих пспба ( дјеца, старије станпвнищтвп и хрпнишни бплесници).                                                                           

Екстремнп загађеое ваздуха усљед ппјаве технишкп- технплпщкпг акцидента мпже настати усљед 

хаварије на прешисташима термпелектране Угљевик, хаварије складищта лакпзапаљивих и 

трансппрта ппасних материја. Ппстпји мпгућнпст ппјаве екстремнпг загађеоа извприщта впде. Пва 

ппјава пднпснп сценарип мпже имати критишне ппсљедице јер мпже да узрпкује ппјаве 

хидришних епидемија кпд станпвнищтва и да узрпкује прекид впдпснабдијеваоа станпвнищтва 

нарпшитп урбанпг ппдрушја града.  

Такпђе је присутна мпгућнпст ппјављиваоа екстремнпг загађеоа впдптпка испущтаоа птпадних 

впда загађених тпксишним кпмппнентама, бацаоа тпксишних материја у впдптпке кап и усљед 

акцидентних ппјава.  

Екстремнп загађеое впдптпка мпже узрпкпвати унищтаваое флпре и фауне у впдптпцима (ппмпр 

рибе и сл.).  

Ппјава екстремнпг загађеоа и кпнтаминације земљищта такпђе је присутна збпг шесте ппјаве 

некпнтрплисанпг пдлагаоа птпадних материја. Ппсљедице пве кпнтаминације мпгу бити пзбиљне 

с пбзирпм на ппаснпст угрпжаваоа квалитета ппврщинских и ппдземних впда и здравља биљака и 

станпвнищтва. 

 

 

Матрица ризика угрпжаваоа живптне средине на  ппдрушју ппщтине Лппаре 
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Инфраструктура  

 

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

3.6.3 Анализа капацитета 

На ппдрушју ппщтине ппстпје јавна предузећа и устанпве кпје распплажу капацитетима за 

реализацију мјера и активнпсти защтите живптне средине. Најзнашајније капацитете и мпгућнпсти 

ппсједује ЈКП „Чистпћа“ Лппаре  кпје и пп свпјпј функцији пбавља задатке из пбласти кпмуналних 

услуга и защтите живптне средине - пдвпз и деппнпваое птпадних материјала, уређеое зелених 

ппврщина и др.Ппщтина има надлежнпсти и прганизаципне и кадрпвске капацитете за праћеое 

стаоа, надзпр, планираое и израду дпкумената из пбласти защтите живптне средине. 

3.6.4 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 

Када је у питаоу анализа капацитета и пптреба за прпмјенама и прилагпђавоу капацитета мпже 

се кпнстатпвати да су пптребне велике прпмјене у дпмену мјера защтите ваздука пд загађиваоа и 

защтите земљищта. Такпђе је пптребнп прилагпђаваое и кпд припрема и спрпвпђеоа 

превентивних мјера кпд ризика кпји се пднпсе на загађеое извприщта и ппјаву технишкп 

технплпщких акцидената.                                         

Да би се ппбпљщала ефикаснпст дјелпваоа и спрпвпђеоа мјера защтите за вријеме ппјаве 

акцидента и екстремнпг угрпжаваоа живптне средине пптребне су велике прпмјене у слушајевима 
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екстремнпг загађеоа ваздуха, ппјеве технишкп технплпщких акцидената кап и екстремнпг 

загађеоа земљищта и загађеоа ријеке Гоице и Јаое. Такпђе је пптребнп изврщити пдређена 

прилагпђаваоа у дпмену защтите извприщта.                                                           

Да би се пмпгућилп ефикаснп птклаоаое ппсљедица ппслије ппјаве екстремнпг загађеое 

живптне средине пптребне су велике прпмјене у дпмену защтите ваздуха и ппјаве технишкп 

технплпщкпг акцидента.  

Матрица прпцјене капацитета за защтиту живптне средине 

Сценаријризика Прпцјенакапацитета 

Брпј и назив сценарија 

Пријеинцидента 
(закпни, прпцјена, планпви, 

прпцедуре, превентивне 
мјере...) 

За вријеме инцидента 
(капацитети за пдгпвпр 

и смаоеое 
ппсљедица) 

Ппслије инцидента 
(капацитети за 

ппправак) 

Ппјава угрпженпсти 
живптне средине 

   

Легенда 

 Пптребне великепрпмјене 

 Пптребнпприлагпђаваое 
 Не треба нищтамијеоати 
 

3.6.5 Идентификпвани прпблеми екстремнпг загађеоа живптне средине 

Ппјаве екстремнпг загађеоа живптне средине у урбанпм ппдрушју ппщтине мпгуће је прије свега 

усљед ппјаве акцидентних ситуација кап и кумулацијпм загађујућих кпмппненти шему мпгу 

ппгпдпвати пдређени метепрплпщки услпви. Пве ппјаве дпвпде дп угрпжаваоа екпсистема и 

здравља станпвнищтва, а затим узрпкују материјалне щтете.  

Присутни прпблеми у пвпј пбласти манифестују се усљед: 

- технишкп-технплпщких акцидента кпји се најшещће ппјављују на складищтима   

лакпзапаљивих материја, те усљед хаварија на капацитетима за трансппрт ппасних и 

тешних материја и хаварија на индустријским ппстрпјеоима (ТЕ Угљевик); 

- ппјаве хаварија на индустријским капацитетима углавнпм збпг застарјелихппстрпјеоа, те  

лпщег спрпвпђеоа мјера превентивне защтите; 

- неадекватне защтите складищта ппасних метерија, те услед неппщтпваоа технплпщке 

дисциплине у индустријским и енергетским капацитетима; 

- ппјаве екстремнп виспких кпнцентарција загађујућих материја у урбаним зпнама кпје 

прије свега дпвпде дп угрпжаваоа екпсистема и узрпкују угрпжаваое здравља  

станпвнищтва; 

- неппстпјаоа кппрдинисанпг рада између надлежних субјеката на праћеоу стаоа и  

спрпвпђеоу активнпсти на защтити у слушају ппјаве екстремнп впспкпг загађеоа. 
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3.7 НЕЕКСПЛПДИРАНА УБПЈНА СРЕДСТВА И МИНЕ 
 
3.7.1 Угрпженпст ппдрушја ппщтине пд мина и НУС-а  
 
Ппслпви деминираоа уређени су Закпнпм п деминираоу БиХ. Деминираоем у БиХ се баве 
Републишка управа цивилне защтите, Федерална управа цивилне защтите, Пдјељеое за јавну 
безбједнпст – цивилна защтита Бршкп дистрикта БиХ, Пружане снаге БиХ, невладине прганизације 
и приватне фирме. У пквиру Министарства цивилних ппслпва БиХ – Кпмисије за деминираое у 
БиХ, дјелује Центар за уклаоаое Мина у БиХ (БХ МАК), кап струшна служба Кпмисије и 
кппрдинирајуће тијелп, са канцеларијпм у Републици Српскпј у Баоа Луци, кпја има свпје 
регипналне канцеларије у Палама и Баоа Луци. 

У пперативнпм смислу, сваке гпдине, на приједлпг градпва/ппщтина Републике Српске, 
Републишка управа цивилне защтите сашиоава приједлпг на пснпву кпга Влада Републике Српске 
дпнпси План деминираоа и утврђује листу припритета. 

У прганизаципнпм смислу, у пквиру Републишке управе цивилне защтите је систематизпван Сектпр 
за деминираое, у пквиру кпјег су фпрмирани „А“ тимпви: Баоа Лука, Дпбпј, Требиое и Пале, 
намијеоени деминираоу, „Б“ тимпви: Баоа Лука, Дпбпј („Б1“ и „Б2“), Пале и Требиое, 
намијеоени пткриваоу и пбиљежаваоу неексплпдираних убпјних средстава (НУС) ради оихпвпг 
безбједнпг уклаоаоа и/или унищтаваоа, тим за мащинскп деминираое (мащине „Темпест МК 5“ 
и „ФМЛ 200“), мащински тим (1 блиндирани утпвариваш и 2 камипна кипера) и тим паса за 
пткриваое експлпзива. 

Рад тимпва за деминираое регулисан је Стандардпм за уклаоаое мина и НУС-а у Бпсни и 
Херцегпвини и Стандардним пперативним прпцедурама Републишке управе цивилне защтите. 

Припадници тимпва су акредитпвани и псппспбљени за ппслпве деминираоа. 

Најугрпженија ппдрушја пд неексплпдираних убпјних средстава и мина у Републици Српскпј су 
ппдрушја сљедећих лпкалних заједница: Дпбпј, Теслић, Шамац, Брпд, Пелагићевп, Требиое, 
Љубиое, Пале, Звпрник, Лппаре, Рибник, Крупа на Уни и Кптпр Варпщ. 

Према ппдацима Центра за уклаоаое мина у БиХ, тренутна велишина мински сумоиве ппврщине 
у БиХ изнпси 1253 km², пд шега у Републици Српскпј 295 km². Укупан брпј сумоивих микрплпкација 
на мине у БиХ изнпси 9.713, пд шега се на Републику Српску пднпси 3.549 лпкација. 

Тренутнп дефинисана мински ризишна ппврщина у БиХ изнпси 314 km² (4284 лпкације/прпјекта), 
пд шега се на Републику Српску пднпси 95 km² (1.692 лпкације/прпјекта). 

У перипду пд 1996. Дп сада у БиХ је страдалп 1.706 пспба, пд шега 597 смртнп. Приликпм 
пбављаоа ппслпва деминираоа у БиХ страдалп је укупнп 115 деминера, пд шега 46 смртнп. 

Према ппдацима из Гпдищоег извјещтаја Центра за уклаоаое мина у БиХ за 2012. гпдину, 
прпцјеоује се да је у БиХ препсталп јпщ 200.000 кпмада мина и НУС-а.  

Ппщтина Лппаре има десет угрпжених заједница, пд тпга двије виспкп угрпжене: Брусница и 
Јабланица, двије среднје угрпжене: Мирпсавци и Пипери и щест нискп угрпжених заједница: 
Бријест, Челић, Кпоикпвићи, Лукавица, Пељаве и Ппдгпра. 

Мински сумоива ппврщина изнпси 4,83 км2 пд шега је прва категприја припритета 2,90км2, друга 
категприја припритета 1,62 км2 и трећа категприја припритета 0,31 км2. 
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Према минским записницима пшекивани брпј мина/ НУС-а изнпси 478 кпмада. 

У ппщтини Лппаре дп данас је технишки извиђенаппврщина пд 831093 м2, дпк пшищћена ппврщина 
изнпси 1048178 м2. 

Брпј прпнађених мина је 574 кпмада, НУС-а 126 кпмада. 

У перипду пд 1995 дп 2016. Гпдине брпј жртава пд мина је 16. 

 

 

 

Стратегијпм прптивминскпг дјелпваоа БиХ 2009 – 2019. гпдина предвиђенп је да се мински 
прпблем у БиХ ријещи дп 2019. гпдине. За имплементацију Стратегије у предвиђенпм рпку 
пптребнп је пбезбиједити укупнп 630 милипна КМ, пднпснп 105 милипна КМ гпдищое. Какп се 
план деминираоа није пдвијап у складу са динамикпм кпја је предвиђена Стратегијпм, у тпку 
2012. гпдине, у ппступку ревизије прптивминскпг дјелпваоа, израђена је нпва студија п ппщтпј 
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прпцјени прпблема мина и НУС-а у БиХ. На пснпву Стратегије прптивминскпг дјелпваоа, у плану је 
спрпвпђеое прпјекта у БХ МАК-у ппд називпм 'ленд рилис' (Land Release), тј.враћаое земљищта 
крајоем кприснику, тпкпм кпјег ће се примјеоивати разне технишке и нетехнишке метпде 
деминираоа. Ленд рилис прпјект се пправдава шиоеницпм да је већина ппдрушја кпја су 
пбухваћена прпјектпм заправп тещкп прпступашна ппдрушја треће категприје, кап щтп су щуме, 
канали, рпвпви, линија ратних дејстава, итд. 

Имајући у виду шиоеницу да се страни дпнатпри све вище ппвлаше из прпграма деминираоа у 

БиХ, да се сваким данпм гасе приватне кпмпаније кпје се баве деминираоем, да планпви 

деминираоа у БиХ и Републици Српскпј нису пстварени ни 50%, те да хуманитарнп деминираое 

сталнп врще гпре ппменуте владине институције и ппвременп невладине и кпмерцијалне 

деминерске прганизације, јаснп се види знашај и улпга Републишке управе цивилне защтите пп 

питаоу деминираоа. 

3.7.2  Структура идентификпванпг ризика 

На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти и сценарија за загађеое пд неексплпдираних 

убпјних средстава и мина на ппдрушју ппщтине Лппаре мпже се закљушити да су присутни 

сљедећи ризици:Активираое мина, ппдметаое експлпзивне направе, прпналазак НУС-а у насељу, 

прпналазак МЕС-а у насељу. прпналазак НУС-а у впдптпку, прпналазак НУС-а у прирпди. 

3.7.3 Уппзправаое на ппаснпст пд мина 

Уппзправаое на ппасанпст пд мина ће се планирати на пснпву Стандарда за уппзправаое на мине 

и Стандардих пперативних прпцедура за уппзправаое на мине, те у складу са капацитетима 

ппщтине. На ппдрушју ппщтине Лппаре идентификпване су слиједеће угрпжене групе кпје је 

неппхпднп припритетнп третирати активнпстима уппзправаоа на мине: 

- щкплска дјеца; 
- станпвнищтвп кпје се бави ппљппривреднпм прпизвпдопм и стпшарствпм; 
- лпвци; 
- рибплпвци; 
- планинари; 
- излетници; 
- припадници ватрпгаснпг друщтва; 
- припадници ШГ; 
- кпмуналне и електрп службе. 

 

Прпвпђеоем активнпсти уппзправаоа на мине ће се ппвећати свијест станпвнищтва п ппстпјаоу 

мина у заједницама, а такпђе и знаое п сигурним ппврщинама и границама ризишне ппврщине 

кпје ће бити третиране крпз хуманитарнп деминираое.  

3.7.4 Анализа сценарија 

Активираое мина је мпгуће у слушају да се нагази на ппстављену мину или неправилним 

рукпваоем са истпм. Ппстпји мпгућнпст наиласка на мине нарпшитп на ппдрушјима ратних сукпба 

и линије раздвајаоа, такп да су мпгућа углавнпм ппјединашна страдаоа. 

Ппдметаое експлпзивне направе на јавнпм мјесту је ризик кпји са спбпм нпси пбавезнп 

психплпщки ефекат. Представља велику ппаснпст пп људе, импвину и инфраструктуру. Углавнпм 
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га кпристе терпристи у пствариваоу свпјих циљева. Предмети ппстављаоа мпгу бити: све јавне 

устанпве, знашајнији привредни пбјекти, пбјекти инфраструктуре, мјеста  већег пкупљаоа грађана 

и др.  

Прпналазак НУС-а у прирпди и насељенпм мјесту представља увијек пптенцијалну ппаснпст пп све 

грађане, а нарпшитп раднике щумарије, електре, ПТТ, ппљппривреднике, лпвце, сакупљаше гљива 

и туристе. Мпгу да се активирају у слушају евентуалнпг ппжара или некпнтрплисанпг ппмјераоа у 

зависнпсти у каквпм се стаоу налази средствп. Иакп грађани имају мпгућнпст да уреднп предају 

НУС-а надлежним устанпвама без ппсљедица, мпжемп пшекивати у нареднпм перипду 

пдбациваое НУС-а на разлишитим лпкалитетима збпг непдгпвпрнпсти ппјединаца.                                                            

Прпналазак НУС-а у впдптпку представља пптенцијалну ппаснпст за грађане у неппсреднпј 

близини, а нарпшитп извпђаше радпва у впдптпцима ријека и пптпка, рибплпвце, купаше и туристе. 

Птежавајућа пкплнпст кпд пвпг ризика је та, щтп на нивпу БиХ нити Републике Српске не ппстпји 

служба за уклаоаое НУС-а ппд впдпм. 

МАТРИЦАРИЗИКА ИЗВЛАЧЕОЕ ПСПБЕ ИЗ МИНСКПГ ППЉА   
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Честп (5)      
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   Људи 

Ријеткп (2)      

Скпрп никада 
(1) 

     

Ппсљедице 
Безнашјанп (1) 

Маоа 
щтета (2) 

Трајна щтета (3) 
Велика 
щтета 

(4) 

Катастрпфа 
(5) 

Р
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Људи  

Импвина  

Живптна 
средина 

 

Инфр.  

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

3.7.5  Анализа капацитета 
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Ппщтина Лппаре не распплаже нити људским нити материјалнп-технишким капацитетима за 

защтиту и спасаваое пд неексплпдираних убпјних средстава и мина, али у складу са закпнскпм 

регулативпм активнпсти на деминираоу минских ппља и прегледу сумоивих ппврщина спрпвпде 

се у прганизацији БХ МАЦ-а кпји је задужен за прикупљаое ппдатака, впђеое евиденција, 

пбиљежаваое сумоивих ппврщина, спрпвпђеоу тендерских прпцедура и надзпр на извпђеоу 

радпва на разминираоу.                                                                              

Ппслпве на разминираоу извпди вище разлишитих кпмерцијалних деминерских фирми кап и 

специјалистишки деминерски тимпви Републишке управе цивилне защтите(  Б тимпви ). 

Ппслпви на уклаоаоу и унищтаваоу неексплпдираних убпјних средстава кпја се прпнађу на 

терену спрпвпде се у прганизацији Републишке управе цивилне защтите, а реализују их А тимпви у 

кппрдинацији и на захтјев ппщтинске службе за цивилну защтиту.  

Пви тимпви пбушени су и ппремљени у складу са савременим еврппским и свјетским стандардима 

и успјещнп се нпсе са свим изазпвима у пвпм ппслу.  

3.7.6 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа   

На пснпвуанализе сценарија пптребнп је изврщити велике прпмјене у прпвпђеоу превентивних 

мјераради избјегаваоа ппаснпсти пд некпнтрплисанпг активираоа мина, ппдметаоа експлпзивне 

направе  на јавнпм мјесту, те ппступаоа при наиласку на пдбашена НУС-а. Велике прпмјене су 

непхпдне кпд уклаоаоа пдбашенпг НУС-а у впдптпке.Ради ппбпљщаоа пперативних мјера, за све 

пстале идентификпване ризике и сценарије пптребнп је прије и за вријеме инцидента изврщити 

прилагпђаваоа у складу са прпписима и насталпј ситуацији на терену.  Ппслије инцидента 

неппхпдне су велике прпмјене у прганизацији снага и средстава, те птклаоаоу ппсљедица 

ппдметаоа експлпзивне направе 

Анализа капацитета прптивминскпг „брзпг пдгпвпра“ 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив сценарија 

Прије инцидента 
(закпни, прпцјена, 

планпви, 
прпцедуре, 

превентивне 
мјере...) 

За вријеме 
инцидента 

(капацитети за 
пдгпвпр и 
смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије инцидента 
(капацитети за 

ппправак) 
 

Извлашеое пспба из минскпг 
ппља –„Брзи пдгпвпр)  

 
  

Легенда 

 

 

 

 

 

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 
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3.7.7 Идентификпвани прпблеми  

Прпблеми кпји се најшещће јављају везанп за ризике пд мина и неактивираних убпјитих средстава 

су слиједећи: 

- нема прганизпванп уклаоаое НУС-а исппд впде; 
- грађани сами ппмјерају НУС-а без пбавјещтаваоа надлежних устанпва; 
- велика мпгућнпст ппстпји да дјеца дпђу у кпнтакт са НУС-а.                                                       
- избјегаваое пријаве и пдбациваое НУС-а пд стране грађана је присутнп збпг 

неппзнаваоапрпцедуре. 
 

3.7.8  Пптребне мјере защтите пд неексплпдираних убпјних средстава и мина 

Ппслпви на уклаоаоу и унищтаваоу неексплпдираних убпјних средстава кпја се прпнађу на 

терену спрпвпде се у прганизацији Републишке управе цивилне защтите, а реализују их А тимпви у 

кппрдинацији и на захтјев службе за цивилну защтиту. Пви тимпви пбушени су и ппремљени у 

складу са савременим еврппским и свјетским стандардима и успјещнп се нпсе са свим изазпвима 

у пвпм ппслу. 

Лпкална управа ппщтине Лппаре акценат би требала ставити на уппзнаваоу најмлађе пппулације 

п ппаснпстима пд неексплпдираних убпјних средстава и мина, те правпвременпм реагпваоу на 

сваку дпјаву ппрпналаску пвих направа. 

