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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ 

 

Стратешка процјена утицаја - СЕА (Strаtеgic Еnvirоnmеntаl Аssеssmеnt) је процес 

који локалној управи обезбјеђује  приказ утицаја развојног плана на животну средину. 

 

Ради обезбјеђивања заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја 

неопходно  је  интегрисање  основних  начела  заштите  животне  средине:  начело   

одрживог развоја  (усклађен систем техничко-технолошких, економских и друштвених 

активности у укупном  развоју, базиран  на  принципима  економичности  и  

разумности  у  коришћењу  природних  и створених вриједности, а с циљем  да се 

сачува и унапреди квалитет животне средине  за  садашње  и  будуће  генерације;  

разматрањем  и  укључивањем  битних  аспеката животне средине у припрему и 

усвајање одређених планова и програма и утврђивањем услова за очување вриједности 

природних ресурса  и добара, предјела, биолошке разноврсности, дивљих биљних и 

животињских врста и аутохтоних екосистема, односно рационалним коришћењем 

природних ресурса.), начело интегралности (политика заштите животне средине која 

се реализује доношењем планова и програма, заснива се на укључивању услова заштите 

животне средине, односно очувања и одрживог коришћења биолошке разноврсности у 

одговарајуће секторске и међусекторске програме и планове), начело  

предострожности (које обезбјеђује да свака  активност  мора  бити  спроведена  на  

начин  да  спријечи  или  смањи  негативне  утицаје одређених   планова   и   програма   

на   животну   средину   прије   њиховог   усвајања,   обезбиједи рационално коришћење 

природних ресурса и на минимум сведе ризик по здравље људи, животну средину и 

материјална добра), начело  хијерархије и координације (процјена утицаја планова и 

програма врши се на различитим хијерархијским нивоима на којима се доносе планови 

и програми. У поступку стратешке процјене планова и програма повећани степен 

транспарентности у одлучивању обезбјеђују се узајамном координацијом надлежних и 

заинтересованих органа у поступку давања сагласности на стратешку процјену, кроз 

консултације, односно обавјештавања и давања мишљења на план и програм), начело  

јавности (у циљу информисања  јавности о  одређеним  плановима и програмима и о 

њиховом могућем утицају на животну средину, као и у циљу обезбјеђења пуне 

отворености поступка припреме и доношења или усвајања планова и програма, јавност 

мора, прије доношења било какве одлуке, као и послије усвајања плана и програма, 

имати приступ информацијама које се односе на те планове и програме или њихове 

измјене). 

 

На међународном нивоу усвојен је 2003. године  Протокол Уједињених нација о 

стратешкој процјени утицаја на животну средину.  Кључни прописи, конвенције   и 

директиве од значаја за планску проблематику са становишта заштите животне средине 

у ЕУ
1
: 

                                                 
1
 За ову стратешку процјену су посебно важне следеће директиве ЕУ: 

 Dirеctivе 2001/42/ЕC оf thе Еurоpеаn Pаrliаmеnt аnd оf thе Cоuncil оf 27 Јunе 2001 оn thе 

Аssеssmеnt оf thе Еffеcts оf Cеrtаin Plаns аnd Prоgrаmmеs оn thе Еnvirоnmеnt - Директива 

2001/42/ЕЗ Европског парламента и Савета о стратешкој процени утицаја одређених планова и 

програма на животну средину; 

 Dirеctivе 85/337/ЕЕC оn thе Аssеssmеnt оf thе Еffеcts оf Cеrtаin Public аnd Privаtе Prојеcts оn thе 

Еnvirоnmеnt - Директива 85/337/ЕЕЗ Савета, о процени утицаја на животну средину, са 

последњом изменом извршеном Директивом 2009/31/ЕЗ; 

 Dirеctivе 2003/35/ЕC оf thе Еurоpеаn Pаrliаmеnt аnd оf thе Cоuncil оf 26 Маy 2003 prоviding fоr 

public pаrticipаtiоn in rеspеct оf thе drаwing up оf cеrtаin plаns аnd prоgrаmmеs rеlаting tо thе 

еnvirоnmеnt аnd аmеnding with rеgаrd tо public pаrticipаtiоn аnd аccеss tо јusticе Cоuncil Dirеctivеs 



 
 

  
Страна 8 

 
  

 Кјото протокол, ступио на снагу 16. 02. 2005. године, када га је потписало 184 

земље, међу којима и РС, 

 СЕА директива – Директива 2001/42/ЕС, 

 Директива о ЕИА – Директива Савјета 85/337/ЕЕС, 

 ЕСПОО конвенција - Процјена утицаја у прекограничном контексту, 

 Директива о еколошкој одговорности – Директива 2004/35/ЕС, 

 Директива о птицама – Директива Савјета 79/409/ЕЕС, 

 Директива о стаништима – Директива Савјета 92/43/ЕЕС, 

 Оквирна директива о водама (WFD) – Директива 2000/60/ЕС, 

 Оквирна директива о земљишту – 2004/35/ЕС, 

 Директиве од значаја за подстицај енергетске ефикасности. 

 

Обавеза израде стратешке процјене утицаја секторских развојних планова и програма 

на животну средину уведена је у Републику Српску ступањем на снагу новог Закона о 

заштити животне средине у 2012. години (Службени гласник РС, број: 71/12). 

 

Према члану 48. Закона о заштити животне средине у 2012. Години (Службени гласник 

РС, број: 71/12, у даљем тексту Закон), стратешка процјена се врши за планове у 

области просторног и урбанистичког планирања, или коришћења земљишта, 

пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије саобраћаја, 

управљања отпадом, управљања водама, телекомуникација туризма, очувања 

природних станшта и биљног и животињског свијета, којима се успоставља оквир за 

одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује 

процјена утицаја пројеката на животну средину. 

 

Примјеном стратешке процјене утицаја у планирању, отвара се простор за сагледавање 

промјена насталих у простору и уважавање потреба предметне средине. Планирање 

подразумијева развој, а нова стратегија одрживог развоја захтјева заштиту животне 

средине. Ако Студија о утицају на животну средину, није била у могућности да 

усмјерава развој усљед њене ограничене улоге у планирању, примјена Стратешке 

процјене омогућава постављање једног новог система вриједности уз уважавање 

сазнања о нарушеном систему одређеног простора. 

 

Увођењем Стратешке процјене утицаја на животну средину у процес просторног и 

урбанистичког планирања, она постаје незаобилазан и потенцијално веома ефикасан 

инструмент у систему управљања и заштите животне средине. На основу стратешке 

процјене утицаја на животну средину, све планом предвиђене активности биће 

подложне критичком разматрању са становишта утицаја на животну средину, у 

поступку доношења планова, након чега ће се доносити одлука да ли ће се приступити 

доношењу планова и програма и под којим условима – или ће се одустати од истих. 

 

 

                                                                                                                                                         
85/337/ЕЕC аnd 96/61/ЕC - Stаtеmеnt by thе Cоmmissiоn - Директива 2003/35/ЕЗ Европског 

парламента и Савета о учешћу јавности у изради планова и програма; 

 Dirеctivе 2003/4/ЕC оf thе Еurоpеаn Pаrliаmеnt аnd оf thе Cоuncil оf 28 јаnuаry 2003 оn public аccеs 

tо еnvirоmеntаl infоrmаtiоn аnd rеpеаling cоuncil dirеctivе 90/313/ЕЕC - Директива 2003/4/ЕЗ 

Европског парламента и Савета о приступу јавности информацијама из области животне 

средине; 

 Cоuncil Dirеctivе 92/43/ЕЕC оf 21 Маy 1992 оn thе cоnsеrvаtiоn оf nаturаl hаbitаts аnd оf wild fаunа 

аnd flоrа – Директива 92/43/ЕЕЗ Савета о очувању станишта и дивље флоре и фауне. 
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

 

За израду Стратешке процјене утицаја на животну средину кориштена је следећа 

законска регулатива: 

 

1) Закон о заштити животне средине („Службени гл. Републике Српске“ број 71/12), 

2) Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), 

3) Закон о водама („''Службени гласник Републике Српске'', бр. 50/06 и 92/09), 

4) Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 111/13) 

5) Закон о заштити природе (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 113/08)), 

6) Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени утцаја на животну 

средину („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13), 

7) Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке 

Процјене утцаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“ број 

28/13), 

8) Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике 

Српске“ број 28/13), 

9) Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха („Службени гласник 

Републике Српске“ број 28/13), 

10) Правилник о категоријама отпада са каталогом („Службени гласник Републике 

Српске“ број 39/05), 

11) Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за 

сагоријевање (Службени гласник РС број: 39/05), 

12) Правилник о дозвољеним границама интезитета звука и шума ( Службени лист СР 

бих број 46/89), 

13) Правилник о постројењима која могу бити изграшђена и пуштена у рад само 

уколико имају еколошку дозволу. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

124/12), 

14) Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину 

и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицја 

На животну средину. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/12), 

15) Правилник о ограничењу емисије у ваздух из постројења за спаљивање биомасе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 85/05), 

16) Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске токове 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 44/01), 

17) Правилнику о изградњи одржавању септичких јама у градовима и насељима гдје 

нема јавне канализације („Службени гласник Републике Српске“ број бр. 

68/2001), 

18) Правилником о начину и методама одређивања степена загађености отпадних 

вода као основице за утврђивање водопривредне накнаде („Службени гласник 

Републике Српске“ број 44/01), 

19) Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник 

Републике Српске“ број 42/01). 

20) Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (''Службени гласник Републике 

Српске'', бр. 2/05) 

21) Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 112/05) 

22) Правилник о заштити од електромагнетских поља („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 112/05 и 40/07) 
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1.1. Преглед садржаја и циљева плана и програма и односа са другим 

плановима и програмима 

 

Повод за израду Стратешке процјене утицаја на животну средину је израда нацрта 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА Општине Котор Варош. 

 

1.1.1. Кратак преглед садржаја и циљева просторног плана (ПП) Општине 

Котор Варош 

 

Садржај ПП Општине Котор Варош 

 

А.I. ОРГАНИЗАЦИОНА ПРИПРЕМА  

А.I.1.  Радни тим за припрему плана  

А.I.2.  Носилац израде плана  

А.I.3.  Радни тим за израду плана  

А.I.4.  Савјет плана  

А.I.5.  Организација сарадње са институцијама, јавним предузећима, 

привредном комором и другим правним и физичким лицима  

А.I.6.  Стручна расправа о преднацрту и приједлогу плана  

А.I.7.  Јавни увид  

А.I.8.  Процедура усвајања фаза плана  

А.I.9.  Примјењена методологија  

А.I.10.  Подлоге за израду плана  

А.I.11.  Анализа претходног документа просторног уређења  

А.I.13.  Информациони основ  

 

Б. ОЦЈЕНА СТАЊА ИЗГРАЂЕНОСТИ И ФУНКЦИОНИСАЊА ПРОСТОРА  

 

Б.I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО  

Б.I.1.  Територија  

Б.I.1.1.  Граница  

Б.I.1.2.  Структура површина по намјени  

Б.I.2.  Становништво  

Б.I.2.1.  Демографски развој  

Б.I.2.2.  Природно и механичко кретање становништва  

Б.I.2.3.  Старосна и полна структура становништва  

Б.I.3.  Систем насеља (мрежа, функције, хијерархија)  

Б.I.4.  Природни ресурси  

Б.I.4.1.  Тло  

Б.I.4.1.1.  Геоморфолошке карактеристике терена  

Б.I.4.1.2.  Савремени егзогени процеси и појаве  

Б.I.4.1.3.  Категоризација терена по повољности за градњу  

Б.I.4.1.4.  Хидрогеолошке карактеристике терена  

Б.I.4.1.5.  Сеизмолошке карактеристике  

Б.I.4.2.  Воде 

Б.I.4.2.1.  Површинске воде и хидроенергетски потенцијал  

Б.I.4.2.2.  Подземне воде  

Б.I.4.2.3.  Квалитет вода  

Б.I.4.2.4.  Квалитет површинске воде  

Б.I.4.2.5.  Квалитет подземне воде  
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Б.I.4.2.6.  Ерозије и бујице  

Б.I.4.3.  Климатске карактеристике  

Б.I.4.4.  Пољопривредно земљиште  

Б.I.4.4.1.  Педолошке карактеристике терена 

Б.I.4.4.2.  Постојеће коришћење земљишта  

Б.I.4.5.  Шуме и шумско земљиште  

Б.I.4.6.  Енергетски потенцијали  

Б.I.4.7.  Ловна и риболовна подручја  

Б.I.4.8.  Подручја карактеристичне флоре и фауне  

Б.I.5.  Антропогени ресурси  

 