 

3.8ЗАШТИТА ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 
3.8.1 Структура идентификпванпг ризика 

На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти и сценарија за здравое станпвнищтва на 

ппдрушју ппщтине Лппаре мпже се закљушити да су присутни сљедећи ризици:Ппјавахидришне 

епидемије, ппјаве антрпппзппнпза, бруцелпзе и сл.,трпваое хранпм узрпкпванп бактеријама, 

ппјава щуге (Scabies),ппјава вирусних пренпсивих бплести(хепатитис А),ппјава нпвих бплести  

пандемијскиг грипа,ппјава сезпнскпг грипа. 

 

3.8.2 Анализа сценарија 

Мпгућнпст ппјаве сезпнскпг грипа и трпваоа хранпм присутна је са врлп виспкпм вјерпватнпћпм и 

пзбиљним ппсљедицама пп здравље станпвнищтва. Ппјава хидришних епидемија кпје су углавнпм 

узрпкпване нарущаваоем хигијенскпг режима впдпснабдијеваоа се мпже ппјавити са виспкпм 

вјерпватнпћпм и са врлп пзбиљним ппсљедицама с пбзирпм да узрпкује маспвнп пбплијеваое 

станпвнищтва са врлп великим здравственим ппсљедицама. Ппјаве хапатитиса А, кап вирусне 

пренпсиве бплести имају прпсјешну вјерпватнпћу ппјављиваоа са пзбиљним ппсљедицама кпје 

пстају кпд пбпљелих станпвника, пднпснп щуга је присутна са прпсјешнпм вјерпватнпћпм и са 

пврлп пзбиљним ппсљедицама с пбзирпм да ппстпји ппаснпст оенпг прпщиреоа на велики брпј 



118 
 

станпвнищтва. Ппјава пандемијскпг грипа има нижу вјерпватнпћу али у слушају ппјављиваоа мпже 

дпћи дп критишних ппсљедица пбплијеваоа и смрти већег брпја људи. 

Матрица ризика ппјаве бплести станпвника 
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Псредое 
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Пзбиљнп (3) 

Врлп 
пзбиљнп 

(4) 
Критишнп (5) 
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е Људи  

Импвина  

Живптна средина  

Инфраструктура  

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

3.8.3 Анализа капацитета 

Пружаое здравствене защтите станпвнищтву на ппдрушју ппщтине Лппаре у услпвима прирпдних 

и других несрећа већих размјера функципнисаће крпз сљедеће пблике прганизпваоа, а прије 

свега крпз рад и функципнисаое здравствених устанпва: Дпма здравља „Лппаре“ Лппаре прекп 

свпјих тимпва ппрпдишне медицине и других капацитета кпји се мпгу анагажпвати у дпму 

здравља.  

Дпм здравља „Лппаре“ Лппаре пстварује функције примарне здравствене защтите са сљедећим 

службама: Служба ппрпдишне медицине, Служба за хитну медицинску ппмпћ, Хигијенскп- 

епидемиплпщка служба, Служба за лабпратпријску дијагнпстику, Служба за радиплпщку и 

ултразвушну дијагнпстику и Служба за стпматплпщку здравствену защтиту.  

Ппвременп се ангажујуспецијалисти – кпнсултанти према указаним пптребамаиз других 

специјалистишких здравствених устанпва . 
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Хигијенскп епидемиплпщка служба прганизпвана је у пквиру Дпма здравља, али кадрпвски и 

технишки није у пптпунпсти псппспбљена за изврщаваое задатака из свпје пбласти, ппгптпвп у 

ванредним приликама када је неппхпднп хитнп ангажпваое у краткпм времену са већим пбимпм 

интрвенција, тада је изражен недпстатак у ппгледу пспбља а и матријалнп технишких средстава. 

Рад на превентивнпј здравственпј защтити једна је пд пснпвних и припритетних активнпсти пве 

службе и пгледа се у праћеоу стаоа редпвне имунизације станпвнищтва (првенственп дјешијег 

узраста и старих, ппсебнп хрпнишних бплесника), а затим у праћеоу квалитета и исправнпсти впде 

за пиће (какп градскпг извприщта такп и лпкалних извпрпщта), те праћеоу других ппјава кпје би 

мпгле утицати на ппгпрщаое хигијенскп епидемиплпщке ситуације на ппдрушју Ппщтине. 

У слушају прирпдних и других несрећа пдмах дјелују службе медицинске ппмпћи Дпма здравља у 

Лппарама, а у услпвимма прирпдних и другух несрећа већих размјера пп прпцјени Ппщтинскпг 

щтаба  за ванредне ситуације ппщтине Лппаре упућују се у зпне гдје је највећи брпј ппвријеђених 

и пбпљелих  екипе  струшнпг медицинскпг пспбља и материјалнп технишка средства кап и 

санитетски материјал са кпјима распплаже Дпм здравља „Лппаре“ Лппаре или се тражи ппмпћ пд 

сусједних ппщтина. 

3.8.4 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 

Предузимаое превентивних мјера здравствене защтите представља најзнашајни пблик 

ангажпваоа на защтити здравља станпвнищтва. Кад су у питаоу ризици и презентпване 

мпгућнпсти пбпљеваоа станпвнищтва кпд свих сценарија је пптребнп изврщити пдређена 

прилагпђаваоа какп би се ппвећала ефикаснпст у прпвпђеоу превентивних мјера здравствене 

защтите. Велике или најзнашајније мјере у сектпру превентиве и припрема је пптребнп изврщити у 

превенираоу пандемијскиг грипа ппгптпвп имајући у виду критишне ппсљедице кпје мпже 

изазвати ппјава пвпг пандемијскиг пбплеоа.  

За вријеме ппјаве ризика пднпснп епидемијскпг пбплеоа неппхпднп је све распплпживе 

капацитете ставити у функцију лијешеоа станпвнищтва. Да би се тај задатак успјещнп изврщавап 

пптребнп је изврщити велике прпмјене и знашајније припреме и псппспбљаваое за слушај ппјаве 

пандемијскпг грипа и ппјаве хидришних епидемија. За успјещнп лијешеое псталих врста пбплеоа 

пптебнп је изврщити пдређена приладпђаваоа и припреме какп у здравственим устанпвама такп 

и кпд станпвнищтва.  

Ппслије ппјаве инцидента пднпснп престанка епидемије пптребнп је спрпвести мјере ппправка и 

птклаоаоа ппсљедица. Да би се пви задаци успјещнп реализпвали најпзбиљније припреме и 

прпмјене такпђе је пптребнп изврщити за слушајеве ппјаве пандемијскпг грипа и ппјеве хидришне 

епидемије. За пстале врсте епидемијских пбплеоа пптребнп је изврщити прилагпђаваоа и 

припреме у дпмену припреме капацитета и припрема станпвнищтва.  

 

 

 Матрица прпцјене капацитета защтите здравља људи  
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Легенда 

 

 

 

 

3.8.5 Идентификпвани прпблеми  

У слушајевима настанка прирпдних и других несрећа већих размјера (земљптреса), стварају се 

пптенцијални предуслпви за настанак разлишитих врста заразних бплести, пднпснп, ппјава 

епидемија щирих размјера. Пве ппјаве мпгу бити узрпкпване збпг:  

- Нарущаваоа хигијенскпг режима градскпг впдпвпда, щтп би ппвећалп ппаснпст пд ппјаве 

епидемије цријевних бплести (заразне жутице типа А, и др.); 

- Маспвнијег измијещтаоа станпвнищтва из ппјединих ппдрушја и оихпвп привременп 

смијещтаое у кплективне услпве станпваоа у слушају прирпдних и других несрећа, кпје би 

налагале евакуацију са пдређених прпстпра; 

- Неспрпвпђеое мјера превентивне здравствене защтите пд стране надлежних институција 

и ппјединаца; 

- Нарущаваое мјера јавне хигијене и непридржаваое мјера лишне хигијене пд стране 

грађана; 

Ппјаве заразних бплести, кпје би се кап епидемија јављале у слушају елементарних неппгпда, а 

кпје се јављају перипдишнп и у редпвним услпвима живпта и рада су: грип, впдене пспице, 

заразна жутица, трпваое хранпм, туберкплпза плућа, щарлах, стрептпкпкна ангина, салмпнела, Q-

грпзница, и др. 

Разпрни земљптрес мпже прпузрпкпвати разлишиту щтету и брпј жртава, при шему, захватајући 

пдређенп ппдрушје мпже утицати на брпј ппвријеђених или брпј смртних слушајева, најшещће 

усљед трауме, асфиксије и удисаоа пращине, или усљед излагаоа пдређеним фактприма ризика 

живптне средине. Стпга капацитети људских ресурса кпји би били пптребни да се пдгпвпри на пве 

изазпве прије свега ппдразумјевају у првпј седмици пдгпвпр на трауме разлишитпг карактера и 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив сценарија 

Прије инцидента 
(закпни, рпцјена, 
планпви, 
прпцедуре, 
превентивне 
мјере...) 

За вријеме 
инцидента 
(капацитети за 
пдгпвпр и 
смаоеое 
ппсљедица) 

Ппслије инцидента 
(капацитети за 
ппправак) 

Бплест људи    

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 
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тежине. С пбзирпм на неппстпјаое пдгпварајућег брпја хирурщких сала за ппщту и лпкалну 

анестезију збриоаваое тежих и средое тещких траума билп би пбезбијеђенп у пквиру Бплнице у 

Бијељини,  при шему се треба узети у пбзир да су, у слушају пптребнпг трансппрта, путне 

кпмуникације у пдгпварајућем стаоу. 

 

 

3.8.6 Защтита дјеце и спцијалних категприја 

3.8.6.1. Структура идентификпванпг ризика 

Крпз кпнтакте са пснпвним щкплама, средопщкплским центрпм и предщкплскпм устанпвпм на 

теритприји ппщтине Лппаре дпщлп се дп инфпрмација да исте немају План  или Правилник п 

ппступаоу у слушају ванредних ситуација али средопщкплски центар има Правилник защтите пд 

ппжара и План защтите пд ппжара, пснпвна щкпла „Вељкп Чубрилпвић“ Прибпј има Правилник п 

защтити пд ппжара, Дјешији вртић има Правилник защтите пд ппжара а пснпвне щкпле „Дпситеј 

Пбрадпвић“ Кпрај и „Свети Сава“ Лппаре су у фази израде и дпнпщеоа Правилника защтите пд 

ппжара. На шаспвима разредне наставе у пснпвним щкплама прпвпде се пдређени садржаји из 

пбласти защтите и спасаваоа. 

За вијеме елементарних неппгпда дјеца се налазе у вепма тещкпм пплпжају, те спадају у 

најраоивије категприје станпвнищтва ппред инвалида, бплесних, изнемпглих и старих пспба. 

Оихпв пплпжај је вепма тежак укпликп мпрају бити евакуисани из свпјих дпмпва и дпбрп ппзнатпг 

пкружеоа. У таквим пкплнпстима са дјецпм и старим лицима се мпра пбазривп ппступати 

ппщтујући оихпву лишнпст, дпстпјанствп и најбпљи интерес, те впдећи рашуна п 

недискриминацији истих. 

На бази анализе стаоа пвих катепгрија станпвнищтва дпщлп се дп закљушка да су најппдлпжнији 

следећим ризицима: 

- Ппјава хидрпметепрплпщких ризика (вјетрпви, суща, снијег, виспке и ниске темпаратуре и 

град); 

- Ппјава земљптреса; 

- Ппјава ппплава; 

- Ппјава клизищта; 

- Ппјава ппжара; 

- Ппјава заразних бплести људи и живптиоа 

- Мине и неексплпдирана убпјита средства, 

- Ппјава биљних бплести. 

 

Преглед идентификпваних ризика угрпжаваоа дјеце, старих лица и спцијалних категприја 

Редни брпј  Ушесталпст јављаоа 
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Идентификпвани ризици Стални Пптенцијални 

1. Ппјава хидрпметепрплпщких ризика 

(вјетрпви, суща, снијег, виспке и ниске 

темпаратуре и град) 

 + 

2. Ппјава ппплава  + 

3. Ппјава земљптреса  + 

3. Ппјава ппжара  + 

4. Ппјава клизищта  + 

5. Ппјава заразних бплести људи и живптиоа  + 

6. Мине и неексплпдирана убпјна средства  + 

7. Ппјава биљних бплести  + 

 

3.8.6.2. Анализа сценарија 

Ппјава хидрпметепрплпщких ризика, ппплава, земљптреса, ппжара, клизищта и заразних бплести 

људи и живптиоа, мине и неексплпдпрана убпјна средстваи биљне бплести представљају 

пптенцијалну ппаснпст за ппщтину Лппаре. Дјеца, стара лица и спцијалне категприје станпвнищтва 

су најраоивији тпкпм наведених ситуација јер представљају пппулације кпје нису у мпгућнпсти да 

сампсталнп пдгпвпре на ппаснпсти. Пвп се ппсебнп пднпси на дјецу јер велики дип времена 

прпвпде на мјестима јавнпг пкупљаоа (щкпле и вртићи), али и на старија и инвалидна лица. 

Дјеца представљају ппгпднп ппдрушје за щиреое заразних бплести усљед кплективнпг дружеоа, 

дпк су спцијалне категприје ппдлпжне заразним бплестима збпг лпщих материјалних и 

хигијеснких услпва у кпјима бправе. 

Ппсљедице елементарних неппгпда за пве категприје мпгу бити пзбиљне пп оихпвп здравље и 

живпте. 

Матрица ризика угрпжаваоа дјеце и спцијалних катепгрија 

В
је

р
п

ва
тн

п
ћ

а/
уш

е
ст

ал
п

ст
 

Врлп виспка 

вјерпватнпћа (5) 

     

Виспка 

вјерпватнпћа (4) 

  Дјеца и спцијалне 

категприје 
  

Прпсјешна 

вјерпватнпћа (3) 

     

Ниска 

вјерпватнпћа (2) 
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Врлп ниска 

вјерпватнпћа (1) 

     

 

Ппсљедице 

Пгранишен

п (1) 

Псредое 

(2) 

Пзбиљнп (3) Врлп пзбиљнп (4) Критишнп (5) 

Р
и

зи
шн

е 
гр

уп
е 

Дјеца и 

спцијалне 

категприје 

 

Импвина  

Живптна 

средина 

 

Инфраструктура  

 

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

3.8.6.3. Анализа капацитета 

Анализпм капацитета пвих пргана утвђенп је да се недпвпљна пажоа ппсвећује првенственпм 

дјелпваоу у слкппу защтите и спасаваоа пд елементарних неппгпде и друге несреће. Дјеца и 

спцијалне катепгрије нису уппзнати нити пд стране рпдитеља, нити пд званишних институција п 

пснпвним пблицима защтите пд елементарне неппгпде и друге несреће. 

Пд претхпднп идентификпваних ппаснпсти пп пве категприје највище се ради на превенцији пд 

заразних бплести имунизацијпм и кпнтрплпм хигијенских услпва у јавним устанпвама у кпјима 

бправе дјеца и спцијалне категприје. 

У тпку прављеоа планпва за защтиту и спасаваое пд елементарне неппгпде и друге несрећеје 

пптребнп ппсебну пажоу и псврт дати на защтити дјеце и спцијалних слушајева кап ппсебнп 

раоиве категприје ставпвнищтва. 

Приликпм защтите дјеце и спцијалних категприја за вријеме ванредне ситуације изазване 

елементарним неппгпдама велику улпгу има Центар за спцијални рад. Кпристећи распплпживе 

ресурсе исти пружају ппдрщку приликпм збриоаваоа дјеце накпн евакуације, те ппрпдицама и 

дјеци пружају психпсцпијалну ппдрщку кпристећи и капацитете других система у лпкалнпј 

заједници. 

За вријеме ванредне ситуације није ппжељнп пдвајати дјецу пд рпдитеоа. Дјецу и ппрпдице 

треба усмјеравати да се пслаоају на свпје упбишајене извпре ппдрщке (шланпве щире ппрпдице, 
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рпдбину, пријатеље, кпмщије, щкплске другпве) јер наведенп дппринпси смаоеоу стреса, 

ппвећаоу веће сигурнпсти. На наведени нашин раципналније се кпристе и распплпживи ресурси 

кпји су шестп вепма пгранишени у ванредним ситуацијама. 

За дјецу кпја су смјещтена у кплективним смјещтајима вепма је важнп прганизпвати вријеме и 

испунити га разним активнпстима. Ппжељнп је да им вријеме буде прганизпванп на нашин да 

садржи упбишајене активнпсти јер се на тај нашин ппвећава псјећај веће сигурнпсти. Ативнпсти се 

мпгу и пранизпвати на нашин да старија дјеца дпбију задужеоа кап щтп су брига п млађпј дјеци, 

старијим пспбама или неки лакщи физишки ппслпви. Ппжељнп је и ппдстицати дјецу на неке 

заједнишке ативнпсти, дружеоа и кплективне игре. 

Какп би се пбезбједила адекватна защтита дјеце неппхпднп је и рпдитељима дати упуства какп да 

се ппнащају према дјеци. Рпдитељи свпјим ппнащаоем дјеци мпрају да ппщаљу ппруку да су уз 

оих сигурна, безбједна и впљена. Дјаца слишнпг узраста треба да прпвпде вријеме заједнп, а за 

дјецу щкплскпг узраста пптребнп је прганизпвати активнпсти кпје лише на щкплске пбавезе (нпр. 

цртаое, шитаое, пришаое приша,....). 

Рпдитељи треба да пришају са дјецпм п кризнпм дпгађају укплкп тп дјеца желе, те дјеци требају 

пмпгућити да искажу свпја псјећаоа без „устезаоа“. Рпдитељи не смију спрешавати или 

кажоавати дјецу укпликп крпз игру ппнављају трауматске дпгађаје крпз кпја су прпщла. На пвај 

нашин дјеца каналищу властите дпживљаје какп им се не би некпнтрплисанп и нежељенп враћала 

сјећаоа на оих тпкпм дужег времеснкпг перипда. Рпдитељима је такпђе пптребнп прпслиједити 

инфпрмацију кпме се мпгу пбратити за психпспцијалну ппмпћ укпликп имају недпумица у 

ппступаоу са дјецпм, укплкп кпд дјеце примјете неке неупбишајене реакције, или укпликп се сами 

не мпгу да нпсе или се тещкп нпсе са стаоем у кпјем се налазе. 

Психпспцијална ппмпћ ппдразумијева пружаое ппдрщке пспби у стреснпм перипду (какп да 

фунципнище у друщтву, какп да прихвати псјећаоа везана за стресан перипд а и ппсле оега, какп 

да задпвпљи свпје друге пптребе кпје се јављају у тещким тренуцима). Психпспцијалну ппдрщку 

пружају стушне пспбе. Приликпм защтите дјеце у ванредним ситуацијама ппсебну пажоу треба 

пбратити дјеци са ппсебним пптребама. 

     Прпцјена капацитета за заштиту дјеце и спцијалних категприја 

Сценариј ризика                                       Прпцјена капацитета 

Брпј и назив 

сценарија 

Прије инцидента 

(закпни, прпцјена, 

планпви, рпцедуре, 

превентивне мјере...) 

Завријеме инцидента 

(капацитети за 

пдгпвпр и смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије инцидента 

(капацитети за 

ппправак) 

Угрпженпст дјеце и 

спцијалних 

категприја 
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Легенда 

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 

 

 
 
3.9 ЗАШТИТА ЖИВПТИОА 
 
3.9.1 Структура идентификпванпг ризика 
 
На бази анализе стаоа и пптенцијалних ппаснпсти ппјаве бплести и угинућа живптиоа на ппдрушју 

ппщтине Лппаре, те анализе мпгућих ризика и сценарија мпже се кпнстатпвати да су прије свега 

мпгући сљедећи ризици: 

- Ппјава бруцелпзе дпмаћих живптиоа; 
- Ппјава Q грпзнице; 
- Ппјаве бјеснила дпмаћих живптиоа; 
- Ппјава свиоске куге; 
- Ппјава птишијег грипа; 
- Ппјава трихинелпзе. 

 
 
 
 
3.9.2 Анализа сценарија 

Ппјава бруцелпзе дпмаћих живптиоа и ппјава Q грпзнице имају прпсјешну вјерпватнпћу 

ппјављиваоа са врлп пзбиљним ппсљедицама с пбзирпм да шестп није мпгуће мјерама лијешеоа 

ппстићи пдгпварајуће резултате негп је нужнп изврщити унищтаваое пбпљелих живптиоа, при 

шему настају велике материјалне щтете и друге щтетне ппсљедице. 

Ппјаве бјеснила кап вируснпг пбплеоа има виспку вјерпватнпћу с пбзирпм на шесте кпнтакте 

дпмаћих живптиоа са дивљим и на тај нашин пренпщеоа пве бплести. Ппсљедице ппјаве пве 

бплести су критишне с пбзирпм на смртпнпсни исхпд кпд живптиоа и људи. 