Б.II. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА  

Б.II.1.  Стамбени фонд  

Б.II.2.  Привреда  

Б.II.2.1.  Пољопривреда и шумарство  

Б.II.2.1.1.  Пољопривреда  

Б.II.2.1.2.  Шумарство  

Б.II.2.1.3.  Лов и риболов  

Б.II.2.2.  Индустрија, рударство и енергетика  

Б.II.2.2.1.  Индустрија  

Б.II.2.2.2.  Енергетика  

Б.II.2.2.3.  Саобраћај  

Б.II.2.2.4.  Телекомуникације  

Б.II.2.3.  Грађевинарство  

Б.II.2.4.  Водопривреда  

Б.II.2.5.  Трговина, угоститељство, занатство и туризам  

Б.II.2.5.1.  Туризам  

Б.II.2.6.  Остале привредне дјелатности  

Б.II.2.7.  Просторна организација привреде  

Б.II.3.  Непривреда  

Б.II.3.1.  бразовање и наука  

Б.II.3.1.1.  Основно образовање  

Б.II.3.1.2.  Средњошколско образовање 

Б.II.3.1.3.  Култура  

Б.II.3.2.  Здравство  

Б.II.3.3.  Социјално старање  

Б.II.3.4. Комуналне дјелатности  

Б.II.3.4.1.  Пијаца  

Б.II.3.5.  Управа, финансијске и сличне дјелатности  

Б.II.3.6.  Спорт  

Б.II.3.7.  Вјерски објекти  

Б.II.3.8.  Остале друштвене службе и дјелатности  

Б.II.4.  Инфраструктура  

Б.II.4.1.  Саобраћај  

Б.II.4.2.  Енергетска инфраструктура  

Б.II.4.3.  Хидротехника  

Б.II.4.3.1. Водоснабдјевање  

Б.II.4.3.2.  Канализација  

Б.II.4.4.  Телекомуникациона инфраструктура  

Б.II.4.5.  Комунална инфраструктура  
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Б.III. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА  

Б.III.1.  Заштићени простори (природни, антропогени,еколошки)  

Б.III.1.1.  Културно – историјска добра  

 

Б.IV. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Б.IV.1.  Воде, тло и ваздух  

Б.IV.2.  Заштита од елементарних непогода и техничких опасности 

 

Б.V. СИНТЕЗНА СВОТ АНАЛИЗА  

 

В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА  

 

В.I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО  

В.I.1.  Територија  

В.I.2.  Становништво  

В.I.3.  Систем насеља (мрежа,функције,хијерархија)  

 

В.II. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ  

В.II.1.  Природни ресурси  

В.II.1.1.  Пољопривредно земљиште  

В.II.1.2.  Шумско земљиште и шуме  

В.II.1.3.  Минералне сировине  

В.II.1.4.  Енергетски потенцијали  

В.II.1.5.  Ловна и риболовна подручја  

В.II.2.  Антропогени ресурси  

В.II.2.1.  Изграђени фондови и функције  

 

В.III. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА  

В.III.1.  Стамбени фонд  

В.III.2.  Привреда  

В.III.3.  Непривреда  

В.III.3.1.  Образовање и наука  

В.III.3.1.1.  Основно образовање  

В.III.3.1.2.  Средњошколско образовање  

В.III.3.2.  Култура  

В.III.3.2.1.  Култура  

В.III.3.2.2.  Вјерски објекти  

В.III.3.3.  Здравство  

В.III.3.4.  Социјално старање  

В.III.3.5.  Комуналне дјелатности  

В.III.3.6.  Управа, финансијске и сличне дјелатности  

В.III.3.7.  Спорт  

В.III.4.  Инфраструктура 

В.III.4.1.  Саобраћајна инфраструктура  

В.III.4.2.  Енергетска инфраструктура  

В.III.4.2.1.  Електроенергетика  

В.III.4.2.2.  Термоенергетика  

В.III.4.3.  Хидротехничка инфраструктура  

В.III.4.4.  Телекомуникациона инфраструктура  

В.III.4.5.  Комунална инфраструктура  



 
 

  
Страна 13 

 
  

В.IV. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА  

В.ИВ.1.  Заштићени простори  

 

В.V. ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Г. ЦИЉЕВИ  

 

Г.I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО  

Г.I.1.  Становништво  

Г.I.2.  Систем насеља (мрежа,функције,хијерархија)  

 

Г.II. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ  

Г.II.1.  Природни ресурси  

Г.II.1.1.  Пољопривредно земљиште  

Г.II.1.2.  Шуме и шумско земљиште  

Г.II.1.3.  Грађевинско земљиште  

Г.II.1.4.  Минералне сировине  

Г.II.1.5.  Енергетски потенцијали  

Г.II.1.6.  Ловна и риболовна подручја  

Г.II.2.  Антропогени ресурси  

Г.II.2.1.  Изграђени фондови и функције  

 

Г.III. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА  

Г.III.1.  Стамбени фонд  

Г.III.2.  Привреда  

Г.III.3.  Непривреда  

Г.III.3.1.  Образовање и наука  

Г.III.3.1.1.  Основно образовање  

Г.III.3.1.2.  Средњошколско образовање  

Г.III.3.2.  Култура  

Г.III.3.2.1.  Култура  

Г.III.3.2.2.  Вјерски објекти  

Г.III.3.3.  Здравство  

Г.III.3.4.  Социјално старање  

Г.III.3.5.  Комуналне дјелатности  

Г.III.3.6.  Управа, финансијске и сличне дјелатности .  

Г.III.3.7.  Спорт  

Г.III.4.  Инфраструктура  

Г.III.4.1.  Саобраћај  

Г.III.4.2.  Енергетска инфраструктура  

Г.III.4.2.1.  Електроенергетика 

Г.III.4.2.2.  Термоенергетика  

Г.III.4.3.  Хидротехничка инфраструктура  

Г.III.4.3.1.  Водоснабдјевање  

Г.III.4.3.2.  Канализација  

Г.III.4.4.  Телекомуникациона инфраструктура  

Г.III.4.5.  Комунална инфраструктура  

 

Г.ИВ. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА  

Г.IV.1.  Заштићени простори  
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Г.IV.1.1.  Национални паркови и друга природна добра  

Г.IV.1.2.  Културно – историјска добра  

Г.IV.2.  Угрожена подручја  

 

Г.V. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Г.V.1.  Воде, тло, ваздух, отпад  

Г.V.2.   Заштита од елементарних непогода и техничких опасности и ратних 

дејстава  

 

Д.  ПРОГРАМ И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА  

Д.I.  СТРАТЕШКА ЛИНИЈА РАЗВОЈА  

Д.II.  ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  

Д.III.  ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ  

Д.IV.  СТАНОВНИШТВО  

Д.V.  МРЕЖА НАСЕЉА  

Д.VI.  СТАНОВАЊЕ  

Д.VII.  ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  

Д.VIII.  НЕПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  

Д.IX.  ИНФРАСТРУКТУРА  

Д.X.  ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 

1.1.1.1. СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА 

 

1. Територија, границе, погранични појас и административно-територијална 

подјела 

2. Извод из Просторног плана Републике Српске до 2015 

3. Карта инжењерско-геолошких карактеристика 

4. Карта хидрогеолошких карактеристика 

5. Карта минералних сировина 

6. Сеизмичка карта 

7. Геолошка карта 

8. Попљопривредно земљиште 

9. Шуме и шумско земљиште 

10. Воде и водно земљиште 

11. Карта грађевинског земљишта 

12. Мрежа насеља 

13. Становништво 

14. Карта непривриједних дјелатности 

15. Просторна организација привреде 

16. Инфраструктурни системи 

17. Карта заштићених простора-Животна средина- извори нарушавања 

18. Карта заштићених простора-Културно -историјско насљеђе 

19. Намјена простора – стање 

 

1.1.1.2. Основни циљеви ПП Општине Котор Варош 

 

Основна, стратешка линија развоја, рационалне организације и уређења простора 

подручја општине Котор Варош је (текст преузет из Нацрта ПП): 

 равномјеран развој подручја општине (територијална кохезија) и унапређење 

социјалне кохезије - активирати потенцијале територијалних јединица које за то 
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имају одговорност и капацитет, што подразумијева и јачање институција, 

кадрова, стратешких планова, културе, образовања и сл.у дјеловима општине 

који немају одговарајући капацитет, као и смањење разлика у степену 

развијености и јачање територијалне конкурентности општине и њених дјелова. 

Ово подразумијева унапређење квалитета живљења и привређивања локалног 

становништва стимулисањем постојећих и развојем нових дјелатности. 

 територијална конкурентност и приступачност општине – раст (привредне) 

конкурентности ће бити омогућен развојем мреже насеља, јачањем функција и 

уређењем центара развоја (општинског и локалних), очувањем и 

ревитализацијом сеоских насеља и развоја туризма. Конкурентна привреда у 

специфичном просторном окружењу, омогућиће већи привредни раст и стандард 

становништва. Центри развоја, а прије свега општински центар као носиоц 

развоја, утицаће на просторну и функционалну интегрисаност са руралним 

окружењем, што подразумијева повећање саобраћајне доступности и 

отворености подручја општине кроз развој и модернизацију свих могућих 

видова транспортних система, унапређење квалитета мреже водопривредне, 

енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, као и мреже услуга и објеката 

јавних служби. 

 просторно-функционална интегрисаност подручја општине са регионалним 

окружењем - интеграција подручја општине у оквиру функционалног урбаног 

подручја и шире,што подразумијева јачање привриједних, саобраћајних и других 

веза. Функционални утицаји развоја прелазе административно утврђене границе 

на свим нивоима, па је према томе неопходно систематско планско сагледавање 

могућности за имплементацију пројеката из области заштите животне средине, 

заштите и повезивања природног и културног наслијеђа, развоја техничке 

инфраструктуре и саобраћаја, пољопривреде, туризма и др. 

 заштићена и унапређена животна средина - заснива се на рационалном 

коришћењу природних ресурса, рационалном коришћењу обновљивих извора 

енергије, увођењу чистијих технолошких рјешења, принципу регионалног 

одлагања отпада, смањењу негативних утицаја у урбаном окружењу, унапређење 

мјера заштите животне средине у руралном подручју, уређењу предјела и 

пошумљавању, уређењу јавних простора и зелених површина у насељима и 

другим мјерама које ће унаприједити квалитет живљења на подручју општине. 

Одрживи развој подручја општине је могућ само ако је усклађен са принципима 

и критеријумима заштите животне средине, тј. режимима и мјерама заштите 

природних ресурса, што претпоставља успостављање ефикасног система 

управљања заштитом и развојем подручја, уз укључивање локалних заједница и 

становништва у активности и послове на заштити животне средине, обезбјеђење 

компензација за спровођење режима заштите природних ресурса и ресурсне 

ренте. 

 заштићено и одрживо коришћено природно и културно наслјеђе - чини 

основ идентитета регионалног окружења, али и темељ будућег 

привредног/туристичког развоја општине. Ово подразумјева даљи развој мрежа 

врједних/заштићених природних цјелина и културних предјела, уз заштиту 

природног и културног наслијеђа и предјела према европским и светским 

стандардима, конвенцијама, декларацијама и сл., са посебним задатком да се 

повећа површина заштићених природних цјелина и изврши систематизација 

културног наслијеђа. Такође, претпоставља стварање услова за едукацију 

локалног становништва о природним и културним вриједностима подручја, као 

и услова за одрживо коришћење ових вриједности (уз адекватну презентацију). 
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Задаци Плана који из ових циљева произилазе су: 

 заустављање негативних демографских трендова (депопулација, старење 

становништва) на великом дијелу обухвата Плана; 

 рационално коришћење постојећег стамбеног фонда и побољшање квалитета 

стамбеног фонда до краја временског хоризонта Плана; 

 смањивање развојних разлика између центра и периферије уз бржи развој 

подручја општине изван центра; 

 остварити виши ниво и динамичнији развој привреде који би се заснивао на 

коришћењу сопствене сировинске базе (туристички потинцијали, 

пољопривредни потенцијали); 

 рационално коришћење земљишта, на квалитетном земљишту, обезбиједити 

пољопривредну производњу, а остале намјене ускладити према могућностима на 

земљишту лошијег квалитета;обезбјеђење и заштита простора за лоцирање 

пољопривриједних производних капацитета; 

 побољшање квалитета и структуре шуме; 

 развијати систем насеља који ће омогућити једнаке услове за живот и развој; 

 спољна повезаност општине (везе са сусједним општинама; као и унутрашња 

повезаност на подручју обухвата Плана); 

 опремити, побољшати доступност и обезбиједити просторне нормативе објеката 

јавних служби у насељима одређеног централитета, у области здравства 

(активирање сеоских амбуланти), културе, спорта итд.; 

 проширење постојећих пословних зона, 

 проблема депоновања отпада рјешавати у складу са Стратегијом управљања 

отпадом у БиХ, функционисањем регионалне депоније и изградњом 

претоварних станица за отпад; 

 трансгранична сарадња са општинама у окружењу; као и развој трансрегионалне 

сарадње; 

 обезбиједити даљу експлоатацију минералних сировина.; у току и након 

експлоатације минералних сировина смањити штетан утицај на околину и 

извршити рекултивацију деградираних површина; 

 заштита и унапређење животне средине. 