Ппјава свиоске куге има прпсјешну  ушесталпст с пбзирпм на мпгућнпсти ппјаве, а ппсљедице су 

врлп пзбиљне јер дплази дп брзпг щиреоа заразе и угинућа пбпљелих жипвтиоа. 

Ппјава трихинелпзе има прпсјешну вјерпватнпћу ппјављиваоа збпг непредузимаоа пдгпварајућих 

превентивних мјера кпнтрпле меса пд стране надлежних ветеринарских устанпва. Ппјаве 

трихинелпзе и мпгућнпст оенпг пренпщеоа на људе би имала пзбиљне ппсљедице. 

Ппјава птишијег грипа има нижу вјерпватнпћу ппјављиваоа али су ппсљедице критишне јер се ради 

п атипишнпј врсти бплести са недефинисаним мпгућнпстима и нашинпм лијешеоа кап и 

недпвпљним капацитетима за лијешеое у слушају ппјаве пве бплести. 
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Матрица ризика ппјаве бплести живптиоа 

У
ше

ст
ал

п
ст

/в
је

р
п

ва
тн

п
ћ

а Врлп виспка 
вјерпватнпћа (5) 

     

Виспка 
вјерпватнпћа (4) 

     

Прпсјешна 
вјерпватнпћа (3) 

 Импвина Живптиое   

Ниска 
вјерпватнпћа (2) 

     

Врлп ниска 
вјерпватнпћа (1) 

     

Ппсљедице Пгранишенп 
(1) 

Псредое 
(2) 

Пзбиљнп (3) 
Врлп 

пзбиљнп (4) 
Критишнп (5) 

Р
и

зи
шн

ег
р

уп
е 

Живптиое  

Импвина  

Живптна средина  

Инфр.  

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

3.9.3 Анализа капацитета 

Редпвнп цијепљеое и друге ветеринарске мјере служе кап превентива защтите живптиоа и 

намирница живптиоскпг ппријекла. Цијепљеое је пбавезнп прптив: бјеснила, щущтавца, 

паращущтавца и куге свиоа и перади. 

Ппстпјећи стпшни фпнд је ппд здравственпм защтитпм ветеринарске службе кoja путем 

ветеринарских амбуланти функципнище на ппдрушју ппщтине Лппаре. Ветеринарске амбуланте 

ппстпје и функципнищу у Машкпвцу и Прибпју. Ветеринарске станица Лппаре је дпбрп кадрпвски 

псппспбљена, али прпстпрни и материјалнп технишки услпви за ефикасан рад пве службе нису на 

задпвпљавајућем нивпу. Мјере за здравствену защтиту живптиоа ппдразумјевају активнпсти 

имапца стпке. Власници стпке су дужни пријавити ветеринарскпј станици сваку ппјаву заразе или 

друге маспвне бплести кап и ппјаву кпнтаминације. 

Чуваое и защтита меса и прпизвпда пд меса мпже се врщити самп ускладищтеоем у намјенским 

расхладним кпмпрама. Пд изузетне важнпсти за защтиту пвих прпизвпда је да се ппред 

кприщтеоа здраве стпке за пбезбјеђеое меса у пптпунпсти ппщтују санитарнп-хигијенски 

ппступци, пбезбједи хигијена у ппгпнима те упптреба микрпбиплпщки исправне впде у тпку 

прпизвпднпг прпцеса. 
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3.9.4 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 

Да би се ствприли квалитетни услпви за прганизпванп и планскп спрпвпђеое мјера превентивне 

защтите живптиоа пптребнп је изврщити велике прпмјене за спрешаваое ппјаве бјеснила кпд 

дпмаћих жипвтиоа кап и за защтиту пд ппјаве птишијег грипа. За пстале идентификпванне ризике 

и сценарије у дпмену спрпвпђеоа превентивних мјера пптребнп је изврщити прилагпђаваоа у 

раду ппстпјећих капацитета. 

За ефикаснп спрпвпђеое мјера лијешеоа и сузбијаоа щиреоа бплести за све утврђене ризике и 

ппјаве пбплеоа живптиоа пптребнп је изрщити велике прпмјене прије свега у развпју капацитета, 

пбезбјеђеоу неппхпдне ппреме и средстава и ствараоа услпва за функципнисаое ветеринарске 

службе кап и других служби кпје се укљушују у активнпсти лијешеоа и лпкализацију пбплеоа. 

Нещтп нижи нивп пптребнп је изврщити у дпмену ппјаве трихинелпзе с пбзирпм на ппстпјаое 

кпнтрпле и мпгућнпсти спрешаваоа щиреоа пве бплести. 

Када је у питаоу птклаоаое ппсљедица ппјаве идентификпваних ризика пднпснп сценарија 

велике прпмјене је пптребнп изврщити ради псппспбљаваоа за санираое ппсљедица ппјаве 

бјеснила дпмаћих живптиоа и ппјаве птишијег грипа. За успјещнп птклаоаое ппсљедица ппјаве 

псталих идентификпваних ризика ппјаве пбплеоа живптиоа пптребнп је изврщити пдређена 

прилагпђаваоа и припреме у дпмену развпја капацитета и набавке неппхпдне ппреме и 

материјалнп-технишких средстава.  

Матрица прпцјене капацитета за защтиту здравља живптиоа 

Легенда 

 

 

 

 
 
3.10 ЗАШТИТА БИЉАКА 

3.10.1Структура идентификпванпг ризика  

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив сценарија 

Прије инцидента 

(закпни, прпцјена, 
планпви, прпцедуре, 
превентивне мјере...) 

За вријеме инцидента 

(капацитети за пдгпвпр 
и смаоеое ппсљедица) 

Ппслије инцидента 

(капацитети за 
ппправак) 

Бплести живптиоа    

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 



128 
 

На бази анализе стаоа и ппјава разлишитих врста пбплеоа, щтетпшина у других пблика 

угрпжаваоа земљищта и биљака узимајући у пбзир ушесталпст оихпвпг јављаоа и ппсљедица кпје 

би ти ризици имали на здравље биљака, екпнпмске щтете кпје би биле прпзрпкпване оихпвпм 

ппјавпм кап и мпгуће негативне здравствене ппсљедице за станпвнищтвп мпгући су сљедећи 

ризици: 

- Ппјава гљивишних бплести (пламеоаша, сива трулеж и сл.); 

- Ппјава биљних щтетпшина; 

- Ппјава кпрпвских биљака кпје се маспвнп јављају; 

- Загађеое замљищта пестицидима и другим тпксишним материјама. 

3.10.2Мпгућнпст кпнтаминације биљака 

Савремени нашин живпта и недпвпљна брига шпвјека за прирпду, тпкпм дужег низа гпдина, 

неминпвнп дпвпди дп деградације квалитета услпва за живпт (загађиваое впде,ваздуха и тла). У 

тим услпвима, нарущених квалитативних карактеристика впде, ваздуха и земљищта битнп је 

птежана биљна прпизвпдоа, пднпснп прпизвпдоа хране уппщте. Развпј нпвих технплпщких 

ппступака дпвпди дп ппјаве нпвих заразних бплести па такп и бплести на ппљппривредним 

културама щтп изискује ппвећану упптребу хемијских средстава кпја су щтетна какп за биљни такп 

и за живптиоски свијет, па и сампг шпвјека. Ппред пвпг вида кпнтаминације биља и биљних 

прпизвпда истп је мпгуће кпнтаминирати евентуалнпм упптребпм птрпва за унищтаваое биља и 

кпнтаминацију живптне средине. Пвп се пднпси ппсебнп на биљне птрпве кпји су специфишна 

хемијска једиоеоа намјеоена за унищтаваое биљних култура ради смаоеоа кпрпва кап щтп су 

хербициди, дефплијанти и стерилити. 

3.10.3Анализа сценарија ризика 

Мпгућнпст ппјаве гљивишних бплести кпд биљака, а прије свега пламеоаше и сиве плијесни, кпје 

би се щириле и изазвале велике екпнпмске и друге щтете присутна је са врлп виспкпм 

вјерпватнпћпм и пзбиљним ппсљедицама пп здравље биљака па и здравље станпвнищтва. Ппјава 

биљних щтетпшина је присутна са нещтп нижпм вјерпватнпћпм али такпђе са пзбиљним 

ппсљедицама кпје се пднпсе прије свега на екпнпмске щтете. Ппјаве амбрпзије кап кпрпвске 

биљке кпја се щири и загађеое земљищта и биљака услед упптребе пестицида имају виспку 

вјерпватнпћу ппјављиваоа и врлп пзбиљне ппсљедице, какп са аспекта ппјаве екпнпмских щтета, 

а прије свега угрпжаваоа здравља станпвнищтва с пбзирпм на щиреое ппленпвпг праха 

амбрпзије и загађеоа земљищта и биљака пестицидима. 

Матрица ризика ппјаве пбпљеоа биљака 

У
ше

ст
ал

п
ст

/в
је

р
п

в

ат
н

п
ћ

а
 

Врлп виспка 
вјерпватнпћа (5) 

     

Виспка 
вјерпватнпћа (4) 

 
Живптна средина, 

импвина 
Биљке   

Прпсјешна 
вјерпватнпћа (3) 
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Ниска вјерпватнпћа 
(2) 

     

Врлп ниска 
вјерпватнпћа (1) 

     

Ппсљедице Пгранишенп (1) Псредое (2) Пзбиљнп (3) Врлп пзбиљнп (4) Критишнп(5) 

Р
и

зи
шн

е
 г

р
уп

е
 Биљке  

Импвина  

Живптна средина  

Инфраструктура  

Легенда 

 

 

 

 

3.10.4Анализа капацитета 

Защтита биља и биљних прпизвпда на ппдрушју ппщтине Лппаре спрпвпди се неппсреднп пд 

стране власника ппљппривредних ппврщина. Не ппстпји струшна служба у ппщтини Лппаре кпја би 

давала струшне савјете при защтити биљака. 

3.10.5Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 

Када су у питаоу превентивне мјере и мјере кпје је пптребнп прпвпдити прије ппјаве инцидента, 

највећи нивп прпмјена и прилагпђаваоа пптребнп је изврщити у дпмену защтите пд кпрпвских 

биљака, а прије свега защтите пд амбрпзије гдје је пптребнп дпнијети пдлуку п мјерама защтите 

пд амбрпзије, прпграме актинпсти и надзпра у лпкалнпј заједници. За пстале иденификпване 

ризике и сценарије пптребнп је изврщити прилагпђаваое у дпмену превентивних активнпсти ради 

предупређеоа пвих ппјава. Када је у питаоу пперативнп дјелпваое за вријеме инцедента у свим 

врстама ризика и сценарија пптребнп је изврщити велике прпмјене с пбзирпм на недпстатак 

капацитета и планпва пперативнпг ангажпваоа у слушају ппјаве инцидента. Реализација 

активнпсти на птклаоаоу ппсљесица ппслије ппјаве инцидента за све идентификпване ризике 

захтијева пдређена прилагпђаваоа кпја се пднпсе прије свега на јашаое капацитета, кадрпвскп 

јашаое и утврђиваое пдгпварајућих прпцедура. 

Матрица прпцјене капацитета за защтиту биљака 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 
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Брпј и назив сценарија 

Прије инцидента 
(закпни, прпцјена, 

планпви, прпцедуре, 
превентивне мјере...) 

За вријеме 
инцидента 

(капацитети за 
пдгпвпр и смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије 
инцидента 

(капацитети за 
ппправак) 

Бплести биљака    

Легенда 

 

 

 

 

3.10.6Идентификпвани прпбеми и узрпци ппјаве бплести биљака 

Савремена защтита биља ппдразумијева интегрални приступ и максималну примјену свих 

распплпживих превентивних мјера кпје се самп према пптреби дппуоују куративним мјерама.  

На бази презентпваних ппдатака у пбласти защтите биљака, мпже се кпнстатпвати да егзистирају 

следећи прпблеми и тп:  

 Недпстатак закпнске и ппдзакпнске регулативе кап и ппщтих аката и дпкумената, 

стандарда и сппразума, у мнпгпме птежава ефикаснп спрпвпђеое мјера превентивне 

защтите биљака; 

 Наспрпвпђеое превентивних мјера у узгпју и защтити гајенпг биља кпје су неппхпдне ради 

спрешаваоа ппјаве щтетних прганизама;  

 Недпстатак пдгпварајућег мпнитпринга здравственпг стаоа биљака и адекватнпг надзпра у 

пвпј пбласти; 

 Ппвећанп загађеое земљищта услед упптребе пестицида; 

 Ппвећанп загађеое земљищта услед некпнтрплисанпх пдлагаоа разлишитих врста шврстпг, 

ппаснпг и другпг птпада; 

 Ппвећаое ппврщина захваћених амбрпзијпм кап кпрпвскпм биљкпм.  

 
3.11 ТЕХНИЧКП – ТЕХНПЛПШКЕ НЕСРЕЋЕ 
 
Пптенцијална ппјава технишкп-технплпщких несрећа у ппщтини Лппаре се мпже ускпвезати за 
урбани дип ппщтине, с пбзирпм да је на тпм дијелу инсталиранп највище привредних 
капацитетета.Најтеже ппсљедице би изазвале евентуалне хаварије ппстрпјеоа, у кпјима се 
складищте лакпзапаљива тешна гприва, нафтни деривати и складищта прппан-бутан гаса.  
У слушају ппјаве технишкп технплпщкпг акцидента интензитет и пбим угрпжаваоа станпвнищтва и 
живптне средине ће зависити пд мјеста настанка те мпгућнпсти спрпвпђеоа мјера защтите.Сама 
шиоеница да је урбани дип ппщтине најгущће насељен, щтп птежава и брзу евакуацију, указује на 
ппвећану ппаснпст пп станпвнищтву у слушају пваквих хаварија. 
 

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 
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Преглед привредних субјеката у кпјима ппстпји ппвећана ппаснпст пд ппјаве технишких 
акцидената 

 
Редни 

брпј 
Назив предузећа Ппис мпгућенесреће 

1.  БС „Нещкпвић“ Лппаре Хаварија у складищту тешних гприва 

2.  БС „Нестрп“ Лппаре Хаварија у складищту тешних гприва 

3.  БС „САС“ Лппаре Хаварија у складищту тешних гприва 

4.  БС „САС“ Прибпј Хаварија у складищту тешних гприва 

5.  

Чвпрна Трафпстаница 

110/30/10 kV Лппаре 

„Електрппренпс“ д.п.п. 

Мпгућнпст експлзије, ппжар 

6.  
Чвпрна трафпстаница 

30/10 кv Прибпј 
Мпгућнпст експлoзије, ппжар 

 

Када је у питаоу врста технишкп-технплпщких несрећа најшещће су мпгуће хаварије у складищтима 
лакпзапаљивих гприва и гаспва, те хаварије на капацитетима за превпз ппасних материјала. 
Највећи брпј наведених капацитета кпји мпгу бити узрпшник акцидентних ситуација лпцирани су у 
градскпм и приградскпм ппдрушју щтп указује да би ппсљедице таквих ситуација имале знашајне 
щтетне ефекте на станпвнищтвп какп у неппсреднпј близини такп и у щирпј зпни капацитета. 
 

3.11.1 Структура идентификпванпг ризика  

 
На бази анализе стаоа и мпгућнпсти ппјаве технишкп технплпщких ризика и сценарија мпже се 
кпнстатпвати да су прије свега мпгући сљедећи ризици:  

 Хаварија на складищту лакпзапаљивих тешних гприва  и тпксишнх материја; 

 Хаварија на транспртним капацитетима лакпзапаљивих и тпксишних материја; 

 Хаварија на индустријским капацитетима; 

 Хаварија на енергетскпм ппстрпјеоу. 
 
Ризици услијед хаврија на складищтима лакпзапаоивих тешних гприва и тпксишних материја се 
дещавају збпг непридржаваоа технишких мјера защтите. Приликпм пвих хаварија дплази дп 
експлпзија и испущтаоа тпксишних материја.  
 
Кпд хаварија на трансппртним капацитетима дплази дп екстремнпг загађеое у зпни акцидента.  
 
Хаварије на индустријским капацитетима се дещавају углавнпм збпг технплпщке недисциплине и 
застарјелпсти капацитета, а приликпм пвих хаварија дплази дп експлпзије, ппжара и щиреоа 
ппасних материја.  
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Хаварије на енергетскпм ппстрпјеоу углавнпм се дещавају збпг непридржаваоа технишких 
параметара и адекватних мјера защтите. 
 
 

3.11.2 Анализа сценарија 

На бази анализе сценарија ризика за ппјаву технишкп технплпщких несрећаа на ппдрушју ппщтине 
Лппаре мпже се кпнстатпвати да би наведене хаварије имале пзбиљне ппсљедице пп заппслене 
раднике, станпвнищтвп у неппсреднпј близини индустријских капацитета и складищта 
лакпзапаљивих и тпксишних материја, материјална дпбра и екплпгију.  
 

Матрица ризика ппјаве технишкп технплпщких акцидената 

В
је

р
п

ва
тн

п
ћ

а-
уш

ес
та

л
п

ст
 

 

Врлп виспка 
вјератнпћа(5) 

     

Виспка 
вјерпватнпћа(4) 

     

Прпсјешна 
вјерпватнпћа(3) 

 
Људи, живптна 

средина 
 

 

Импвина,инфрастру
ктура 

 

 

 

 

Нискавјерпватнпћа 
(2) 

     

Врлп ниска 
вјерпватнпћа(1) 

     

Ппсљедице Пгранишенп (1) Псредое(2) Пзбиљнп(3) Врлп 
пзбиљнп(4) 

Критишнп (5) 

Р
и

зи
шн

е
 г

р
уп

е Људи  

Импвина  

Живптна средина  

Инфраструктура  

 

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 

 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 

3.11.3 Анализа капацитета 

Најзнашајнији дппринпс у спрешаваоу несрећних ситуација мпгуће је пстварити крпз 
мпдернизацију и рекпнструкцију ппстпјећих индустријских капацитета. Прпвпђеое превентивних 
мјера и применпм прпписа при трансппрту, складищту и упптреби ппасних и лакп запаљивих 
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материја далп би најзнашајнији дппринпс спрешаваоу акцидентних ситуација. Такпђе, квалитетни 
инспекцијски надзпр над примјенпм прпписа би умаоип ризик пд настанка пвих несрећа. 
Теритпријална ватрпгасна јединица Лппаредјелимишнп је ппремљена материјалнп технишким 
средствима и ппремпм за защтиту и спасаваое пд технишкп-технплпщких несрећа.  
 

 

 

 

Матрица прпцјене капацитета за защтити и спасаваое у слушају ппјаве технишкп технплпщких 
ризика 

Сценариј ризика Прпцјена капацитета 

Брпј и назив сценарија 

Прије инцидента 
(закпни, прпцјена, 

планпви, 
прпцедуре, 

превентивне 
мјере...) 

За вријеме 
инцидента 

(капацитети за 
пдгпвпр и 
смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије 
инцидента 

(капацитети за 
ппправак) 

 

Технишкп – технплпщки 
ризици 

   

Легенда 

 

 

 

 

 

 

3.11.4 Карактеристике и пбим пптребних прпмјена и прилагпђаваоа 

 
На бази анализе сценарија и пптреба и мпгућнпсти за ефикасну защтиту и спащаваое у слушају 
ппјаве технишкп-технплпщких несрећа на ппдрушју ппщтине Лппаре мпже се кпнстатпвати да би за 
ппбпљщаое ефикаснпсти акција защтите и спащаваоа билп пптребнп изврщити прилагпђаваое у 
дпмену превентивних мјера ради предупређеоа и спријешаваоа ппјава технишкп-технплпщких 
несрећа. Такпђе велике прпмјене и прилагпђаваоа пптребнп је изврщити ради ппбпљщаоа 
пперативних активнпсти за защтиту и спасаваое у слушају ппјаве технишкп-технплпщких несрећа. 
За унапређеое мпгућнпсти за защтиту и спасаваое у слушају ппјаве технишкп-технплпщких 
несрећанеппхпднп је изврщити набавку неппхпдних МТС и ппреме те изврщити пбуку екипа за 
защтиту и спасаваое. Када је у питаоу птклаоаое ппсљедица ппјаве технишкп технплпщких 
акцидената велике прпмјене и прилагпђаваоа пптребнп је изврщити за птклаоаое ппсљедица 
пвих акцидената, а ппгптпвп у слушају хаварија на складищтима лакпзапаљивих и тпксишних 
матрија. 
 
 

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 
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3.12. Ризикп прпфил ппщтине Лппаре 

а) Матрица ризика 

Сценариј Људи Импвина  Живптна 

средина 

Инфраст 

руктура 

Живптиое Биљке 

Ппжар       

Ппплава       

Клизищте       

Земљптрес       

Хидрпметепрплпщки 

ризик 

      

Неексплпдирана 

убпјна средства и 

мине 

      

Угрпженпст живптне 

средине 

      

Бплест људи       

Угрпженпст дјеце и 

спцијалних категприја 

      

Бплест живптиоа       

Бплест биљака       

Технишкп-технплпщки 
ризици 

      

Легенда 

 Врлп висик ризик 

 Виспк ризик 

 Прпсјешан/прихватљив ризик 
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 Низак ризик 

 Врлп низак ризик 

 Нема ризика 

 

б) Матрица прпцјене капацитета 

 

 

Сценариј 

Прпцјена капацитета 

Прије 

инцидента(закпни,прпцјене, 

планпви,прпцедуре,мјере...) 

За вријеме 

инцидента 

(капацитети за 

пдгпвпр и смаоеое 

ппсљедица) 

Ппслије инцидента  

( капацитети за 

ппправак) 

Ппжар    

Ппплава    

Клизищте    

Земљптрес    

Хидрпметепрплпщки 

ризик 
   

Неексплпдирана 

убпјна средства и 

мине 

   

Угрпженпст живптне 

средине 
   

Бплест људи    

Угрпженпст дјеце и 

спцијалних категприја 
   

Бплест живптиоа    

Бплест биљака    

Технишкп-технплпщки 
ризици 

   

 

Легенда 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Пптребне велике прпмјене 

 Пптребнп прилагпђаваое 

 Не треба нищта мијеоати 
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IV ДИП  
 
4 ПРИЈЕДЛПГ ЗА НИВП МЈЕРА И АКТИВНПСТИ  

------ 

4.1 Мјере защтите пд ппплава 
 

Превентивнп и са аспекта јединице лпкалне сампуправе (ЈЛС) и пп вертикали, пптребне су 
велике прпмјене кпје се пднпсе на Прпцјене, планпве, прпцедуре и мјере (и кпнструктивне и 
некпнструктивне). 

Ријека Јаоа је дијелпм међуентитетска граница, свпјим тпкпм прплази а у вријеме ппплава 
угрпжава  ппщтину Лппаре, Угљевик и  град Бијељину. Хаварија хидрпакумулације „Снијежница“ 
је мпгући и дпдатни хазард са виспким ризикпм. 

Бујишни впдптпци су непредвидив хазард са виспким ризикпм кпји захтијева ппсебан приступ 
али примјеоив и пптребан за све ризике ппплава – мпнитпринг, систем ранпг уппзправаоа, 
карте хазарда и ризика, карте ппвредивпсти, прпстпрнп планираое, закпнска и ппдзакпнска 
пснпва, кпнструктивне и некпнструктивне мјере, дакле, слпжен прпцес и у ппгледу свих ресурса 
– људских, материјалних и  финансијских. 

У вријеме великих кплишина падавина (прплпма пблака) бујишни впдптпци у сливнпм ппдрушју 
ријеке Јаое  плаве: 

-Јаоа изврщи плављеое у Ппдгпри једне куће, у Прибпју двије куће, у Пељавама двије куће,  
пщтети пбалу рјешнпг кприта  (Прибпј, Пељаве и Тпбут), пщтети мпстпве у Прибпју и Пељавама и 
ппплави пбрадивп ппљппривреднп земљищте уз рјешнп кпритп; 

 - Тпбуски пптпк (Тпбущница) три куће, ппмпћне пбјекте и ппљппривреднп земљищте кап и 
пднијелп два мпста, пщтетилп један на магистралнпм путу М-18 и пщтетила пбалу рјешнпг 
кприта пд  ПШ у Тпбуту дп ущћа у ријеку Јаоу; 

-  Лабуђанска ријека ппплави једну кућу, ппљппривреднп земљищте уз рјешнп кпритп и пщтети 
пбалу рјешнпг кприта (ппсебнп у Прибпју –Кплпбара) и угрпзи другу инфраструктуру на плавнпм 
ппдрушју; 

-Липпвашка ријека ппплави ппљппривреднп земљищте уз рјешнп кпритп и пщтети мпст; 

- Брзава акумулација „Снијежница“ кпја се налази на пкп 500 м пд границе ппщтине Лппаре у 
ФБиХ уљева се у ријеку Јаоу кпјпј прељеваоем или евентуалнпм хаваријпм на истпј ппдиже 
нивп и пријети катастрпфалним ппплавама у Прибпју,  Пељавама, Тпбуту и даље ппщтини 
Угљевик и Граду Бијељина (насеље Јаоа); 

 У вријеме великих кплишина падавина (прплпма пблака) бујишни впдптпци у сливнпм ппдрушју 
ријеке Гоице  плаве: 

-стамбене, ппмпћне, ппслпвне и ппслпвнп стамбене пбјекте, јавне устанпве, пщтети рјешнп 
кпритп уређенп и неуређенп и ппплави ппљппривреднп земљищте у  Лппаре Селу,  Лппарама, 
Пиркпвцима, Брусници, Мирпсавцима и Мртвици, пднесе или пщтети скпрп све мпстпве, пщтети 
земљане,  макадамске и асфалтне путеве; 
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-Јабланишка ријека пщтети или пднесе мпстпве, ппплави насељенп мјестп Машкпвац –Шпр  са 
свим стамбени, ппслпвним и ппмпћним пбјектима ппплави регипнални пут Лппаре-Пипери-
Шибпщница и ппљппривреднп земљищте уз рјешнп кпритпи пщтети рјешну пбалу; 

-Вукпсавашки пптпк пднесе или пщтети два мпста и пдсијеше насљенп мјестп Вукпсавци пд 
центра  ппщтине када се налазе алтернативни путни правци; 

-Тпциљевац пптпк угрпзи и ппплави стамбене и ппмпћне пбјекте и ппљппривреднп земљищте  у 
Пиркпвцима; 

-Јпвића пптпк у Пиркпвцима ппплави ппљппривреднп земљищте и пщтети пбалу и угрпзи мпсти и 
макадамски пут; 

-Бруснишка ријека ппплави ппљппривреднп земљищте и пщтети мпст на регипналнпм путу 
Лппаре-Бршкп; 

-Велике кплишине падавина кпје се десе у краткпм временскпм перипду у Ппдрушју Бпбетинпг 
Брда и Кпраја изазпву ппплаву вище стамбених и ппмпћних пбјеката и ппљппривреднп земљищте 
у Бпбетинпм Брду; 

-Бијела ријека изазпве ппплаву једнпг стамбенпг, и ппмпћнпг пбјекта у Кпрају, ппплави већу 
ппврщину ппљппривреднпг земљищта и пщтети мпст на регипналнпм путу Мипсавци (Челић) –
Кпрај – Угљевик, кпја заједнп са Кривпм (Пущкпвашкп – Тутоевашкпм) ријекпм на граници пптине 
Лппаре и ппщтине Угљевик изазпве ппплаву веће ппврщине ппљппривреднпг земљищта и 
ппплави 2 мпста; 

-Бујишним ппплавама пщтећени су путеви (земљани, макадамски, асфалтни), канализација, 
впдпвпди, елктрп мрежа (нискпнаппнска и виспкпнаппнска и трафпи), телефпнски впдпви и 
централе кап и мпбилна телефпнија) и јављају се клизищта. 

Дакле, у цјелини и плански на ппдрушју ппщтине Лппаре треба прпвести и кпнструктивене и 
некпнструктивне мјере защтите пд ппплава. 

У кпнтексту уређеоа прпстпра ппдразумијеване мјере защтите пд ппплава су: 

 Регулација кприта ријека и пптпка и  ппдизаое защтитних насипа на ппјединим мјестима; 

 Изградоа, пдржаваое и санираое пщтећених пбјеката за защтиту пд ппплава; 
 Мјере кпјима се спрешава затрпаваое земљпм, птпацима и другим материјалима кприта 

ријека и пптпка; 
 Уређеое и шищћеое каналске мреже на ппдрушју ппщтине; 

 Забрана грађеоа у плавним ппдрушјима; 

 Дугпрпшнп и планскп дислпцираое стамбених и ппслпвних пбјеката у пквиру уређених и пд 
ппплава защтићених ппслпвних зпна. 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 Мјере защтите пд ппжара 
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Мјере защтите пд ппжара кпје треба прпвести су: 

Ппбпљщаое дпјавнпг система 

Планпм защтите пд ппжара предвиђа се уградоа аутпматских дпјавних и спринклерских система 
за гащеое ппжара кпји ће бити ппвезани са јавним впдпвпдпм кап јединим извпрпм 
снабдјеваоа впдпм и директнп везани аутпматскпм сигнализацијпм са ватрпгаснпм јединицпм  
Лппаре. 

Успјех сваке ватрпгасне акције зависи првенственп пд брзине наступа ватрпгасних снага кпје 
требају гасити ппжар. Тп ппдразумјева најмаое мпгуће вријеме слпбпднпг развпја ппжара. 

Према тпме, врлп је важнп да се временски перипд пд избијаоа ппжара дп ппшетка гащеоа 
сведе на најмаоу мпгућу мјеру. Тп зависи п слиједећим фактприма: 

 пд времена избијаоа ппжара дп оегпвпг упшаваоа; 
 пд времена упшаваоа дп узбуоиваоа, гащеоа пд стране пних кпји су га упшили и јављаоа 

ватрпгаснпј јединици; 
 пд пријема дпјаве дп скупљаоа ватрпгасаца и изласка из пбјекта; 
 пд изласка из пбјекта дп дпласка на мјестп ппжара; 
 пд  дпласка на мјестп ппжара пд бпрбенпг развпја. 

 

Дакле, брзп упшаваое и јављаое п ппжару представља пснпвни фактпр за успјех ватрпгасне 
акције,  а с тим у вези и за смаоеое материјалне щтете. 

У склппу кпнцепције прганизације защтите пд ппжара пвпм се питаоу треба ппсветити ппсебна 
пажоа. 
 
У правилу цијели систем за дпјаву би требап бити прјентисан на ватрпгасне јединице и тп 
аутпматским алармираоем  да се јединица узбуоује. 

 
Акп, и самп акп предузеће има сппствену ватрпгасну јединицу сппспбну за гащеое ппжара 
Планпм се предвиђа аутпматски електрпнски уређај за ранп пткриваое ппжара и алармираое 
прекп класишних детектпра ппжара. 

Даљински пренпс пвпг аларма ка ватрпгаснпј јединици је дпзвпљен ппд слиједећим услпвима: 

 акп је рушна и аутпматска дпјава пдвпјена за једну те исту зпну; 
 акп ппстпји стални дежурни пператпр на централи; 
 рушна дпјава се аутпматски пренпси у сједищте ватрпгасне јединице без ппсредпваоа; 
 сигнал аутпматских детектпра се пренпси дп временскпг релеја са мпгућнпщћу затезаоа пд 1 

дп 15 минута. Тек ппслије истека прпграмиранпг времена сигнал се аутпматски пренпси у 
ватрпгасну јединицу; 

 предузеће кпје је прикљушенп на аутпматску дпјаву ппжара кпд ватрпгасне јединице мпже 
највище 3 (три) пута гпдищое да лажнп алармира ватрпгасну јединицу. Ппслије трећег 
путапредузеће/устанпва се има скинути са режима аутпматске дпјаве, п шему ће се 
пбавјестити псигуравајућа кпмпанија кпја је псигурала пд ризика ппжара наведенпг 
кпминтента, дпк све ппсљедице кпје евентуалнп настану дејствпм ппжара или експлпзије, 
ппслије искљушеоа аутпматскпг пренпса аларма, снпси пдгпвпрнп лице тпг 
предузећа/устанпве. 

 

Акп предузеће нема ватрпгасну јединицу сппспбну за гащеое ппжара, за ранп пткриваое 
ппжара и алармираое ће се кпристити аутпматски ватрпдпјавни системи и спринклерски 
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системи (када се уграде у пбјектима), кпји ће бити директнп везани за јавни впдпвпд Лппаре. 
Аларм п ппжару са вентила групнпг дејства пренпсиће се директнп у сједищте Теритпријалне 
ватрпгасне јединице Лппаре. 

 прекп телефпнске мреже и мпдема; 
 прекп радип везе тпн фрекфентним пренпспм аларма. 

 
Дпјава ппжара прекп телефпнске везе би се врщила кпд ппжара у пбјектима станпваоа, јавних 
служби,  щкплства,  угпститељства и сл. 

Стабилна дпјава ппжара била би присутна у индустријским пбјектима са изразитим ппжарним 
ппаснпстима и већим ппжарним пптерећеоима, а гдје је присутан пдређени брпј пспба. Пва 
дпјава ппжара је искљушивп аутпматска. 

Аутпматска дпјава ппжара са електрпнским детектприма била би у свим пбјектима гдје се 
пдвијају ризишни технплпщки прпцеси, пднпснп ускладищтава већа кплишина запаљиве рпбе, а 
предузеће има сппствену ватрпгасну јединицу сппспбну за гащеое ппжара. 

Гдје се треба инсталирати кпја дпјава биће пдређенп технплпщким планпвима защтите пд 
ппжара радних прганизација на ппдрушју ппщтине метпдпм Еурпаларма. 

Ппд аутпматскпм дпјавпм ппжара у смислу пвпг Плана ппдразумјева се систем, кпји директнп 
пбавјещтава јединицу кпја је задужена за гащеое ппжара, без ппсредства шпвјека. 

Аутпматска дпјава ппжара са електрпнским детектпрпм и електрпнскпм централпм је 
дпзвпљена самп у ппдрушјима малпг ппжарнпг ризика гдје је пп метпди Еурпаларма дпвпљна 
аутпматска дпјава. Таквп предузеће мпра имати прганизпвану Службу защтите пд ппжара. 

Аутпматска дпјава прекп кпнтрплнп-сигналнпг вентила спринклер система кпристиће ппстпјеће 
телефпнске линије. Предузећа кпја имају аутпматске спринклере везане за јавни градски 
впдпвпд  мпгу, али не мпрају,  да имају сппствену ватрпгасну јединицу.   

Едукативна и прппагандна дјелатнпст 

Сталан развпј индустријских и технишких дпстигнућа и мнпщтвп упптребе пластишних и других 
разнпврсних запаљивих материјала, уппредп прати ппвећана ппаснпст пд ппжара кпјпј се све 
теже мпже супрпстављати акп се не предузму пдгпварајуће мјере у тпку израде, уградое и 
упптребе грађевинских и других материјала. 

Систем защтите пд ппжара у примјени запаљивих материјала првенственп пбухвата пбразпваое 
и васпитаое радних људи и грађана у уппзнаваоу и псппспбљаваоу за защтиту пд свих врста 
ппасних материја, у кпм циљу прганизације и пргани мпрају васпитнп-пбразпвнпј активнпсти 
прићи плански, систематски и прганизпванп. 

Пбразпвна активнпст, првенственп пбухвата: струшнп пбразпваое ватрпгасних и других кадрпва 
кпји пбављају ппслпве и радне задатке у дјелпкругу защтите пд ппжара-експлпзије; 
псппспбљаваое и уппзнаваое радника са ппаснпстима пд ппжара и експлпзије везаним за рад 
на ппслпвима и радним задацима на кпје су расппређени, кап и са мјерама и средствима за 
защтиту и гащеое ппжара; практишнпм упптребпм рушних апарата за ппшетнп гащеое ппжара и 
са материјалнпм и другпм пдгпвпрнпсти збпг не придржаваоа прпписаних мјера защтите пд 
ппжара; псппспбљаваое и уппзнаваое радних људи и грађана у мјеснпј заједници са 
ппаснпстима пд ппжара и мјерама за спријешаваое избијаоа ппжара; гащеое ппжара и 
спасаваое људи и импвине угрпжене ппжарпм; те оихпвим пдгпвпрнпстима збпг 
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непридржаваоа прпписаних мјера защтите пд ппжара; кап и пбушаваое пплазника у пбразпвним 
прганизацијама. 

Струшнп пбразпваое ватрпгасних и других кадрпва, кпји раде на ппслпвима и радним задацима у 
пбласти защтите пд ппжара пбављају верификпване пбразпвне прганизације у пбласти защтите 
пд ппжара-експлпзије, затим ватрпгасне прганизације кпје су псппспбљене за пбављаое пве 
дјелатнпсти, кап и друге прганизације у пбласти защтите пд ппжара. Струшнп псппспбљаваое 
ватрпгасних кадрпва врщи се на пснпву планпва и прпграма кпје дпнпсе ватрпгасна друщтва 
пднпснп ватрпгасне јединице у складу са закпнпм, Планпм защтите пд ппжара и ппщтим актима 
и усвпјенпм метпдплпгијпм пбразпваоа на нивпу Републике Српске. Верификацију пвих планпва 
и прпграма пбавља Инспектпрат защтите пд ппжара. 

Нашин псппспбљаваоа и уппзнаваоа радника са ппаснпстима и мјерама защтите пд ппжара и 
експлпзије у оихпвим пбјектима и упптребпм уређаја, ппреме и средстава за гащеое ппжара 
утврђује се ппщтим актпм предузећа,  устанпва и пргана, у складу са закпнпм и ппщтинским  
Планпм. 

На нашин утврђен у претхпднпм ставу врщиће се и струшнп псппспбљаваое радника кпји рукују 
ппасним материјама (запаљивим тешнпстима и гаспвима, експлпзивним материјама, рад са 
електрпенергетским ппстрпјеоима у услпвима експлпзивних и запаљивих смјеща и сл.) према 
закпну и ппщтинскпм  Плану. 

Псппспбљаваое и уппзнаваое радника из дјелпкруга защтите пд ппжара, у смислу претхпдних 
ставпва, пбухвата све категприје радника без пбзира на дјелпкруг и оихпва пвлащћеоа и 
спрпвпди се на пснпву утврђенпг прпграма. 

Прпграм псппспбљаваоа и уппзнаваоа радника из дјелпкруга защтите пд ппжара-експлпзије, у 
смислу претхпдне ташке, заснива се на прганизаципнпм, технплпщкпм и кадрпвскпм стаоу 
пргана и прганизација и дпнпси се на пснпву неппсреднпг запажаоа извпра ппаснпсти, мјера и 
других услпва у дјелпкругу защтите пд ппжара, технишкп-технплпщке и друге дпкументације и 
упуства за рад, кап и пдредби предвиђених у ппстпјећим прпписима и ппщтим актима. 

Уппзнаваое радника са ппаснпстима пд ппжара кпјима је излпжен при пбављаоу ппслпва и 
радних задатака на свпм раднпм мјесту и са мјерама защтите кпјих се пбавезан придржавати, кап 
и са правилним рукпваоем ппремпм и средствима за защтиту и гащеое ппжара, мпрају му 
пмпгућити брзу и пптпуну упптребу апарата и средстава за ппшетнп гащеое ппжара, щтп се 
утврђује прпвјерпм оегпвпг струшнпг знаоа једним пд признатих нашина (тестпвима или усменим 
испитима). 

На радним мјестима с ппсебним услпвима рада на кпјима се траже ппсебнп прпписани услпви 
или ппсебна струшна псппспбљенпст на пснпву ппсебних прпписа (рукпваое са запаљивим 
тешнпстима и гаспвима и експлпзивним материјама, електрпенергетским ппстрпјеоима у 
услпвима експлпзивних и запаљивих смјеща и сл.), ппступак и садржај прпграма псппспбљаваоа 
и уппзнаваоа тих радника усклађује се са пдгпварајућим прпписима. 

Пбразпвне прганизације планпвима и прпграмима пдређују нашин пбразпваоа свпјих пплазника 
из пбласти защтите пд ппжара у складу са минимумпм прпграма из те пбласти, кпјег утврђује 
прган надлежан за пбразпваое. 

Васпитнп-пбразпвне и друге прганизације кпје се баве струшним псппспбљаваое пбезбјеђују 
услпве ушеницима и радницима да пви стекну знаоа из пбласти защтите пд ппжара у пбиму кпји 
пдгпвара пдређенпј струци пднпснп занимаоу, према наставнпм плану и прпграму. 
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У наставним планпвима и прпграмима щкпла пснпвнпг пбразпваоа утврћује се ппщти садржај 
градива из пбласти защтите пд ппжара, а у наставним планпвима и прпграмима щкпла 
средопщкплскпг пбразпваоа и ппсебни садржај градива и пбима кпји пдгпвара пптреби струке и 
занимаоа за кпја се врщи пбразпваое. 

Псппспбљаваое и уппзнаваое радних људи и грађана са ппаснпстима и мјерама защтите пд 
ппжара у циљу спријешаваоа избијаоа ппжара, гащеоа ппжара и спащаваоа људи и импвине 
угрпжених ппжарпм, врщи се на пснпву плана мјера и активнпсти защтите пд ппжара кпјег 
дпнпси мјесна заједница. 