 

1.1.1.3. Простор и становништво 

 

Становништво 

 

Циљеви дефинисан овим планом за подручје општине Котор Варош у области 

становништва су сљедећи: 

 активирање локалних потенцијала и подизање мотивације становништва да 

развија и уређује своје насеље као дугорочну перспективу и избор за живот и 

привређивање; 

 заустављање депопулације и погоршања демографске и социјалне структуре 

становништва, нарочито становништва сеоских насеља; 

 побољшање комуналног и социјалног стандарда и квалитета живљења у сеоским 

насељима; 

 обезбјеђење економске и социјалне сигурности домаћинстава; 

 очување и унапређење еколошких, културолошких и других вриједности у 

насељима и њиховим атарима; 

 обезбјеђење просторних услова за отварање нових радних мјеста у постојећим 
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насељима, или у радијусу погодном за дневне мигранте; 

 повећање нивоа опремљености објектима инфраструктуре и подизање урбаног 

стандарда насеља; 

 планирање насеља кроз израду урбанистичке документације и у складу са 

плановима вишег реда, са циљем да се заштите необновљиви природни ресурси 

и животна средина; 

 стварање друштвено-економских и тржишних услова за убрзани и стабилни 

економски и социјални развој насеља; 

 

Систем насеља (мрежа, функције, хијерархија) 

 

Основно стратешко опредјељење у погледу развоја територије општине Котор Варош 

јесте равномернији просторни развој на бази повољног гео-саобраћајног положаја. 

Преко система мреже насеља, усмјеравају се: процеси урбанизације: развој урбане 

опреме насеља, адекватно коришћење земљишта и природних потенцијала, уз 

демографски развој који је основ развоја јавних и других функција и равномјерног 

функционисања територије општине. 

 

Полазећи од чињенице да су насеља носиоци функционалне организације и жаришта 

преображаја геопростора, посебан нагласак мора бити стављен на развој њихових 

система. У том смислу, општи циљ је уравнотеженији развој функционалних подручја 

центара у систему насеља. Стратешко опредјељење за остваривање овог циља је 

планско усмјеравање и контрола просторног и функцијског развоја, као и подстицање 

развоја функција и умрежавања осталих микроразвојних центара. Поред овога потребно 

је сагледати заједничке интересе и потенцијале функцијских веза у оквиру ширег 

региона. 

 

Основни циљеви будућег развоја и организације система насеља и центара су: 

 даље јачање полифункционалних карактеристика општинског центра, прије 

свега у погледу развоја терцијалних дјелатности; 

 континуирано реструктурирање и технолошко унапређивање секундарних 

дјелатности у општинским центрима, уз селективну децентрализацију тих 

дјелатности у микроразвојне центре на подручју општине, како би се, у 

технолошко-производном смислу, обезбиједила територијална/хоризонтална и 

технолошка/вертикална комплементарност и компатибилност урбане и руралне 

економије; 

 модернизација и развој пољопривреде и допунских активности (микробизнис и 

др.) развијати у функцији задржавања контингента радне снаге на 

пољопривредним газдинствима (фармерско сточарство, укрупњавање посједа, 

органска пољопривреда и др.). 

 ачање привредне и друге сарадње са центрима регионалног окружења, 

 организација и конципирање система насеља према моделу „концентрисане 

дисперзије развоја“, односно даљем развијању општинског центра паралелно са 

унапређењем и развојем осталих насеља, прије свега популационо већих 

центара, 

 унапређење објеката јавних служби и комуналне инфраструктуре у сеоским 

насељима; 

 усклађивање мрежа објеката и услуга јавно-социјалне инфраструктуре са 

функцијама центара у систему насеља и размјештајем корисника. 

 побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја како би се 
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становништву са подручја општине омогућила боља веза са општинским 

центром и центрима у систему насеља; 

 подстицање планске изградње и реконструкције јавних објеката и уређења 

јавних простора у сеоским насељима, ради побољшања квалитета живота, 

очувања насеља, културних предјела и аутентичних вриједности подручја; 

 с обзиром да су основни индикатори развијености дисперзија становништва, 

објеката и услуга јавно-социјалне инфраструктуре и стамбеног фонда, за развој 

насеља је од посебног значаја функција становања. У условима урбане 

поларизације, постојећи стамбени фонд треба третирати као један од развојних 

ресурса насеља. У том смислу, неопходно је стимулисање и усмјеравање 

стамбене и стамбено-пословне градње у руралним подручјима. Сеоском 

становништву је потребно омогућити квалитетну изградњу или реконструкцију 

стамбених и објеката сеоске економије, уз поштовање традиционалних образаца 

уређења предјела, али и савремених технологија грађења (биоклиматска 

изградња и др.). 

 развој туризма на потенцијалним пунктовима; 

 иницирање диверзификације привредне структуре у насељима аграрног 

карактера и формирање већег броја домаћинстава са мјешовитим изворима 

прихода; 

 дефинисање граница грађевинских рејона, приоритетно ради контролисане 

изградње, у циљу заштите плодног пољопривредног земљишта, природних 

ресурса и културних вриједности на подручју општине; 

 контролисана изградња у коридорима јавних путева; 

 очување идентитета насеља и квалитета традиционалног вида становања, са 

свим његовим специфичностима у сеоским насељима, заснованим на 

рационалном коришћењу простора и заштити природе. 

 лоцирање специјализованих мањих привриједних зона у сеоским насељима 

повољних локационих погодности, а у складу са развојним интересима 

приватних предузетника; 

 обезбјеђивање инфраструктурно опремљених локација, са рјешеним имовинско-

правним односима земљишта, ради могућности убрзаних инвестиција у 

производне и услужне дјелатности. 