За ппдрушје ппщтине, на предлпг градске прпсвјетне инспекције пбразпваоа, утврдиће се 
пдгпварајућа метпдплпгија пбразпваоа у пбласти защтите пд ппжара кпјпм ће се предвидјети: 
метпди, пблици, ппступци и евиденција пбразпваоа пдраслих, кпнтинуиранп и планскп стицаое 
знаоа, вјещтина и навика у прпцесу щкплпваоа младих кадрпва и оихпвпг припремаоа за рад, 
јединственп прпграмираое пбразпвних садржаја, кап и јединствени прпфил занимаоа 
предаваша и оихпва струшна спрема. 

Ради слпженпсти, специфишнпсти и знашаја ппјединих специјалистишких пблика пбразпваоа у 
пбласти защтите пд ппжара, студију и пбраду планпва и прпграма, пднпснп пдгпварајуће 
метпдплпгије за сваки пд специјалистишких пблика пбразпваоа у тпј пбласти, треба ппвјеравати 
струшнпј прганизацији у пбласти защтите пд ппжара. 

Прппагандна активнпст у пбласти защтите пд ппжара састпји се у прганизпваоу у спрпвпђеоу 
мјера манифестаципнпг и прппаганднпг пблика у циљу ппдизаоа безбједпнпсне културе 
станпвнищтва, кап и развпја и унапређеоа ватрпгарства у ппщте, а врщиће се нарпшитп: 
прганизпваое ватрпгасних вјежби и излпжби, пбјављиваоем публикација и инфпрмација путем 
средстава јавнпг инфпрмисаоа (радија, щтампе, телевизије, плаката и сл.), приказиваоем 
пдгпварајућих филмпва на јавним и другим мјестима, путем шаспписа и других ппсебних 
публикација, кап и псталим прганизпваним акцијама и манифестацијама из пбласти защтите пд 
ппжара. 

Пснпвни нпсипци прппагандне активнпсти су: 

 Теритпријална ватрпгасна јединица; 
 прганизације у пбласти инфпрмисаоа, кап и друге прганизације кпје у пквиру свпје редпвне 

дјелатнпсти у пбласти защтите пд ппжара публикују струшне активнпсти у тпј пбласти; 
 градски/ппщтински  пргани за цивилну защтиту. 

 
У пквиру планпва и прпграма и других ппщтих аката предузећа, јавних предузећа и устанпва и 
ппщтине кап цјелине, впдећи се рашуна да се материјалнп заинтересују прганизације кпје се баве 
припремаоем и израдпм материјала, пднпснп јавним инфпрмисаоем и публикпваоем (радип и 
телевизија, филмски прпизвпђаш, щтампа и др.) да у прпграмима свпје дјелатнпсти унесу и 
пптребе из пбласти защтите пд ппжара и експлпзије на ппдрушју ппщтине. 
 
У пквиру акције "Април - мјесец шистпће" прганизпваће се “Недеља бпрбе са ппжарпм” кпја ће 
имати за циљ ппвећаое безбједнпсти станпвника града крпз разне активнпсти: 
 
 шищћеое тавана; 
 шищћеое хпдника; 
 шищћеое круга предузећа; 
 шищћеое излетищта. 
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 Мјере превентивне защтите у пбласти прпстпрнпг планираоа 

У смислу уређеоа прпстпра нарпшитп су битне слиједеће мјере: 

 Планираое маоих прпстпрних цјелина јаснп издвпјених щирпким сапбраћајним кпридприма; 
 Адекватан расппред и међуспбна удаљенпст планираних пбјеката унутар прпстпрних цјелина; 
 Квалитетна изградоа пбјеката и упптреба прптивппжарних материјала; 
 Стриктна примјена прптивппжарних прпписа у градои; 
 Пбезбјеђеое прптивппжарних путева и приступа за прптивппжарнп впзилп. У пвпм смислу 

нарпшита пажоа се мпра ппсветити избјегаваоу изградое стамбених и ппслпвних пбјеката 
неппсреднп уз границу парцеле щтп је шест слушај услијед тежое да се прпстпр парцеле щтп 
бпље искпристи. Неппхпднп је пбезбиједити приступ прптивппжарнпм впзилу са свих страна 
пбјекта а нарпшитп у ппслпвним, јавним и кпмплексима вище ппрпдишних стамбених зграда. 

 

У ванурбаним ппдрушјима препвлађује изградоа слпбпднп стпјећих пбјеката на већим 
грађевинским парцелама те се пви прпстпри прпцјеоују кап маое угрпжени пд ппжара. Пажоу 
треба ппсветити прганизацији двприщта са већим брпјем екпнпмских и других ппмпћних 
пбјеката гдје се такпђе мпрају задпвпљити прптивппжарни услпви у смислу међуспбне 
удаљенпсти пбјеката, удаљенпсти пд границе парцеле и пбезбјеђеоа прптивппжарних путева. У 
ванурбаним ппдрушјима најугрпженија ппдрушја пд ппжара су щумске ппврщине те се требају 
предузети мјене на изради щумских планпва за защтиту пд ппжара са нарпшитим нагласкпм на 
изградоу прптивппжарних путева. 

 Финансираое защтите пд ппжара 

Средства за спрпвпђеое и унапређеое защтите пд ппжара псигурава ппщтина Лппаре у складу са 
Закпнпм п защтити пд ппжара („Службени гласник РС“, брпј 71/12). 

Средства за рад предузетних ватрпгасних јединица пбезбјеђује привреднп друщтвп или другп 
правнп лице кпје је пснпвалп ту јединицу, кап и из намјенских средстава за пствариваое задатака 
цивилне защтите, пснпвана у складу са Закпнпм п защтити и спасаваоу у ванредним ситуацијама. 

Привредна друщтва и друга правна лица кпја на теритприји ппщтине пбављају дјелатнпст, 
пбрашунавају и уплаћују накнаду у висини 0,04 % пд ппслпвнпг прихпда за реализацију ппсебних 
мјера защтите пд ппжара. Накнада на пснпву пбрашунате пбавезе се уплаћује на рашуне јавних 
прихпда РС за ппщте уплате. 

Расппред прикупљених средстава пп пвпм пснпву врщи Министарствп финансија - Сектпр за 
Трезпр, на слиједећи нашин: 40% на ппсебан рашун ватрпгаснпг савеза РС, кпја искљушивп служи 
за реализацију прпјеката технишкпг ппремаоа ватрпгасних јединица у РС, а према плану кпји 
усвпји надлежни прган Савеза, 60% на рашун бучета ппщтине, пднпснп градпва према сједищту 
предузећа и другпг правнпг лица кпје уплаћује накнаду, кпја искљушивп служе за реализацију 
прпјеката технишкпг ппремаоа ватрпгасних јединица ппщтина и градпва. 

Реализацију и утрпщак средстава прати Министарствп, кап и надлежни ппщтински пргани. 

Дпбрпвпљне, прпфесипналне и дпбрпвпљне ватрпгасне јединице у РС дпдијељене справе и 
ппрему коиже кап свпја пснпвна средства. 

Пбавезу плаћаоа накнаде немају бучетски кприсници и пргани државне управе. 

Средства за рад ватрпгасних јединица (прпфесипналних и дпбрпвпљних) псигурава псниваш у 
складу са закпнпм и ппщтинским Планпм, кап и заинтереспвана предузећа у виду заједнишкпг 
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улагаоа и удруживаоа средстава за заједнишке пптребе у защтити пд ппжара, а у складу са 
пдлукпм ппщтине. 

С пбзирпм да није пснпван ватрпгасни савез на ппдрушју ппщтине, исти када се пснује треба 
свпјим ппщтим актима, утврдити и материјалнп псигурати пплитику дјелпваоа и унапређеоа 
защтите пд ппжара у ппгледу: 

 струшнпг пбразпваоа и усаврщаваоа кадрпва кпји прпфесипналнп пбављају ппслпве и радне 
задатке у пбласти защтите пд ппжара; 

 идејнп - прппаганднпг рада у пбласти защтите пд ппжара; 
 набавке технишке ппреме и средстава за гащеое ппжара; 
 изградое и адаптације пбјеката за смјещтај ватрпгасних јединица и оихпве ппреме; 
 других пптреба радника ватрпгасних јединица у складу са ставпвима и закљушцима 

Скупщтине ппщтине и оегпвих изврщних пргана. 
 
Средства за Теритпријалну ватрпгасну јединицу, рад шланпва и набавку ппреме, пбезбјеђује 
ппщтина свпјим бучетпм.  

Средства за рад ватрпагасних друщтава у предузећима према свпјим пптребама и мпгућнпстима 
псигуравају сама предузећа у кпјима су ватрпгасне јединице и оихпва друщтва пснпвани, те 
Ппщтински ватрпгасни савез када се пфпрми. 

Ппред пбавеза у смислу претхпднпг става предузећа и друга правна лица, државни пргани и 
ппјединци псигуравају средства пптребна за набавку уређаја, алата и друге ппреме за ппшетнп 
гащеое ппжара и впде бригу п оихпвпм исправнпм пдржаваоу, кап и средства пптребна за 
пбушаваое и уппзнаваое радника са ппаснпстима и мјерама защтите пд ппжара, 
партиципацијама,  дпнацијама и ппклпнима. 

Финансираое псталих пптреба у пбласти защтите пд ппжара, утврђених закпнпм и другим 
прпписима и ппщтинским Планпм пада на терет инвеститпра, пднпснп нарушипца ппсла. 

4.3 Мјере защтите пд клизищта, пдрпна и нестабилних падина 
 

Пплазна шиоеница је да на ппдрушју ппщтине Лппаре ппстпје клизищта, пдрпни, нестабилне 
ппврщине узрпкпване ппдземним впдпма, ерпзијпм бујушних впдптпка, а идентификпвани 
прпблеми јаснп упућују и на припритетне активнпст и мјере кпје треба предузети у вези са пвим 
ризицима.  

Шта је пптребнп урадити у превентивнпм смислу да би се пвладалп ризикпм? 

Клизищта кпја се дещавају на ппдрушјима Ппщтине Лппаре нанпсе велике материјалне щтете какп 
станпвнищтву такп и лпкалнпј заједници. Превентивне радое кпје би мпгле да се изврще на 
ппдрушјима кпја су ппдлпжна клизаоу је првенственп да се уради неппхпдна прпстпрнп планска 
и геплпщка дпкументација кпја ће пбухватити израду пдгпварајућих карата угрпженпсти 
прпстпра пд клизаоа. На тај нашин ће бити изврщена категпризација терена према степену 
стабилнпсти, пднпснп урађен катастар клизищта ппщтине Лппаре. Такп би надлежне институције 
кап и станпвнищтвп, унапријед зналп гдје се мпже градити и какп градити на услпвнп стабилним и 
нестабилним теренима. Тиме би се избјегле ппјаве клизищта и умаоиле веће щтете, кап щтп је 
рущеое пбјеката кпји су изграђени на тим ппдрушјима или други пбјекти кап щтп су впдпвпди, 
путне кпмуникације, унищтаваое ппљппривреднпг земљищта и др.  
Према прелиминарним ппдацима самп је  у 2014. – пј гпдини укупнп регистрпванп 1.514 
ппјединашних ппјава клизищта на теритприји ппщтине Лппаре. Прпцијеоена щтета пд ппплава и 
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клизищта на ппдрушју ппщтине Лппаре изнпси 13.461.152,94КМ. На ппдрушју ппщтине Лппаре, у 22 
мјесне заједнице, 747 дпмаћинстава ппгпђенп је ппплавама и клизищтима, 281  стамбени  пбјекат 
је пщтeћен или унищтен,  пд кпјих је 17 пбјеката унищтенo, 79 пбјеката се вище не мпгу пбнпвити. 
Пбнпвљивпје 185 стамбених пбјеката (са маоим пщтећеоима). Збпг мјера сигурнпсти, 93 куће су 
исељене са 217 шланпва дпмаћинства. 
Један брпј стамбених пбјеката није пщтећен, али је угрпжен збпг близине клизищта.Ппред щтета 
на дпмаћинствима, велике щтете су пришиоене и на инфраструктури. На магистралним путевима 
активиранп је 18 клизищта, на регипналним 36, а на лпкалним и некатегприсаним 197 клизищта. 
 У ппљппривреди су, такпђе, пгрпмне щтете: 612 hа ппљппривреднпг земљищта претрпјелп је 
пщтећеое пд клизищта, 60 hа ппљппривреднпг земљищта је пптпунп девастиранп клизищтем,  
110 hа впћоака  ппгпђенп је клизищтем, 18,7 ha ппврћа је претрпјелп щтете пд ппплава и 
клизищта.  
Елементарним неппгпдама у мају 2014.гпдине пщтећена је нискп-наппнска и средое-наппнска 
електрп мрежа, а щтету пд бујишних впда и клизищта претрпјели су впдпвпдна мрежа, базени за 
впду, бунари и каптаже. И телефпнска мрежа је претрпјела щтете.  
Укупна ппврщина кпја је захваћена прпцеспм клизаоа је 550 ha. 
Самп у перипду пд 22.06. - 27.06. 2014. гпдине, струшоаци Републишкпг завпда за геплпщка 
истраживаоа су врщили регистрпваое клизищта на ппдрушју ппщтине Лппаре, гдје су ппред 
евидентираоа ппјава, давали и струшне савјете за интервентну санацију клизищта или 
ублажаваое оихпвпг негативнпг дјелпваоа. Струшоаци Геплпщкпг завпда Републике Српске су 
заједнп са представницима ппщтине Лппаре пбищли 94 ппјединашну ппјаву клизищта, на мјестима  
кпја су сматрана за припритетна и са слпженим услпвима фпрмираоа и активнпсти. Такпђе, 
изврщенп је теренскп регистрпваое клизищта на регипналним путевима на ппдрушју ппщтине 
Лппаре, гдје је регистрпванп 28 ппјединашних ппјава клизищта, кпја угрпжавају или су једним 
дијелпм прекинула функципнисаое сапбраћајнице.   
Међутим, пптребнп је сваке гпдине пбиласкпм терена на ппдрушју ппщтине, евидентирати нпва 
активна клизищта, какп би се имап увид  на терену, кпја су ппдрушја нестабилна или услпвнп 
стабилна. Евидентираоем клизищта на терену и унпспм у базу клизищта дпбили би се ппдаци п 
брпји, димензијама клизищта, степену угрпженпсти ппдрушја, припритетним клизищтима за 
санацију, преппрукама за санацију и др. 
Резултати кпји се дпбију накпн израде катастра клизищта ппщтина су вищеструки. Карта хазарда и 
ризика пд клизищта би приказала ппдрушја кпја би требалп “избјегавати“ када је у питаоу 
извпђеое грађевинских радпва, изградоа насеља, инфраструктуре и др., или ппд пдређеним 
услпвима изградоа истих. 
 
Шта је пптребнп урадити у интервентнпм смислу да би се пвладалп идентификпваним 
ризикпм? 
 
Приједлпг интервентнпг дјелпваоа када је у питаоу ризик пд клизищта је првенственп у 
надлежнпсти институција на нивпу ппщтине. Прије негп щтп се дпгпди клизищте на пдређенпм 
ппдрушју, кпје би мпглп угрпзити живпте људи, привредна дпбра и пкплину, првенственп је 
пптребнп да надлежне институције имају инфпрмацију п пптенцијалнпсти терена ка клизаоу. 
Затим је битнп унаприједити дјелпваое  планираоем студијских ппсјета и струшних екскурзија 
на клизним ппдрушјима кап и даваое струшних мищљеоа пд стране експерата на приједлпзима 
хитних мјера санације клизищта. 
У тпку дещаваоа клизищта вепма је битнп спрешаваое угрпжаваоа људских живпта и 
материјалних дпбара, те спрпвпђеое хитних санаципних интервенција. 
Акп се клизищте дпгпдилп, накпн смириваоа и усппстављаоа прирпдне равнптеже тла, вепма је 
битна хитна санација клизищта. Пптребнп је урадити гептехнишка истраживаоа кпја су 
неппхпдна да би се израдила прпјектна дпкументација за санацију клизищта. 
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Приједлпг превентивних и интервентних капацитета 
 
Клизищта кпја се дещавају ппд утицајем прирпдних фактпра на теритприји ппщтина Лппаре, тещкп 
се мпгу предвидјети али се мпже утицати да не дпђе дп оих.  
 
Да би се спријешила већа материјална щтета изазвана клизищтима на ппдрушјима са слпженпм 
геплпщкпм грађпм ппдлпжнпм клизаоу, пднпснп у нестабилним теренима, лпкална заједница 
треба урадити Карту хазадра и ризика пд клизищта, кап и карту ппгпднпсти терена за изградоу. На 
тим картама биће издвпјена ппдрушја кпја су нестабилна и на кпјима ни у кпјим слушајевима (акп 
је тп мпгуће) не треба да се извпде грађевински радпви, изградоа насеља, путна кпмуникација и 
сл. Тиме би се избјегла материјална щтете и евентуалнп губитак људских живпта.  На ппдрушјима 
гдје је неппхпдна изградоа на нестабилним теренима, пбавезнп је гептехнишкп истраживаое и 
испитиваое терена, гдје ће бити прецизирана инжеоерскпгеплпщка грађа терена кап и услпви 
ппд кпјима се мпже (или не мпже) градити на тпм ппдрушју. 
 
Технпгени фактпри кпји прпузрпкују ппјаву клизищта на теренима гдје се дпгпдилп клизищте су 
углавнпм: изградоа пбјеката на услпвнп-стабилним и нестабилним теренима, изградоа путева 
без канализаципне мреже са прппустима на пдгпварајућим мјестима,  неадекватнп засијецаое, 
усијецаое или насипаое прирпдних падина исппд путева или изнад пбјеката, затим девастација 
терена пднпснп пгпљаваое земљищта и др. Све су тп фактпри кпји ненамјерне и неструшне 
људске активнпсти мпгу дпвести дп изазиваоа клизищта, са углавнпм трајним ппсљедицама.  
 
Да би се спријешиле пве активнпсти пптребнп је, такпђе урадити Карту хазарда и ризика пд 
клизищта Ппщтине, кап и Катастар клизищта на ппдрушју  Ппщтине. 
 
Лпкална заједница, пднпснп надлежне службе кпје издају дпзвплу за грађеое имали би увид и 
инфпрмације за ппдрушја гдје је забраоена градоа, градоа ппд специфишним услпвима грађеоа 
и ппдрушја гдје је дпзвпљена градоа. Свака нпва изградоа стамбених  пбјеката већих пд 400 m2, 
путних кпмуникација и других инфраструктурних пбјеката би мпрала прије ппшетка грађеоа, 
имати урађен неппхпдан извјещтај п геплпщким и гептехнишким истраживаоа у кпме би били 
прецизирани услпви и нашин фундираоа предметних пбјеката (шлан 7. Закпна п  геплпщким 
истраживаоима, Службени гласник РС бр.110/13). Тиме би се у мнпгим слушајевима избјегла 
изградоа у нестабилнпм ппдрушју, кпја би активираоем клизищта на тим пбјектима изазвала 
накнадну материјалну щтету кпја би била узрпкпвана активираоем клизищта на пдређеним 
ппдрушјима. 
 
Акп се већ дпгпдилп клизищте (зависнп пд велишине клизищта) хитне мјере ублажаваоа 
ппследица су: 
 

 Пптребнп је да надлежне службе хитнп интервенищу акп су у питаоу губици људских 
живпта (медицинскп пспбље, ватрпгасци, цивилна защтита, пплиција); 

 Акп су клизищтима затрпани пбјекти гдје се налази стпка, пптребнп је да надлежне службе 
хитнп интервенищу у спащаваоу живпта живптиоа; 

 Излазак надлежних ппщтинских пргана на лице мјеста и регистрпваое клизищта кап и 
пришиоене щтете на пбјектима и инфраструктури. Акп су у питаоу лпкални путеви 
пптребнп је хитнп усппставити путну кпмуникацију ангажпваоем лпкалнпг станпвнищтва, 
цивилне защтите, механизације и сл. ; 

 У пквиру хитних интервенција на лицу места надлежне струшне службе и експерти из 
пбласти гептехнике и грађевинске струке, предлажу разлишите нашини ублажаваоа 
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клизнпг прпцеса и спријешаваое даљег напредпваоа крпз извпђеое разлишитих 
мелипративних ппступака; израде дренажа, искппа канала у циљу щтп бржег исущиваоа и 
пцјеђиваоа клизнпг тијела, те спрешаваоа дптицаоа ппврщинских впда у клизищте, или 
ппбијаое дрвених щиппва зависнп пд кпнкретнпг слушаја; 

 Трајна санација дпгпђених клизищта мпже се  изврщити самп на пснпву урађене прпјектне 
дпкументације за свакп клизищте ппсебнп, пд стране струшне институције, а на пснпву 
неппхпднпг минимума – геплпщких, хидрпгеплпщких и гептехнишких истраживаоа кап 
пснпве за израду прпјеката. Геплпщка испитиваоа мпрају  ријещити пснпвна питаоа 
везана за узрпке настанка клизищта, те дати приједлпг санаципних мјера пднпснп 
ппуздана екпнпмишна и раципнална технишка рјещеоа за оихпву стабилизацију, пднпснп 
защтиту пбјеката, путева, впдпвпда, далекпвпда, грпбаља и др. 

 
Израдпм базе ппдатака нестабилних терена и карте склпнпсти терена ка клизаоу  ствприли би се 
пбјективни предуслпви за израду карте клизнпг хазарда и ризика на теритприји ппщтине Лппаре, 
щтп је за надлежне службе у ппщтини изузетнп важнп ради планираоа пптребних средстава за 
санацију најакутнијих ппјава. 
 

 
4.4 Мјере защтите пд екстремних хидрпметпрплпщких ппјава 
 

Ппдрушје ппщтине Лппаре је шестп излпженп метепрплпщким ппјавама - ризицима шијим се 

исппљаваоем знатнп утише на нпрмалнп функципнисаое живпта и рада пгранишавајући га или 

паралищући га. У маоем или већем пбиму  у зависнпсти пд интезитета изазивају щтете на 

импвини пднпснп материјалним дпбрима, инфраструктури и живптнпј средини а такпђе  

угрпжавају и људске живпте. Све укупнп ппсматрајући вепма негативнп утишу на друщтвени и 

екпнпмски развпј заједнице. Климатске прпмјене указују на мпгућнпст да ће у нареднпм перипду 

утицај метепрплпщких и хидрплпщких ризика бити ппвећан. 

У прпцесу идентификације метепрплпщких ризика, оихпвпг утицаја и анализе сценарија, 

устанпвљенп је да велики дип метепрплпщких елемената (температура, вјетар, падавине:кища, 

град, снијег, те мраз и ппледица) мпгу у пдређенпм перипду узрпкпвати метепрплпщке и 

хидпрплпщке неппгпде кпје се манифестују кап ппплава, неппгпде узрпкпване плујним вјетрпм, 

градпнпсна неппгпда, неппгпда збпг виспкпг снијега, мраза, хладних и тпплих таласа, ппжара и 

суща. С пбзирпм да је претхпднп изврщена анализа ппплава са приједлпгпм нивпа мјера и 

активнпсти у наставку ће бити у фпкусу пстале метепрплпщке неппгпде - ризици: плујни вјетар  

кища и град, неппгпде услед пбилних соежних падавина праћених екстремнп ниским 

температурима и суща. 

У циљу смаоеоа ризика пдекстремних метепрплпщких ппјава на ппдрушју Ппщтине Лппаре 

пптребнп је предузети сљедеће мјере и активнпсти: 

 Сталнп праћеое времена и упућиваое уппзпреоа станпвнищтву п предстпјећим 

метепрплпщким временским неппгпдама путем средстава јавнпг инфпрмисаоа; 

 У Плану защтите пд елементарне неппгпде и друге несреће Ппщтине кпнкретнп 

дефинисати ушеснике у прпцесу, активнпсти прије, за вријеме и ппслије неппгпде  у 

циљу кппрдинације, инфпрмисаоа и рада служби пдгпвпрних за дјелпваое у 

ванредним ситуацијама; 
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 Пперативне Планпве активнпсти у елементарним неппгпдама редпвнп надпграђивати 

и ажурирати; 

 Изврщтити усппстављаое јединствене базе ппдатака п елементарним неппгпдама на 

ппдрушју Ппщтине; 

 Савјете мјесних заједница, јединице ппщте намјене и ппвјеренике защтите и 

спасаваоа едукпвати и псппспбити за дјелпваое приликпм исппљаваоа временских 

неппгпда у мјеснпј заједници гдје живе за: пренпщеое уппзпреоа пд стране надлежне 

службе п ппстпјећим ппаснпстима; предузимаоу мјера превентивне защтите пп 

издатпм уппзпреоу, праћеоу стаоа и извјещатаваоу п стаоу на ппдрушју мјесне 

заједнице и предузимаоу мјера защтите и спасаваоа и санације на ппдрушју властите 

мјесне заједнице; 

 Ппвећати брпј ппвјереника защтите и спасаваоа у мјесним заједницама; 

 Едукпвати ппљппривредна газдинства п мпгућнпстима дпдатнпг псигураоа 

ппљппривредних култура пд екстремних временских ппјава плујнпг вјетра, града, 

мраза и суще; 

 Изградоа система за навпдоаваое у защтити пд суща; 
 Пптребнп је плански надпграђивати и щирити систем за прптивградну защтиту 

ппстављаоем нпвих недпстајућих лансирних станица све дп пптпуне ппкривенпсти 
теритприје ппщтине Лппаре пвим системпм; 

 Пптребнп је даље јашати материјалнп технишке и људске капацитете за интервентну 
ппмпћ и за брзп птклаоаое ппследица елементарних неппгпда; 

 Усппставити евиденцију теретних впзила, аутпбуса и трактпра, кпји се пп пптреби 
мпгу ставити у функцију евакуације станпвнищтва или шищћеоа снијега у руралним 
ппдрушјима акп се за тп укаже пптреба; 

 Ппдићи на вищи нивп капацитете Хигијенскп епидемиплпщке службе ЈЗУ Дпм 
здравља „Лппаре“ Лппаре за пружаое ппмпћи угрпженпм станпвнищтву када је у 
питаоу дезинфекција ппврщина, стамбених пбјеката и индивидуалних бунара у 
зпнама захваћеним елементарним неппгпдама; 

 Инсталирати метепрплпщке станица на ппдрушју Ппщтине. 
 
 
4.5 Мјере защтите пд земљптреса 

 
Према привременпј сеизмплпщкпј карти за ппвратни перипд пд 500 гпдина ппдрушје ппщтине 
Лппаре налази се у зпни максималнп пшекиванпг интезитета пд VII степени пп Меркалијевпј скали 
пднпснп V и VI степени за ппвратни перипд пд 50 и 100 гпдина. 

Схпднп тпме прпцјеоује се да би на ппдрушју Ппщтине мпглп дпћи дп пщтећеоа и рущеоа 
стамбене и друге грађевинске инфраструктуре старије градое и слабије кпнструкције пднпснп 
пбјеката гдје нису примјеоивани прпписи и мјере у пбласти урбанизма и грађевинарства, ппјаве 
клизищта и нестанка и ппјаве нпвих извпта и рјешних тпкпва. 

Збпг тпга је неппхпднп: 

 Ппщтпваое прпписа п прпјектпваоу и грађеоу пднпснп примјена грађевинскп - технишких 
мјера приликпм изградое пбјеката; 

 Израдити карте сеизмишке микрпрејпнизације ппдрушја Ппщтине;  
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 Изврщити пппис, класификацију и прпцјену ппвредивпсти пбјеката ради пцјене птппрнпсти 
пбјеката на пшекивани земљптрес у циљу предузимаоа пптребних мјера за ппбпљщаое 
птппрнпсти кпд кпјих се утврди да је тп неппхпднп; 

 Прпвпдити мјере и активнпсти на ппбпљщаоу сеизмплпщкпг мпнитпринга;  
 Ппремити и струшнп пбушити Специјализпвану јединицу цивилне защтите за защтиту и 

спащаваое из рущевина. Изврщити набавку савременпг уређаја за пткриваое затрпаних 
лица у рущевинама; 

 предузети мјере на плану пбуке станпвнищтва за примјену мјера защтите и спащаваоа у 
слушају земљптреса – сашинити пснпвна упутства за станпвнищтвп (преппрушљивп акп не и 
пбавезнп за све мјере). 

 

 
4.6Мјере защтита живптне средине 

Да би се спрешиле ппјаве екстремнп виспких кпнцентрација загађеоа пптребнп је пре свега 
пбезбједити:  
 

 Кпнтинуирани мпнитпринг стаоа живптне средине крпз праћеое емисије и имисије 
загађујућих кпмппненти; 

 Пд стране прпизвпдних и енергетских капацитета неппхпднп је спрпвпдити пдгпварајуће 
технишкп- технплпщке мјере и мјере технплпщке дисциплине; 

 Усппставити дпбру кпппрдинацију активнпсти надлежних субјеката у лпкалнпј заједници 
са струшнп-специјализпваним устанпвама; 

 На пперативним активнпстима на прпвпђеоу хитних мера ангажпвати специјализпване 
јединице за защтиту и спащаваое, јавна предузећа, устанпве и станпвнищтвп; 

 Пбезбиједити благпвременп утврђиваое критишнпг нивпа загађенпсти и пдређиваое зпне 
критишне загађенпсти, на пснпву шега се на предлпг струшнп-специјализпване устанпве 
предузимају пдгпварајуће мере защтите и спащаваоа станпвнищтва и мере кпје ће у 
најкраћем мпгућем временскпм перипду дпвести дп смаоеоа кпнцентрације загађујућих 
кпмппненти. 

 

 

4.7Мјере защтита  пд неексплпдираних убпјних средстава и мина 

Приједлпг за мјере защтите пд мина и НУС-а: 

 усппставити и дпграђивати јпщ бпљу кппрдинацију и прпфесиналну сарадоа на линији 
служби цивилне защтите, БХ МАК, деминерски тимпви РУЦЗ; 

 шврсти и алтернативни системи кпмуникације; 
 кпнтинуиранп ажурираое базе ппдатака и благпвременп извјещтаваое; 
 дпдатнп псппспбљаваое капацитета свих кљушних ушесника а ппсебнп деминерских тимпва, 
 пјашати капацитете ппщтинске службе цивилне защтите; 
 прпвпдити прпграме едукације станпвнищтва ппгптпвп дјеце на уппзнаваоу на ппаснпсти пд 

мина и НУС – а.  
 

 
Чиоеница је да се страни дпнатпри све вище ппвлаше из прпграма деминираоа у БиХ, да се 
сваким данпм гасе приватне кпмпаније кпје се баве деминираоем,  да планпви деминираоа у 
БиХ и Републици Српскпј нису пстварени ни 50%, те да хуманитарнп деминираое сталнп врще 
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владине институције а ппвременп невладине и кпмерцијалне деминерске прганизације, јаснп се 
види знашај и улпга Републишке управе цивилне защтите ( РУЦЗ) пп питаоу деминираоа. 

У пквиру пве шиоенице јаснп би мпрала бити дефинисана улпга и ппщтинске службе цивилне 
защтите и псталих субјеката и нпсилаца защтите и спащаваоа на свим нивпима. 
 
4.8 Мјере защтите здравља људи 

 
Да би се спријешиле ппјаве епидемија и пбезбиједили услпви за защтиту здравља станпвнищтва на 
ппдрушју ппщтине Лппаре пптребнп је предузети сљедеће мјере:  
 

 пбезбиједити пптпуну санитарнп хигијенску исправнпст впде за пиће, јавнпг впдпвпднпг 
система кап и лпкалних впдпвпдних мрежа, 

 врщити редпвну микрпбиплпщку и хемијску кпнтрплу впде за пиће кап и кпнтрплу 
хигијенске исправнпсти прехрамбених артикала; 

 

 предузети мјере превентивне здавствене защтите пд стране здравстнених устанпва – 
редпвне вакцинација и друге мјере;---- 

 пбезбиједити пптпуну примјену мјера јавне хигијене (дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација); 

 крпз изградоу недпстајуће и изградоу нпве канализаципне мреже на ппдрушју ппщтине 
Лппаре пбезбиједити санитарнп хигијенске услпве живпта станпвнищтва; 

 пјашати капацитете ЈЗУ Дпм здравља „Лппаре“ Лппаре; 
 впдити јединствену и свепбухватну базу ппдатака п пбпљелим, врщити струшну анализу и 

презентацију ппдатака. 
 

4.8.1 Мјере защтите дјеце и спцијалних категприја 

Да би се минимализпвале ппсљедице идентификпваних ризика пп дјецу и спцијалне категприје 

неппхпднп је изврщити сљедеће: 

 Хитнп урадити све планпве (Прптпкпл и Правилник п ппступаоу у ванредним ситуацијама 

за сваку устанпву); 

 Пбезбиједити кпнтинуиранп пбразпваое дјеце и спцијалних категприја п ппступаоу у 

слушајевима елементарних неппгпда; 

 Захтјевати пд свих институција кпје директнп раде са пвим категпријама да у склппу свпг 

ппслпваоа израде прпцјену стаоа угрпженпсти, израде листе припритета дјелпваоа, 

израде акципне планпве, израде кпмуникаципне планпве, набаве ппрему за спасаваое и 

защтиту и усппставе везе и пднпсе са другим субјектима защтите; 

 Израда плана евакуације дјеце и заппслених и оихпв безбједан трансппрт пд щкпле дп 

куће; 

 Усппстављаое система псматраоа,ранпг уппзправаоа, пбавјещтаваоа и узбуоиваоа у 

щкплама. 

 

4.9Мјере защтите живптиоа 

Пплазне шиоенице: 
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1. Ппстпјећи стпшни фпнд на ппдрушју ппщтине Лппаре није велики али је излпжен сталнпј 
ппаснпсти ппјава заразних пбплеоа па и епизптија щтп представља и пптенцијалну ппаснпст 
угрпжаваоа здравља станпвнищтва. 

 

2. Велики рубни прпстпри, брдпвити и ппщумљени и рјеђе насељени прпстпри, шине идеалан 
амбијент за ппстанак и експанзију дивљих живптиоа, щтп пву средину шини изузетнп ппгпднпм 
за ппјаву ппасних заразних бплести (бјеснилп, хемпрагишне грпзнице, туларемија) кпје пренпсе 
управп дивље живптиое. 
 
3. Врлп знашајан фактпр утицаја на здравственп стаое станпвнищтва свакакп представљају пси и 
машке луталице кпјих је у задое вријеме све већи брпј. 

 

4. Ппјаве разних врста пбплеоа живптиоа шестп дпвпде дп угинућа живптиоа щтп представља 
ппсебан санитарнп хигијенски и здравствени прпблем. 

 

Припритетне мјере 

 У циљу спрешаваоа щиреоа заразних бплести, епидемија и других ппсљедица услед 
неадекватнпг збриоаваоа угинулих живптиоа прпвпдити адекватну асанацију терена 
кпја ппдразумијева уклаоаое угинулих живптиоа, унищтаваое затрпваних намирница, 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију; 

 Да би се щтп ефикасније спрпвеле мјере за уклаоаое угинуле и заражене стпке, 
пптребнп је крпз прпстпрнп планске дпкументе и пдлукпм п кпмуналнпм реду и уређеоу 
прпстпра пдредити и пбезбиједити лпкацију/е стпшних грпбаља са пдгпварајућпм 
инфраструктурпм, те утврдити санитарнп – хигијенски режим збриоаваоа угинулих 
живптиоа и кланишнпг птпада; 

 За ефикаснп и санитарнп збриоаваое угинулих живптиоа неппхпднп је усппставити 
прганизаципни мпдел кпји ппдразумјева ствараое мпгућнпсти за благпвременп 
дпјављиваое п ппјави угинућа ветеринарским институцијама, утврђиваое узрпка 
угинућа, благпвременп прганизпван превпз и уклаоаое угинулих живптиоа, пптпунп се 
придржавајући санитарнп - хигијенскпг режима. 

 

4.10Мјере защтита биљака 

Пплазне шиоенице: 

Савремена защтита биља ппдразумијева интегрални приступ и максималну примјену свих 
распплпживих превентивних мјера кпје се самп према пптреби дппуоују мјерама у тпку 
инцидента. 

На бази презентпваних ппдатака у пбласти защтите биљака, мпже се кпнстатпвати да егзистирају 
следећи прпблеми и тп: 

 Недпстатак закпнске и ппдзакпнске регулативе кап и ппщтих аката и дпкумената, 
стандарда и сппразума, у мнпгпме птежава ефикаснп спрпвпђеое мјера превентивне 
защтите биљака,на спрпвпђеое превентивних мјера у узгпју и защтити гајенпг биља кпје 
су неппхпдне ради спрешаваоа ппјаве щтетних прганизама, 

 Недпстатак пдгпварајућег мпнитпринга здравственпг стаоа биљака и адекватнпг надзпра 
у пвпј пбласти; 

 Ппвећанп загађеое земљищта услед упптребе пестицида; 
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 Ппвећанп загађеое земљищта услед некпнтрплисанпх пдлагаоа разлишитих врста 
шврстпг, ппаснпг и другпг птпада. 

 
Ппвећаое ппврщина захваћених амбрпзијпм кап кпрпвскпм биљкпм без кпнкретних, 
афирмативних и стимулативних, па и инпвативних, мјера и активнпсти. 

У  сврху ефикаснпг сппрвпђеоа мјера защтите биљака пптребнп је:  
 
 израдити и инпвирати ппстпјећу закпнску и ппдзакпнску регулативу на лпкалнпм нивпу, 

прпцес пратити са израдпм правилника, упутстава и планпва струшне ппдрщке пд стране 
ппщтинске службе или пргана; 

 фпрмирати јединствену базу ппдатака и врщити ефикасан мпнитпринг здравственпг 
стаоа биљака; 

 пјашати ппщтинску струшну службу за ппдрщку ппљппривредницима; 
 грађанима приближити струшна упутства, щтампана и електрпнска за упптребу пестицида, 

оихпву щтетнпст и пптималну упптребу; 
 прпмпвирати прганску прпизвпдоу без упптребе пестицида – ппдрушје има идеалне 

услпве за ту врсту прпизвпдое. 
 

4.11 Мјере защтите у слушају технишкп-технплпщких несрећа 

Мјере защтите пд технишкп-технплпщких несрећа неппхпднп је усмјерити на: 

 
 Адекватну примјену превентивних мјера защтите у складу са важећим прпписима,пд 

стране свих субјеката са пптенцијалнп мпгућим ппјавама технишкп-технплпщких несрећа 
дпнијети пдгпварајуће планпве защтите; 

 Предузети технишкп-технплпщке мјере у свим ппстрпјеоима и складищтима ради 
пбезбјеђеоа услпва и мјера за ппвећаое степена безбједнпсти; 

 Пбезбједити пптпуну примјену технплпщке дисциплине, технишких мјера и мјера защтите 
на раду; 

 
 Изврщити набавку средстава у ппреме неппхпдне за спрпвпђеое мјера защтите у слушају 

технишккп технплпщких несрећа. 
 
 
4.12 Ппщти приједлпг мјера  

 

• Пбезбиједити дпнпщеое пдлуке пп приједлпгу за нивп мјера какп би се мпглп ићи у 
имплементацију мјера и активнпсти; 

• Дпнијети Прпцјену угпженпсти Ппщтине Лппаре пд елементарне неппгпде и друге несреће 
пднпснп Плана защтите и спасаваоа пд елементарне неппгпде и друге несреће у складу са 
Уредбпм Владе Републике Српске кап и Прпграм развпја цивилне защтите у пбласти 
защтите и спасаваоа.  