 

1.1.1.4. Развојни потенцијали 

 

1.1.1.4.1. Природни ресурси 

 

1.1.1.4.1.1. Пољопривредно земљиште 

 

Као циљеви у области пољопривреде дефинишу се: 

 Заштита пољопривредног земљишта од деградације, 

 Рационално коришћење расположивог пољопривредног земљишта, очување 

пољопривредног земљишта до V бонитетне класе само за пољопривредне сврхе, 

тј. за производњу хране, 

 Подстицање процеса укрупњавања породичних пољопривриједних газдинстава, 

 Ревитализација сеоских задруга; 

 Усмјеравање ка искориштавању потенцијала за производњу здраве хране, 

 Примјена агротехничких мјера у циљу уређења и култивисања пољопривредног 

земљишта, 
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 Повећање пољопривредне производње у свим областима како би се створили 

услови за успјешније очување и побољшање пољопривредног земљишта. 

 

Да би се подржао развој пољопривреде неопходно је предузети активности на: 

 Побољшању прераде и маркетинга пољопривриједних производа укључујући 

инвестирање у опрему и нове технологије за производњу и паковање, 

 Промовисању боље интеграције укупног прехрамбеног ланца, 

 Увођењу нових и профитабилних култура и технологија у пољопривредној 

производњи 

 Предвидјети да будући пројекти развоја пољопривредне производње треба да 

допринесу развоју пољопривреде и очувању,заштити пољопривреног земљишта 

од потенцијалне ерозије, 

 Оснивању пословних удружења и пружања помоћи процесу стандардизације 

 

1.1.1.4.1.2. Шуме и шумско земљиште 

 

На основу стања шума и шумског земљишта, еколошких специфичности подручја, али 

и потреба општине Котор Варош дефинишу се основни плански циљеви у области 

шумарства, којима ће се повећати допринос сектора шумарства у укупном друштвено-

економском развоју. 

 

Наведени циљеви су усклађени са другим плановима и програмима (дугорочни програм 

газдовања шумама, шумскопривредне основе, ловне основе, водопривредни планови, и 

др.), што је и прописано Законом о шумама. 

 

То су: 

 Газдовање шумама и шумским земљиштем по критеријумима и принципима 

одрживог газдовања; 

 Пошумљавање голети подесних за пошумљавање и пољопривриједних 

површина лошијих бонитетних категорија (VII и VIII), односно површина 

обраслих сукцесивним вегетацијским стадијима, шибљацима и шикарама; 

 Индустријску експлоатацију дрвета свести на најмању могућу мјеру; 

 Одржавање и одговарајуће побољшање шумских екосистема и њихов допринос 

глобалном циклусу угљеника; 

 Одржавање и одговарајуће побољшање заштитних функција у управљању 

шумом (посебно земљишта и вода); 

 Одржавање здравља и виталности шумских екосистема; 

 Одржавање, чување и одговарајуће побољшање биолошке разноврсности у 

шумском екосистему; 

 Одржавање других социјално-економских функција шума; 

 Газдовање у складу са одредбама законских докумената; 

 Реконструкција деградираних станишта и њихово претварање у виши узгојни 

облик; 

 Активности у циљу унапређења стања шумског фонда у приватном власништву; 

 Повећање степена коришћења споредних шумских производа и остваривање 

ренте од стране сектора везано за ову област; 

 Санација дивљих депонија у шумама; 

 Унапређење стања ловишта и ловне дивљачи 
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Основни циљ развоја шума и шумског земљишта је заштита и одрживо управљање 

шумом и развијање позитивних развојних функција шума. 

 

Оперативни циљеви одрживог коришћења и очувања шумског земљишта и шума су: 

 одрживо газдовање шумама у функцији очувања свеукупног биодиверзитета, 

 очување потенцијала шума како би се задовољиле одговарајуће еколошке, 

економске и социјалне потребе данашњих и будућих генерација, 

 унапређење свеопштег стања шума, 

 обезбјеђење и трајно јачање и развој корисних функција шума, повезивањем 

шума, ваншумског зеленила и зеленила насеља, 

 усаглашавање интереса шумарства и развоја туризма и лова, водопривреде и 

других дјелатности, 

 заштиту и очување шума заштићених подручја и фрагмената ендемичних врста 

биљака и животиња као посебних екосистема, предјела и подручја од изузетног 

значаја. 

 

Неопходно је дефинисати и утврдити могућности за нове шумске површине: 

 за терене који захтјевају заштиту од екстензивне и јаке ерозије, 

 за терене са клизиштима (треба избјегавати дубљу обраду и умјесто "тешких" 

дрвенастих врста, које доприносе интезивирању ове појаве, примјенити увођење 

ниских дрвенастих и сигурносних жбунастих култура, или заливађивање). 

 за примарно шумско земљиште (на стаништима девастираних шума), 

 за заштитне појасеве (заштита од вибрација и буке са јаких саобраћајница; 

вјетрозаштитни појасеви), 

 неплодно и деградирано пољопривредно земљиште, ради спречавања даље 

деградације. 

 неопходно је дефинисати услове за очување и унапређење постојећих шума, 

кроз програме адекватног пошумљавања, сјече ради прореда или болести (или 

орезивање) односно програме квалитетног газдвовања шумама. 

 

Грађевинско земљиште 

 

Основни циљ: рационално коришћење и успостављање одрживог, економски ефикасног 

и социјално праведног система управљања грађевинским земљиштем. 

 

Оперативни циљеви: 

 радикално успоравање конверзије пољопривредног у грађевинско земљиште; 

 ограничавање физичког ширења грађевинских подручја насеља, уз стимулисање 

урбане обнове, активирање запуштених локалитета (brownfield) и интензивније 

коришћење већ дефинисаних површина; 

 координација и синхронизација - планирања коришћења простора, управљања 

грађевинским земљиштем и политике комуналног опремања и уређења насеља. 

 дефинисање будућих концесионих подручја; 

 остваривање планских намјена простора ефикаснијом синхронизацијом свих 

актера – од планерских до управљачких, као контролом реализације планских 

рјешења. 
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1.1.1.4.1.3. Минералне сировине 

 

Основни циљ је планско, одрживо и економично коришћење минералних сировина уз 

примјену мјера заштите. 

 

Да би се то постигло, треба утврдити сљедеће оперативне циљеве: 

 Израдити Елаборате о класификацији и категоризацији резерви минереалних 

сировина за које се утврди економска оправданост за експлоатацију; 

 стварање услова за потпуну информисаност о свим резервама минералних 

сировина – спровести детаљне истражне радове; 

 усклађивање експлоатационих циљева са циљевима заштите природних предјела 

и вриједности, односно забранити - ограничити експлоатацију у зонама заштите 

природног и културног насљеђа; 

 стимулисање детаљних геолошких истраживања и отварања малих погона за 

експлоатацију, прије свега геолошко – исплативих резерви; 

 подршка програмима коришћења секундарних сировина, као замјене природних 

материјала; 

 стимулисање и промовисање коришћења обновљивих извора енергије; 

 спрјечавање непланског/несмотреног коришћења минералних сировина и 

подземних вода; 

 утврђивање накнаде (ресурсне ренте) од коришћења минералних сировина. 

 

1.1.1.4.1.4. Енергетски потенцијали 

 

Основни циљ: повећање учешћа произведене енергије из обновљивих извора енергије 

уз смањење негативних утицаја на животну средину. 

 

Оперативни циљеви: 

 коришћење претприступних фондова ЕУ; 

 узимање учешћа у CDM (Clean Development Mechanizam) пројектима; 

 истраживање енергетског потенцијала обновљивих извора енергије (хидро, 

вјетар, сунце, биомаса, геотермална); 

 утврђивање технички искористивог потенцијала обновљивих извора енергије; 

 утврђивање просторних зона за изградњу соларних електрана; 

 отварање тржишта биомасе; 

 обезбјеђивање фондова за реализацију; 

 промоција и подстицање примјене обновљивих извора енергије на регионалном 

и локалном нивоу; 

 утврђивање базе података о свим обновљивим изворима са њиховим 

потенцијалима и активностима у којима би могли бити коришћени; 

 побољшање квалитета животне средине већим коришћењем обновљивих извора 

енергије; 

 стимулисање локалне запослености и развој домаћег стручног кадра; 

 укључивање свих интересних група (локалне управе, становништва, стручне 

јавности инвеститора и невладиних организација) у процесе имплементације 

програма обновљивих извора енергије; 

 међуинституционална сарадња ради дефинисања заједничких опредељења; 

 коришћење у већем степену обновљивих енергетских извора као што су биомаса 

и сунчева енергија. 
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1.1.1.4.1.5. Ловна и риболовна подручја 

 

Циљеви дефинисани овим планом за подручје општине Котор Варош у области лова и 

риболова су сљедећи: 

 

Лов 

 заштита, гајење, повећање бројности и структуре дивљачи; 

 заштита ријетких и угрожених врста; 

 развој и унапређење ловног туризма, еколошке активности; 

 уклањање отпада у ловишту 

 побољшање природних услова станишта; 

 трајно одржавање економског капацитета ловишта кроз обнављање и прираст 

дивљачи главних гајених врста. 

 

Посебни циљеви проистекли из специфичности ловишта, спроводиће се кроз важеће 

ловне основе и годишње планове газдовања ловишта. 

 

Потенцијали: 

 ортографски, хидрографски, педолошки и климатски услови су повољни за 

гајење и развој гајених дивљачи; 

 задовољавајући прехрамбени потенцијал у току вегетационог периода уз 

неопходну допунску прехрану зими; 

 мир у ловишту је на граници задовољавајућег; 

 ловиште има изузетно повољне услове за обуку паса птичара и гонича. 

 

Риболов 

 циљеви развоја везани су за унапређење рибљег фонда, односно очување 

квалитета и састава рибље популације са могућношћу бављења риболовом у 

спортско рекреативне сврхе; 

 очување и побољшање рибљег фонда кроз стварање повољнијих природних 

услова за континуирану рибљу продукцију и обезбјеђење користи од 

риболовних ресурса, у складу са природним могућностима овог подручја; 

 газдовање риболовним водама у заштићеном добру спроводити у складу са 

прописаним режимима заштите; 

 праћење и проучавање популације свих значајних, посебно ријетких и 

угрожених рибљих врста. 

 

1.1.1.4.1.6. Антропогени ресурси 

 

Изграђени фондови и функције 

 стварање компактне форме и структуре градских насеља погушћавањем 

грађевинских реона; 

 спрјечавање бесправне изградње као неусмјерене и неконтролисане 

урбанизације контролом земљишта; 

 санација субстандардних насеља (избјегличка насеља); 

 обезбјеђење комуналне опремљености и минимума комуналних услуга; 

 креирање новог, другачијег (у складу са новим околностима) амбијента, 

сентимента и слике насеља; 

 побољшање система одстрањивања отпадака, и сл. 
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1.1.1.5. Изграђеност и функционисање простора 

 

1.1.1.5.1. Стамбени фонд 

 

Ефективна стамбена потражња представља сублимат стамбене потребе и стамбене 

потражње, односно, реалне потражње која је израз индивидуалних потреба заснованих 

на економској моћи или афинитетима становништва. 

 

Стандарди и норме за прорачун потреба за стамбеним просторима су утемељени на 

друштвеној моћи, култури становања, урбаном потенцијалу и сл. На простору општине 

Котор Варош као и за читав наш простор, тај прорачун износи 15-20 м
2
 по становнику. 

 

Циљеви у области становања су: 

 Побољшање квалитета стамбеног фонда (структура стамбених јединица, 

просјечна величина стана, опремљеност инсталацијама, старост стамбеног 

фонда, итд.). 

 Повећање учешћа стамбених јединица у вишепородичним стамбеним објектима 

у укупном стамбеном фонду. 

 Редуковање дефицита станова у односу на број домаћинстава; 

 Обнављање дотрајалог стамбеног фонда; 

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

домаћинства; 

 Креирање нове стамбене политике. 

 

1.1.1.5.2. Привреда 

 

Неки од битних циљева развоја привриједних дјелатности, а који се могу реализовати 

кроз различите пројекте, су: 

 Развој мале привреде 

 Повећање стопе запослености 

 Развој инфраструктуре 

 Обезбиједити привредне инвестиције у секторима у којима постоји перспектива 

развоја и обучена радна снага (ради повећања запослености, уз истовремено 

смањење зависности од постојећих привриједних капацитета); 

 Поставити основ за развој туризма комбиновањем природних потенцијала 

којима Општина Котор Варош располаже, а при том искористити близину града 

Бања Луке; 

 Омогућити развој пољопривреде, обезбјеђењем тржишта (канала за пласман) 

локалних пољопривриједних производа (здрава храна, аутохтони производи). 