• Фпрмирати, ппремити и пбушити јединицу цивилне защтите ппщте намјене 24 припадника 
( види прилпг бр.  1. Лишна и материјална фпрмација  ); 

• Фпрмирати специјализпвану јединицу цивилне защтите за защтиту и спасаваое пд 
ппжара, 12 припадника (види прилпг бр. 2. Лишна и материјална фпрмација); 

• Фпрмирати специјализпвану јединицу цивилне защтите лпгистику , 12 припадника (види 
прилпг бр. 3. Лишна и материјална фпрмација); 
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• Фпрмирати специјализпвану јединицу цивилне защтите за пперативнп – кпмуникативну 
ппдрщку 12 припадника (види прилпг бр. 4. Лишна и материјална фпрмација); 

• Урадити прпјекат система за ранп уппзправаое, псматраое, пбавјещтаваое и узбуоиваое 
кпји ће ствприти предуслпве за увезиваое субјеката пд знашаја за защтиту и  спасаваое пд 
елементарне неппгпде и друге несреће унутар ппщтине, Републике и са сусједним и 
другим ппщтинама; 

• Усппставити систем ранпг уппзправаоа, псматраоа, пбавјещтаваоа и узбуоиваоа; 
• Сашинити наставни план и прпграм пбуке и вјежби структура защтите и спасаваоа и исти 

реализпвати кпристећи сппствене и капац итете Републике; 
• Пптписати сппразуме п сарадои у пбласти защтите и спасаваоа пд елементарне неппгпде 

и друге несреће са сусједним ппщтинама/ градпвима Републике Српске и Федерације 
Бпсне и Херцегпвине; 

• Пбезбједити предуслпве смјещтајне, материјалнп-технишке и људске за функципнисаое 
пперативнп-кпмуникативнпг центра; 

• Пбезбједити складищни прпстпр за смјещтај ппреме и рпбних резерви за пптребе система 
защтите и спасаваоа пд елементарне неппгпде и друге несреће; 

• Пбезбједити међуспбну сарадоу и кппрдинацију дјелпваоа субјеката пд знашаја за 
защтиту и спасаваое на ппдрушју ппщтине и оихпвп интегрисаое у систем защтите и 
спасаваоа; 

• Прганизпвати акције уређеоа ријешних кприта (шищћеое щибља и других израслина, 
шищћеое смећа и др.).У акције укљушити заппслене у ппщтинскпј администрацији, јавним 
предузећима, щкплску пмладину, удружеоа грађана ; 

• Кадрпвски пјашати Службу за цивилну защтиту пријемпм јпщ једнпг изврщипца на 
пперативнп-планским ппслпвима - млађег струшнпг лица са дпбрим ппзнаваоем 
инфпрматике и енглескпг језика; 

• Пбезбиједити алтернативни систем веза (са људствпм и пптребнпм ппремпм) за рад у 
ванредним ситуацијама када дпђе дп птежанпг функципнисаоа или прекида рада фиксне 
и мпбилне телефпније; 

• Изврщити набавку квалитетнпг теренскпг впзила за пптребе цивилне защтите; 
• Склппити прелиминарне угпвпре са субјектима пд знашаја за защтиту и спасаваое на 

ппдрушју Ппщтине за пптребе ангажпваоа у ванредним ситуацијама; 
• Пбезбиједити дпсљеднп спрпвпђеое шлана 153.став 2, Закпна п защтити и спасаваоу у 

ванредним ситуацијама кпји се пднпси на финансираое система защтите и спасаваоа; 
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V ДИП  

5.ЗАКЉУЧAK 

Радна група за израду Прпцјене угрпженпсти пд елементарне неппгпде и друге несреће на 
ппдрушју ппщтине Лппаре је анализпм ризика и капацитета за супрптстављаое ризицима, 
устанпвила да је евидентнп  да систем защтите и спасаваоа / цивилне защтите Ппщтине Лппаре 
мпже пдгпвприти на ризике самп са пгранишеним пбимпм из разлпга недпвпљне капацитиранпсти 
субјеката пд знашаја за защтиту и спасаваое пд елементарне неппгпде или друге несреће кап и 
недпвпљне уређенпсти система у нпрмативнп-планскпм дијелуте да је за ппдизаое система 
защтите и спасаваоа/цивилне защтите на вищи нивп пптребнп предузети низ мјера и активнпсти 
пд стране свих субјеката система. 
 
Истп такп мпже се кпнстатпвати данедпвпљна увезанпст,кппрдинација и синхрпнизација 
дјелпваоа кљушних субјеката приликпм планираоа те превентивнпг и пперативнпг дјелпваоа кап 
и неразумјеваое шиоенице да је бављеое ппслпвима защтите и спасаваоа/цивилне защтите, 
пбавеза шитавпг друщтва има негативан утицај на функципналнпст и ефикаснпст дјелпваоа 
система защтите и спасаваоа, па се требају предузети знашајне мјере са циљем птклаоаоа 
ппменутих недпстатака. 
 
С пбзирпм на велишину и знашај Ппщтине и оену свакпдневну излпженпст ризицима-
елементарним неппгпдама, симбплишнп се улагалп у систем защтите и спасаваоа/цивилне 
защтите какп са нивпа Републике Српске када је у питаоу прпвпђеое системских мјера и 
активнпсти такп и са нивпа Ппщтине  ради ппбпљщаоа ппремљенпсти и пбушенпсти цивилне 
защтите. Када су у питаоу финансијска издвајаоа за пптребе цивилне защтите иста је углавнпм 
била на маргинама листе припритета.  
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Елементарне неппгпде и друге несреће кпје су се дещавале ппследеоих гпдина пзбиљна су 
пппмена да се систему защтите и спасаваоа/цивилнпј защтити мпра ппсветити дужна пажоа и да 
мпра бити један пд припритета свих субјеката система, а на ппщте задпвпљствп грађана. 
 
На бази идентификације ризика, анализе ризика и анализе капацитета кап и утврђиваоа 

пптребних мјера и активнпсти ради успјещнпг спрпвпђеоа преветивних, пперативних  и мјера 

ппправка мпгу се дпнијети сљедећи закљушци:  

Ппјаве елементарних неппгпда и других несрећа на ппдрушју ппщтине Лппаре представљају 

сталну ппаснпст угрпжаваоа станпвнищтва, материјалних дпбара и живптне средине.  

Највећи ризик пп станпвнищтвп имају клизищта, ппжари и ппплаве. 

У циљу унапређеоа система защтите и спасаваоа неппхпднп је предузети мјере на изради 

квалитетних нпрмативнп- планских дпкумената кпји регулищу функципнисаое система защтите и 

спасаваоа на ппдрушју ппщтине и на бази тих дпкумената усппставити квалитетну прганизацију 

система защтите и спасаваоа кпја ће пмпгућити кппрдинирану, синхрпнизпвану и ефикасну 

упптребу свих распплпживих капацитета защтите и спасаваоа у све три фазе защтите и спасаваоа 

(превентива, пдгпвпр и ппправак), при тпм дајући тежищте дјелпваоа на превентивнпј фази кап 

најефикаснијпј и екпнпмски најпправданијпј фази дјелпваоа у пбласти защтите и спасаваоа пд 

елементарне неппгпде и друге несреће. 

На бази анализе капацитета утврђенп је да најзнашајније прпмјене и прилагпђаваоа у дпмену 

превентивних, пперативних и мјера ппправка је неппхпдп  изврщити у дијелу защтите и спасаваоа 

пд ппжара, клизищта, ппплава и защтити живптне средине. 

За успјещнп супрпстављаое елементарним неппгпдама и другим несрећама пднпснп спрпвпђеое 

адекватних превентивних, пперативних и мјера ппправка, неппхпднп је: нпрмативнп-плански 

уредити систем защтите и спасаваоа Ппщтине, усппставити дпбру прганизацију, фпрмирати 

јединице и тимпве,реализпвати пбуке структура защтите и спасаваоа и пбезбједити пптребна 

материјалнп - технишких средстава и ппрему за ефикаснп спрпвпђеое мјера защтите и спасаваоа 

станпвнищтва и материјалних дпбара. 

Пптребнп је радити напрганизпваоу и реализацији пбуке станпвнищтва и на тај нашин 

дппринијети јашаоу свијести грађана и сппзнаји грађана п ппаснпстима кпјима су излпжени и 

нашину какп се истима пдупријети.  

Истп такп је вепма важнп да се приликпм дпнпщеоа урбанистишких, прпстпрнп планских и 

стратещких развпјних дпкумената на ппдрушју ппщтине Лппаре адекватнп третирапитаоа защтите 

и спасаваоа станпвнищтва и материјалних дпбара, пднпснп да сеприликпм израде урбанистишкпг 

и прпстпрнпг плана ппщтине у пптпунпсти упбзире и прилагпде идентификпваним ризицима. 
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VI ДИП 

6. РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СЦЕНАРИЈИ 
 

6.1 Сценариј ппплава услед хаварије на брани ХА „Снијежница“ 
 

Сценариј брпј:  Наслпв:Ппплава услед хаварије на брани ХА „Снијежница“  

Категприја пријетое/тип 

дпгађаја 

Прирпдна несрећа. Технишкп-технплпщка несрећа. Терпристишки акт. 

Тактика зараћене стране за ппстизаое превласти на бпјнпм ппљу. 

Ппплава на ппдрушју плавнпг дијела насеља Прибпј, Пељаве, Тпбут. 

Кратак садржај дпгађаја Пбилне кищне падавине на ппдрушју Ппщтине Тепшак и Сапна у ФБиХ 

дплази  дп ппвећаоа впдпстаја на ХА „Снијежница“ услед шега дплажи 

дп хаварије на брани ХА щтп дпвпди дп плављеоа Прибпја, пељава и 

Тпбута и прекида магистралне путне кпмуникације Бијељина-Прибпј-

Тузла.Угрпженп станпвнищтвп уз ријешнп кпритп ријеке Јаое. Редпван 

сапбраћај пвпм путнпм дипницпм  је прекинут, такп да сва редпвна 

дпстава кпја се пбавља пвпм сапбраћајницпм је у прекиду. Електрп 

снадбијеваое је у прекиду збпг плављеоа виспкпнаппнске централне 

станице Прибпј. 

Хитне здравствене и пстале службе мпрају прпћи даљи пбилазни пут дп 

Бплнице у Бијељини . Станпвнищтвп је прпсиљенп да прплази пкплним, 

мнпгп даљим путевима да би дпщли дп планираних пдредищта 

(Бијељина). 
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Гепграфскп ппдрушје Регипналнп; угрпжена путна кпмуникација између двије сусједне 

ппщтине у два ентитета. 

Трајаое  4 мјесеца  

Вријеме дпгађаја Неважнп.Вријеме ппплаве  није релевантнп, дпгађа се у свим гпдищоим 

дпбима.  

Уппзпреое/узбуна Центар за узбуоиваое није у функцији. 

Циљне/ризишне групе Ппплаве угрпжавају станпвнищтвп, импвину, инфраструктуру. Ппплава 

на ппдрушју Прибпја, Пељва и Тпбута дпвпди најприје дп прекида 

кпмуникација између ппщтина, прекид између два ентитета. Угрпжена 

је, импвина, дпмаћинства станпвнищтвп сапбраћајнице на тпм ппдрушју, 

сппредни путеви и бунар за снабдијеваое станпвнищтва впдпм у 

Пељавама, Тпбуту и Мезграји. 

 

Ппвпд/ппзадина сценарија 

 

Инцидент  у ппщтини Лппаре. Ппплаве су перипдишни прпблем 

класификпване кап 100-щоа ппјава гдје пвпм ппјавпм пптпунп прекида 

путну кпмуникацију угрпжава станпвнищтвп импвину и ппјаве клизищта. 

За вријеме ппплава,  путна кпмуникација већи временски перипд буде у 

прекиду кап и впдпснадбијавое, да би се касније изврщилп привременп 

санираое ради усппстављаоа функципналнпсти истих.  

Директни узрпци 

реализације сценарија 

Прирпдни фактпри 

ХНамјерне људске акције 

 Ненамјерне људске акције 

Х Технишки узрпци 

Прганизацијске грещке 
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Друге важне инфпрмације п 

сценарију 

Велика размјера пбилних падавина дпвпди дп прекида  шитаве 

ифраструктуре, телефпнске кпмуникације са сусједним ппщтинама за 

тражеое ппмпћи  не фунцкипнищу. Прекид сапбраћаја,телефпнске 

кпмуникације,прекид впдпснадбијеваоа, дужи перипд се кпристе 

алтернативни правци, велика финансијска средства пптребна су за 

трајну санацију . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

6.2 Сценариј –Ппплаве бујишних впдптпка  

Сценариј брпј: 1 Наслпв:Ппплава бујишних впдптпка на цијелпм ппдрушју ппщтине 

Лппаре  

Категприја пријетое/тип 

дпгађаја 

Прирпдна несрећа. Ппплава бујишних впдптпка на цијелпм ппдрушју 

ппщтине Лппаре. 

Кратак садржај дпгађаја Пбилне кищне падавине на ппдрушју Ппщтине Лппаре дпвеле су  дп 

ппвећаоа впдпстаја свих ријека и пптпка и пптпшића на ппдрушју 

ппщтине Лппаре.Угрпженп станпвнищтвп стамбени и ппмпћни и 

ппслпвни пбјекти  уз кприта Ријека и пптпка и пптпшића.Дплази дп 

прекида свих кпмуникација на ппдрушју ппщтине Лппаре. Све 

телефпнске везе су у прекиду нестаје струје, јавља се велики брпј 

клизищта кпја прекидају путну и другу инфраструктуру. 

 

Гепграфскп ппдрушје Регипналнп; угрпжена путна кпмуникација између  сусједних ппщтина у 

два ентитета. 

Трајаое  4 мјесеца 

Вријеме дпгађаја Неважнп.Вријеме ппплаве  није релевантнп, дпгађа се у свим гпдищоим 

дпбима нарпшитп април мај нпвембар септембар, накпн пбилних 
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падавина, тппљеоа снијега. Ппследое ппплаве 5/6 август 2014 гпдине је 

билп накпн пбилних кищних падавина. 

Уппзпреое/узбуна Центар за узбуоиваое није у функцији. 

Циљне/ризишне групе Ппплаве угрпжавају станпвнищтвп, импвину, инфраструктуру. Ппплава 

на цијелпм ппдрушју ппщтине Лппаре дплази најприје дп прекида 

кпмуникација између ппщтина, прекид између два ентитета. Угрпжена 

је, импвина, дпмаћинства станпвнищтвп сапбраћајнице на тпм ппдрушју, 

сппредни путеви.. 

 

Ппвпд/ппзадина сценарија 

 

Инцидент  у ппщтини Лппаре. Ппплаве су перипдишни прпблем 

класификпване кап 100-щоа ппјава гдје пвпм ппјавпм пптпунп прекида 

путну кпмуникацију угрпжава станпвнищтвп импвину и ппјаве клизищта. 

За вријеме ппплава,  путна кпмуникација маои временски перипд буде 

у прекиду кап и впдпснадбијавое, да би се касније изврщилп 

привременп санираое ради усппстављаоа функципналнпсти истих.  

Директни узрпци 

реализације сценарија 

Прирпдни фактпри 

Намјерне људске акције 

 Ненамјерне људске акције 

Технишки узрпци 

Прганизацијске грещке 

Друге важне инфпрмације п 

сценарију 

Велика размјера пбилних падавина дпвпди дп прекида  шитаве 

ифраструктуре, телефпнске кпмуникације са сусједним ппщтинама за 

тражеое ппмпћи  не фунцкипнищу.  Прекид сапбраћаја, телефпнске 

кпмуникације,прекид впдпснадбијеваоа,  дужи перипд се кпристе 

алтернативни правци, велика финансијска средства пптребна су за 

трајну санацију . 
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6.3 Сценариј ппжар птвпренпг прпстпра 
 

Сценариј : Наслпв:Ппжар птвпренпг прпстпра 

Категприја пријетое/тип 

дпгађаја 

Прирпдна несрећа. Ппжар птвпренпг прпстпра – МЈЕШПВИТА  щума на 

ппдрушју ДРАГПВПГ БРДА у Мирпсавцима. 

Кратак садржај дпгађаја Услед изузетнп виспких температура и изпстанка падавина ппдрушје 

Ппщтине Лппаре, щири рејпн Драгпвпг Брда захватип је велики ппжар 

мјещпвите щуме . Ппжар настап у минскпм ппљу. 

Гепграфскп ппдрушје Мирпсавци – Драгпвп Брдп 

Трајаое  2 дана  

Вријеме дпгађаја Неважнп.Вријеме ппжара , настап-примјећен у нпћи . 

Уппзпреое/узбуна Пбавјещтеое стиглп пд слушајнпг путника из правца Челића (ФБиХ) 

Пперативнп-кпмуникативни центар за узбуоиваое није у функцији. 

Циљне/ризишне групе Ппжар је угрпзип щуму , биљни и живптиоски свијет тпга ппдрушја кап и 

живптну средину и један стамбени и вище ппмпћних пбјеката и 

антенски стуб мпбилне телефпније и ппстпјала пријетоа угрпжаваоа 

јпщ 2 стамбена пбјекта. 
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Ппвпд/ппзадина сценарија Чести ппжари птвпренпг прпстпра. 

Директни узрпци 

реализације сценарија 

Узрпк ппжара неппзнат (мпгућ прирпдни фактпри и шпвјек) 

Друге важне инфпрмације п 

сценарију 

Важне инфпрмације за пвај и слишне сценарије јесте да се 

превентивним дјелпваоем пвакви сценарији мпгу у пптпунпсти избјећи, 

а укпликп дп истих дпђе вепма је битнп да се исти упше и да се на исте 

реагује у сампм зашетку – настанку. 

 

 
6.4 Сценариј клизищте 
 

Сценариј брпј: 1 Наслпв:Клизищте на путу Лппаре-Гпроа Тузла, мјестп Веселинпвац 

Категприја пријетое/тип 

дпгађаја 

Прирпдна несрећа. Клизищте кпје дуги низ гпдина ппкущава да се 

санира 

Кратак садржај дпгађаја Активираоем клизищта у мјесту Веселинпвац, прекинутаје једна пд 

важнијих путних кпмуникација на ппдрушју ппщтине Лппаре, пднпснп пут 

кпји ппвезује Лппаре са Гпропм Тузлпм. Редпван сапбраћај пвпм путнпм 

дипницпм пстаје прекинут, такп да сва редпвна дпстава кпја се пбавља 

пвпм сапбраћајницпм је у прекиду. Хитне здравствене и пстале службе 

мпрају прпћи мнпгп даљи пбилазни пут дп најближе љекарске устанпве. 

Станпвнищтвп је присиљенп да прплази пкплним, мнпгп даљим 

путевима да би дпщли дп планираних пдредищта. Слпжена геплпщка 

грађа, ппдлпжна прпцесу клизаоа, на путу у Веселинпвцу. 

Гепграфскп ппдрушје Регипналнп, ентитетскп; угрпжена путна кпмуникација између двије 

сусједне ппщтине у два ентитета. 

Трајаое >12 мјесеци 

Вријеме дпгађаја Неважнп.Вријеме активираоа клизищта није релевантнп, дпгађа се у 

свим гпдищоим дпбима, накпн пбилних падавина, тппљеоа снијега, 

грађевинских радпва. Ппследое активираое клизищта је билп у 

прпљеће накпн пбилних кищних падавина. 

Уппзпреое/узбуна Без уппзпреоа/Немпгуће је уппзприти на клизищте. 
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Циљне/ризишне групе Клизищте угрпжава станпвнищтвп, импвину, инфраструктуру. 

Активираоем клизищта на ппдрушју Веселинпвца дплази најприје дп 

прекида кпмуникација између насеља, прекид између два ентитета, 

пднпснп двије ппщтине. Угрпжена је сапбраћајница, импвина, 

дпмаћинства станпвника на тпм ппдрушју, ливаде, щуме, сппредни 

путеви.. 

Ппвпд/ппзадина сценарија Инцидент  упшен у ппщтини Лппаре. Клизищте на ппдрушју Веселинпвца 

је  регипнални прпблем јер оегпвим активираоем пптпунп прекида 

путну кпмуникацију. Ппслије активираоа клизищта, та путна 

кпмуникација маои временски перипд буде у прекиду, да би се касније 

изврщилп привременп санираое ради усппстављаоа путне 

кпмуникације. Привремене мјере тренутнп ријеще прпблем, али 

временп се щири клизищте такп да је активираоем у мају  2014.гпдине 

дпщлп дп рущеоа пбјекта ппред пута (щумарница), угрпженп 

(пщтећенп) вище кућа и исељенп станпвнищтвп,  щума и 

ппљппривреднп земљищте је унищтенп у дужини пкп 1 км.  

Директни узрпци 

реализације сценарија 

Прирпдни фактпри 

Намјерне људске акције 

 Ненамјерне људске акције 

Технишки узрпци 

Прганизацијске грещке 

Вепма слпжена геплпщка грађа, палепгене наслаге, пднпснп средои и 

гпрои епцен (Е2,3), у шији састав улазе крешоаци, лаппрци, алеврплити, 

глинци, пјещшари и кпнглпмерати. Субстрат терена је изграђен пд 

лаппраца, прекп кпга је деппнпвана кпра распадаоа изграђена пд 

пјескпвитп – глинпвитпг материјала 

 

Друге важне инфпрмације п 

сценарију 

Велика размјера клизищта кпје се прпщирилп ппследоим активираоем 

и дпстиглп килпметарску дужину. Узрпк је бип вищедневне кищне 

падавине, ппред ипнакп нестабилнпг терена, пднпснп већ ппкренутпг 

клизищта у вище наврата у претхпдним гпдинама.  Ппкущај неуспјещне 

привремене санације у вище наврата. Прекид сапбраћаја, дужи перипд 

се кпристе алтернативни правци на пвпј путнпј кпмуникацији, велика 

финансијска средства пптребна су за трајну санацију   
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6.5 Сценариј земљптрес 

Сценариј брпј:  Наслпв:Земљптрес магнитуде ≥ 5.0 јединица Рихтерпве скале на 
               щирем ппдрушју Лппара 

Категприја пријетое/тип 
дпгађаја 

Прирпдна катастрпфа/Непшекиван са великим ппсљедицама 

Кратак садржај дпгађаја Земљптрес се дпгађа изненада и без мпгућнпсти најаве. Прије и накпн 
главнпг удара пбишнп се јавља  већи брпј земљптреса магнитуда маоих 
пд магнитуде главнпг удара. Ппсљедице земљптреса пве магнитуде су, 
укпликп је епицентар у близини урбанпг ппдрушја, да настају рущеоа 
дијелпва намјещтаја у станпвим. Пщтећеоа се јављају и на 
квалитетнијим кућама, маое пукптине на зидпвима. Руще се дијелпви 
димоака на кућама, падају цреппви. На слабијим пбјектима су мпгућа 
већа пщтећеоа. Пва прирпдна ппјава збпг свпје прирпде изазива панику 
и нераципналнп ппнащаое људи збпг кпје и ппсљедице мпгу бити 
знатнп теже.  

Гепграфскп ппдрушје Регипналнп/ ппдрушје  Лппара 

Трајаое Земљптрес траје маое пд 1 минуте. Упбишајена је ппјава већег брпја 
накнадних удара . 

Вријеме дпгађаја Вријеме дпгађаоа земљптреса (нпћ или дан, радни или нерадни дан) 
игра знашајну улпгу  кад су ефекти пп људе у питаоу. 

Уппзпреое/узбуна Нема уппзпреоа. Не ппстпји мпгућнпст уппзпреоа на земљптрес. 

Циљне/ризишне групе Пвакп земљптрес изазива рущеоа дијелпва намјещтаја у станпвима. 
Пщтећеоа се јављају и на квалитетнијим кућама, маое пукптине на 
зидпвима. Руще се дијелпви димоака на кућама, падају цреппви. На 
слабијим пбјектима су мпгућа већа пщтећеоа.  Најраоивије категприје 
су дјеца предщкплскпг и щкплскпг узраста, нарпшитп акп се земљптрес 
дпгпди тпкпм дана када се налазе у щкплским пбјектима.  
 

Ппвпд/ппзадина сценарија Ппвпд за израду пвпг сценарија је најснажнији земљптрес кпји се 

дпгпдип давне 1858. гпдине са епицентрпм на планини Мајевици и 

интензитетпму епицентру пд 7-8°MCS (Меркали-Канкани-

Зибергпва)скале. Најснажнији земљптрес дпгпдип давне 1858. гпдине са 

епицентрпм на планини Мајевици и интензитетпму епицентру пд 7-

8°MCS (Меркали-Канкани-Зибергпва)скале. Сви други земљптреси кпји 

су се десили у задоих стптину гпдина имали су магнитудупкп 5 и маое 

пд 5.0 степени Рихтерпве скале щтп пдгпвара интензитету дп 7°MCS. 

Судећи према брпју и интензитету дпгпђених земљптреса, регипн 

Лппара не изражава виспк степен сеизмишке ппаснпсти. Нивп 
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сеизмишкпг хазарда на пвпм прпстпру, услпвљен је присуствпм 

релативнп блиских жарищта, пбласт планине Мајевица и регипн Тузле 

на југу дп 8°MCS, а на истпку пбласт између Лпзнице и Звпрника према 

Ваљеву гдје се мпгу пшекивати земљптреси интензитета пд 8°MCS скале.  

 

Директни узрпци 
реализације сценарија 

 
Директан узрпк је прирпдна ппјава на кпју шпвјек свпјпм активнпщћу не 
мпже утицати нити бити уппзпрен. Мпже, међутим, разумним 
ппнащаоем тпкпм и ппслије земљптреса да спријеши неке негативне 
ефекте (нпр. искљушиваоем  електришнпг и гаснпг напајаоа мпгу се 
спријешити ппжари у пбјектима).  

Друге важне инфпрмације п 
сценарију 

Важна  инфпрмација за пвај сценарип јесте да је једина превентива 
ппщтпваое прпписа п грађеоу у сеизмишки активним ппдрушјима и 
стална едукација станпвнищтва п ппнащаоу за вријеме и ппслије 
дещаваоа земљптреса јер се, према неким сазнаоима, правилним 
ппнащаоем и избјегаваоем панике мпгу умаоити щтете за 30%. 
Нарпшитп је важнп да људи буду уппзнати да је ппјава  накнадних удара 
ппслије пвакп снажних пптреса нпрмална ппјава и дип прпцеса 
пслпбађаоа сеизмишке енергије кпји мпже да траје мјесецима накпн 
главнпг удара. 
 

 

 

6.6 Сценариј неексплпдиранп убпјнп средствп 

Сценариј брпј:  Наслпв:Деминерска несрећа на ппдрушју Мајдана - Извлашеое пспба 
из минскпг ппља– „Брзипдгпвпр“ - 
 

Категприја пријетое/тип 
дпгађаја 

Деминерска несрећа/Непшекиван са великим ппсљедицама 

Кратак садржај дпгађаја Приликпм пдласка на излет групе ушеника једнп лице се издвпјилп и 
птищлп у другпм правцу али убрзп накпн тпга шула се експлпзија 
мине.Пствареним увидпм на лицу мјеста са безбједне удаљенпсти 
дпщлп се дп сппзнаје да је лице наищлп на неексплпдиранп убпјнп 
средствп и да је истпраоенп.Збпг неппсједпваоа прецизних ппдатака да 
ли је ријеш п самп једнпм неексплпдиранпм убпјнпм средству или п 
минскпм ппљу никп не смије да се приближи ппвриђенпм да би му 
указали прву ппмпћ. 

Гепграфскп ппдрушје Регипналнп/ ппдрушје  Лппаре-Мајдан 

Трајаое Тренутнп 
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Вријеме дпгађаја Вријеме дпгађаоа 12,00 шаспва , 15.јула 

Уппзпреое/узбуна Пдмах је тражена ппмпћ у ангажпваоу деминерскпг А тима Републишке 
управе цивилне защтите Републике Српске, пплиције и хитне ппмпћи. 

Циљне/ризишне групе Пвакве врсте ппаснпсти представљају ппаснпст за   щкплску дјецу, 

станпвнищтвп кпје се бави ппљппривреднпм прпизвпдопм и 

стпшарствпм, лпвце,рибплпвце, планинаре, излетнике, ватрпгасце, 

раднике щумских газдинстава,кап и за припаднике кпмуналних и 

електрп служби и др. 

 

Ппвпд/ппзадина сценарија Ппвпд за израду пвпг сценарија је једна пд деминерских несрећа кпја се 
десила у прпщлпсти. 
Пперација „брзи пдгпвпр“ ппдразумијева интервентнп деминираое у 
циљу щтп бржег приласка ппвријеђенпј  или на други нашин затешенпј 
пспби у минскпм ппљу ради оенпг брзпг извлашеоа на сигурну 
ппврщину и пружаоа неппхпдне ппмпћи. Пперација „брзи пдгпвпр“ се 
прпвпди према ппсебним прпцедурама. Кпнкретан сценариј је шест и 
ппуздан у ппгледу ушесталпсти јер се на ппдрушју ппщтине Лппаре услед 
сјеше пгревнпг дрвета грађани шестп нађу у минскпм ппљу гдје буду 
ппвријеђени или „зарпбљени“. Најважнија мјера је брзп пбавјещтаваое 
сигурним везама кпмуникације на линији ппщтинска служба цивилне 
защтите, пплицијски пргани, тимпви РУЦЗ лпцирани у Дпбпју и пбушени 
за „брзи пдгпвпр“. У пперативнпм смислу ппред дпбре кпмуникације 
важнп је кппрдиниранп садејствп пплиције, медицинских служби и тима 
за „брзи пдгпвпр“ у пваквим ситуацијама. 
 

Директни узрпци 
реализације сценарија 

 
 

 Ненамјерне људске акције 
Технишки узрпци 
Прганизацијске грещке 

 
Директан узрпк је ненамјерна људска акција кпја је ппдппмпгнута 
недпстаткпм технишке и прганизаципне ппдрщке.(Мјестп 
неексплпдиранпг убпјнпг средства-минскпг ппља није билп защтићенп, 
нити пбиљеженп, а грађани нису инфпрмисани п тпме.  

Друге важне инфпрмације п 
сценарију 

Важна  инфпрмација за пвај сценарип јесте да је вепма битнп ппсветити 
пажоу идентификацији неексплпдираних убпјних средстава и минских 
ппља и да је иста вепма битнп виднп пбиљежити и пбезбиједити и п 
тпме уппзнати грађане.Истп такп вепма је битнп да се прије пдласка на 
неппзнате лпкације уппзнате п ппаснпстима на кпје мпжете наићи на 
пдређеним лпкацијама. 
 

VII ДИП - ПРИЛПЗИ 
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                                                                                                                       Прилпг брпј: 1 

Лишни и материјални састав  јединице цивилне защтите ппщте намјене: 

А)Лишни састав  

Ред.бр. ппзиција Брпј 
припадника 

наппмена 

1. Кпмандир јединице 1 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

2. Замјеник кпмандира јединице 1 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

3. Кпмандир пдјељеоа  2 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

4. Припадник 20  

 Укупнп: 24  

 

Б) идивидуална ппрема 

ред.бр. врста ппреме Јед.мјере кплишина 0рје.ппј.цијена 
у КМ са ПДВ 

Прј.укупна 
цијена 

1. Унифпрма 
припадника цивилне 
защтите 

Кпл. 24 500,00 12.000,00 

2. Чизме гумене пар 24 25,00 600,00 

3. Пелерина за кищу кпм 24 30,00 720,00 

4. Батеријска лампа кпм 24 20,00 480,00 

СВЕУКУПНП:    13.800,00 

 

Ц) заједнишка ппрема 

ред.бр. врста ппреме кплишина Прј.ппј.цијена у КМ 
са ПДВ 

Укупна цијена 

1. Мптпрнп впзилп 3 50.000,00 150.000,00 

2. Мптпрна тестера 4 500,00 2.000,00 

3. кплица 4 60,00 120,00 

4. крамп 10 20,00 200,00 

5. лппата 20 20,00 400,00 

6. грабље 10 20,00 200,00 

7. сјекира 6 30,00 180,00 

СВЕУКУПНП:   153.100,00 

УКУПНП Б+Ц:  13.800,00 + 153.100,00    = 166.900,00 КМ 

НАППМЕНА: У табелама је наведена самп пснпвна ппрема неппхпдна за функципнисаое 

јединице. 

Прилпг брпј: 2 
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Лишни и материјални састав специјализпване јединице цивилне защтите за защтиту и спасаваое 

пд ппжара: 

А)Лишни састав  

Ред.бр. ппзиција Брпј 
припадника 

наппмена 

1. кпмандир 1 Впзашки „Ц“ категприја 

2. Замјеник кпмандира 1 Впзашки „Ц“ категприја 

3. Ватрпгасац уједнп и спасипц 10 Впзашки „Ц“ категприја 
 (4 припадника) пстали „Б“ 
категприја 

4. Укупнп: 12  

 

Б) идивидуална ппрема 

ред.бр. врста ппреме Јед.мјере кплишина 0рје.ппј.цијена 
у КМ са ПДВ 

Прј.укупна 
цијена 

1. Интервенцијскп 
пдијелп 

Кпл. 12 1400,00 16800,00 

2. Радна ватрпгасна 
блуза(зимска) 

Кпм. 12 75,00 900,00 

3. Радне панталпне 
(зимске) 

Кпм. 12 75,00 900,00 

4. Кпщуља дуги рукав Кпм. 24 40,00 960,00 

5. Капа-кашкет Кпм. 12 20,00 240,00 

6. чемпер Кпм. 12 80,00 960,00 

7. Чизме кпжне Пар 12 250,00 3.000,00 

8. Ципеле кпжне Пар 12 75,00 900,00 

9. Каищ кпжни Кпм. 12 30,00 360,00 

10. Панталпне љетне Кпм 12 65,00 780,00 

11. Кпщуља кратки рукав Кпм 24 60,00 1.440,00 

12. мајица Кпм 24 15,00 360,00 

13. Лампа рушна Кпм 12 50,00 600,00 

14. Ватрпгасна сјекира кпм 12 20,00 240,00 

15. Защтитна кацига са 
дуплим визирпм 

Кпл. 12 750,00 9.000,00 

СВЕУКУПНП:    37.440,00 

Ц) заједнишка ппрема 

ред.бр. врста ппреме кплишина Ппј.цијена у КМ са 
ПДВ 

Укупна цијена 

1. Маое ватрпгаснп впзилп 1 200.000,пп 200.000,00 

2. Теренскп впзилп са 
пумппм виспкпгпритиска и 
300 л впде 

1 80.000,00 80.000,00 

3. Апарат за защтиту пргана 
за дисаое 

4 3.000,00 12.000,00 
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4. Напртоаша за щумске 
ппжаре 

12 300,00 3.600,00 

5. Љестве кукаше 1 700,00 700,00 

6. Љестве растегаше 
двпдијелне 

1 700,00 700,00 

7. Љестве прислаоаше 1 150,00 150,00 

8. Маоа пумпа за црпаое 
впде 

4 1200,00 4.800,00 

9. Усиснп цријевп 75 мм 2 140,00 280,00 

10. Усисна кпрпа са сппјкпм 2 250,00 500,00 

11. Пптиснп цријевп 75 мм 2 100,00 200,00 

12. Пптиснп цријевп 52 мм 2 50,00 100,00 

13. Раздјелница  2 400,00 800,00 

14. Мјещаш пјене 1 500,00 500,00 

15. Млазница за тещку пјену 1 300,00 300,00 

16. Млазница за средоу пјену 1 400,00 400,00 

17. Млазница универзална 2 200,00 400,00 

18. Мптпрна пила 3 500,00 1500,00 

СВЕУКУПНП:   306.930,00 

 

Д) Пбука и пплагаое испита за ватрпгасца цц. 1.000,00 КМ пп ппјединцу щтп укупнп изнпси 

12.000,00 КМ. 

УКУПНП Б+Ц+Д :  37.440,00 + 306.930,00 + 12.000,00    = 356.370,00 КМ 

НАППМЕНА: У табелама је приказана самп пснпвна ппрема неппхпдна за функципнисаое је 

                                                                                                                Прилпг брпј:  3 

Лишни и материјални састав специјализпване  јединице цивилне защтите за лпгистику: 

А)Лишни састав  

Ред.бр. ппзиција Брпј 
припадника 

наппмена 

1. Кпмандир јединице 1 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

2. Замјеник кпмандира јединице 1 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

3. Кпмандир пдјељеоа за снабдеваое 1 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

4. Припадник- снабдјеваш 4 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

5. Кпмандир пдјељеоа за 
складищтеое МТС-а 

1 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

6. Припадник – рукпвапц МТС-а 1  

7. Припадник – ппмпћни радник 3  

 Укупнп: 12  
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Б) идивидуална ппрема 

ред.бр. врста ппреме Јед.мјере кплишина 0рје.ппј.цијена 
у КМ са ПДВ 

Прј.укупна 
цијена 

1. Унифпрма 
припадника цивилне 
защтите 

Кпл. 12 500,00 6000,00 

2. Чизме гумене пар 12 25,00 300,00 

3. Пелерина за кищу кпм 12 30,00 360,00 

4. Батеријска лампа кпм 12 20,00 240,00 

СВЕУКУПНП:    6.900,00 

 

Ц)заједнишка ппрема 

ред.бр. врста ппреме кплишина Прј.ппј.цијена у КМ 
са ПДВ 

Укупна цијена 

1. Мптпрнп впзилп 3 50.000,00 150.000,00 

2. Рушни виљущкар 1 2.000,00 2.000,00 

3. кплица 2 60,00 120,00 

СВЕУКУПНП:   152.120,00 

УКУПНП Б+Ц:  6.900,00 + 152.120,00    = 159.020,00 КМ 

НАППМЕНА: У табелама је наведена самп пснпвна ппрема неппхпдна за функципнисаое 

јединице 

    Прилпг брпј: 4 

Лишни и материјални састав специјализпване  јединице цивилне защтите за пперативнп-

кпмуникативне ппслпве: 

А)Лишни састав  

Ред.бр. ппзиција Брпј 
припадника 

наппмена 

1. Кпмандир јединице 1 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

2. Замјеник кпмандира јединице 
уједнп пператер 

1 Пплпжен впзашки „Б“ 
категприје 

3. Пператер  4  

 Укупнп: 6  

 

Б) идивидуална ппрема 

ред.бр. врста ппреме Јед.мјере кплишина 0рје.ппј.цијена 
у КМ са ПДВ 

Прј.укупна 
цијена 

1. Унифпрма 
припадника цивилне 
защтите 

Кпл. 6 500,00 3.000,00 
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2. Батеријска лампа кпм 6 20,00 120,00 

СВЕУКУПНП:    3.120,00 

 

Ц) заједнишка ппрема 

ред.бр. врста ппреме кплишина Прј.ппј.цијена у КМ 
са ПДВ 

Укупна цијена 

1. Кпмпјутер са щтампашем 3 2.000,00 6.000,00 

2. Факс/скенер/кппир 1 500,00 500,00 

3. КТ радип уређај у ппсегу 
пд 1 дп 30 Мхз 

1 3.500,00 3.500,00 

4. VHF - радип уређај 
стаципнарни 

1 900,00 200,00 

5. VHF - радип уређај 
мпбилни 

2 600,00 400,00 

6. VHF - радип уређај рушни 10 20,00 200,00 

7. ТВ пријемник 1 500,00 180,00 

8. агрегат 1 1.000,00 1.000,00 

9. Табла за писаое 1 100,00 100,00 

СВЕУКУПНП:   12.080,00 

УКУПНП Б+Ц:  3.120,00 + 12.080,00    = 15.200,00 КМ 

                 Прилпг брпј: 5 

Преглед ппјединих кприщтених дпкумената, извпра, студија, планпва: 

 

1. Закпн п защтити и спасаваоу у ванредним ситуацијама (СГРС, бр. 121/12); 
2. Закпн п защтити пд ппжара (СГРС, 96/08); 
3. Закпн п защтити прирпде  (СГРС, 113/08); 
4. Закпн п защтити ваздуха  (СГРС, 124/11); 
5. Закпн п защтити живптне средине  (СГРС, 71/12); 
6. Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу (СГРС, 40/13); 
7. Закпн п щумама (СГРС, 75/08); 
8. Закпн п спцијалнпј защтити (СГРС, 37/12); 
9. Закпн п дјешијпј защтити (СГРС, 4/02, 17/08, 1/09); 
10. Закпн п класификацији дјелатнпсти и п регистру јединица разврставаоа  (СГРС, 113/04, 

110/05); 
11. Закпн п управљаоу птпадпм  (СГРС, 53/02, 65/08); 
12. Закпн п кпмуналним дјелатнпстима  (СГРС, 124/11); 
13. Мпнитпринг квалитета ппврщинских впда у Републици Српскпј - 2009., „Институт за впде“ 

д.п.п. Бијељина; 
14.  Прпцјена угрпженпсти РС, Баоа Лука, 2013.; 
15. Правилник п узбуоиваоу и ппстпупаоу грађана у слушају ппаснпсти   (СГРС, 53/13); 
16. Стратегија развпја щумарства Републике Српске 2011 - 2021.; 
17. Стратегија прптивминскпг дјелпваоа БиХ 2009-2019; 
18. Уредба п прганизацији и нашину функципнисаоа система псматраоа, пбавејщтаваоа и 

узбуоиваоа  (СГРС, 65/13; 
19. Уредба п садржају и нашину израде Плана защтите пд елементарне неппгпде и друге 

несреће (СГРС, 68/13); 
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20. Mеђунарпднa стратегије Уједиоених нација за смаоеое катастрпфа (UNISDR) 
www.unisdr.org/publications ; 

21. Прпстпрни план Републике Српске  2010-2021, Баоа Лука 2013.; 
22. Статистишки гпдищоак РС, 2014/2015, анализа јединице за лпкалниекпнпмски развпј (ЛЕР); 
23. Студија гащеоа щумских ппжара у БиХ , јануар 2014. гпдине; 
24. Прирушник за дјелпваоецентара за спцијални рад у ванредним ситуацијама изазваним 

прирпдним несрећама, Сарајевп 2015. гпдинe, 
25. Дпкумента дпбивена пд Републишкпг хидрпметепрплпщкпг завпда Републике Српске; 
26. Дпкумента дпбивена пд Републишкпг геплпщкпг завпда Републике Српске; 
27. Дпкумента дпбивена пд Центра за уклаоаое мина БиХ (МАК БиХ). 
28. Стратегија развпја ппщтине Лппаре 2014-2023. 

 

 

 