 Климатска и амбијентална привлачност и еколошка незагађеност; 

 Близина и комуникацијска повезаност са већим индустријским и потрошачким 

центрима; 

 Постојање земљишних капацитета и услова за урбани и други развој; 

 Постојање индустријских и других капацитета за проширење производње и 

организовање нових; 

 Расположива радна снага; 

 Постојање природних и климатских услова за организовање транзитног, ловног, 

риболовног и сеоског туризма. 
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Основни циљеви привредног развоја општине Котор Варош у планском периоду 

требају бити: 

1) стварање новог пословног амбијента, који ће општину Котор Варош учинити 

препознатљивом у регији и интересантним мјестом за инвестирање. Међутим тај 

процес ремете тешкоће које се односе на компликоване, споре и скупе 

процедуре за отварање бизниса и самозапошљавање које су одређене прописима 

и законима Републике Српске. Адекватно унапређење пословног окружења и 

подстицање предузетништва је битна претпоставка за развој приватног сектора. 

То подразумијева успостављање адекватног правног, пословног, социјалног, 

безбједносног и уопштено друштвено-економског амбијента; 

2) интегрални рурални развој, који би се обезбиједио развојем пољопривреде као 

привредне гране и задржавањем пољопривредног становништва у неопходном 

броју. Развијање породичних посједа и фармерске производње, те усмјеравање 

мањих индустријских капацетета у сеоска подручја. Тако би се обезбиједила 

запосленост сеоског становништва и равномјеран развој Општине; 

3) ревитализација и обнова производних и услужних капацитета који се недовољно 

користе и за које нису дефинисани адекватни програми (власничка 

трансформација, програмске и технолошке иновације, увођење европских 

стандарда и норматива, побољшање стратешког менаџмента и маркетинга итд.). 

Тако би ови капацитети постали атрактивни за улагање домаћег и страног 

капитала; 

4) ускладити привредни развој са континуираном заштитом животне средине, јер је 

иста предуслов привредног и сваког другог развоја; 

5) обезбиједити повећање запослености и повећати број радних мјеста, те превести 

запослене из незваничног сектора у званични сектор. 

 

У области просторне организације привреде, циљеви су: 

 рационално коришћење простора за потребе привреде, што прије све 

подразумијева искориштавање постојећих просторних јединица привреде; 

 проширивање постојећих производно-пословних зона и изградња нових у складу 

са динамиком привредног развоја. 

 

1.1.1.5.3. Непривреда 

 

Циљеви који се намећу у погледу јавних служби и других друштвених дјелатности су: 

 Побољшање просторног распореда објеката јавних служби ради повећања 

њихове доступности становништву, 

 Усклађивање са просторним нормативима који важе за јавне службе, што значи 

изградњу нових објеката, проширење постојећих, као и санацију и адаптацију 

објеката који нису у функцији, или су имали сличну функцију, 

 Подизање квалитета услуга јавних служби. 

 

1.1.1.5.4. Образовање и наука 

 

Основни циљеви у области образовања су: 

 Побољшање просторних услова у основним школама, према важећим 

прописима, нормативима и стандардима за школске објекте, 

 Побољшање и обезбјеђење просторних и функционалних услова у школским 

спортским објектима у складу са нормама. 

 



 
 

  
Страна 25 

 
  

1.1.1.5.4.1. Основно образовање 

 

Потребно је предвидјети могућност ширења школских капацитета. Оријентациони 

нормативи за задовољење потреба су: 1.8 m
2
 учионичког простора по ученику, 6–8 m

2
 

бруто школског простора по ученику, 18–20 m
2
 школског комплекса по ученику. 

 

1.1.1.5.4.2. Средњошколско образовање 

 

Објекти за средњошколско образовање ученика задовољавају просторне нормативе по 

броју учионица и пратећих садржаја. 

 

Школа оптималне величине има од 16 до 24 одјељења, односно од 300 до 600 ученика. 

Максималан број ученика у средњој школи је 800 ученика. 

 

Средњу школу у Општини Котор Варош тренутно похађа 635 ученика у једном 

средњошколском центру. 

 

1.1.1.5.4.3. Култура 

 

 Интензивније укључивање дјеце и младих, са једне стране, а са друге, старије 

популације у активности; 

 Прилагођавање модалитета организовања и рада служби и услуга културе 

демографским, социјалним, економским, културним и др. обиљежјима и 

потребама локалних заједница; 

 Јачање компатибилних услуга (јавног саобраћаја, локалне путне мреже и сл.) као 

услова за повезивање корисника и интензивирање коришћење културних 

садржаја; 

 Децентрализација ради стварања једнаких услова у доступности за све грађане; 

 Формирање асоцијација установа културе (јавни сектор, организације цивилног 

друштва и приватни сектор); 

 Строга и досљедна заштита објеката и садржаја културе од општег интереса; 

 Развој и његовање мултикултуралности, културног идентитета и територијалне 

препознатљивости. 

 

1.1.1.5.4.4. Вјерски објекти 

 

Анализом броја и просторног распореда православних цркава може се закључити да 

територија Општине Котор Варош има довољан број православних цркава, као и 

католичких. 

 

Обнова постојећих ће вероватно бити резултат повратка предратних становника 

исламске вјероисповјести на подручју обухвата плана. 

 

1.1.1.5.5. Здравство 

 

 Перманентна едукација становништва о здравим стиловима живота; 

 Мотивисање стурчног кадра за рад у мањим и неразвијеним средствима; 

 Обезбјеђење финансијских средстава за подизање нивоа здравствене услуге; 

 Обезбјеђење подједнаких услова здравствене заштите за укупно становништво 

побољшањем услуга у малим срединама, осавремењавањем постојећих објеката 
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или формирањем мобилних екипа; 

 Побољшање локалне путне мреже, како би се остварила подједнака доступност 

услугама за све грађане, без обзира на мјесто становања; 

 Обезбјеђење могућности примања здравствених услуга у најближем центру, без 

обзира на регионалну припадност. 

 

1.1.1.5.6. Социјално старање 

 

 Смањење стопе сиромаштва (отварање нових радних мјеста, едукација 

угрожених категорија становништва...); 

 Развој социјалне заштите на локалном ниву – дефинисање модела интегралне 

социјалне заштите; 

 Унапрјеђење социјалне заштите за све категорије корисника; 

 Обезбјеђење финансијских средстава за рад и развој установа социјалне 

заштите. 

 

1.1.1.5.7. Комуналне дјелатности 

 

Слабија комунална опремљеност је уочљива у појединим насељима у ширем подручју 

општине па према томе треба планирати квалитетније комунално опремање а нарочито 

насеља која су планирана као секундарни центри. 

 

1.1.1.5.8. Спорт 

 

 Интензивније укључивање укупне популације у активности физичке културе; 

 Децентрализација ради стварања једнаких услова у доступности за све грађане; 

 Јачање компатибилних услуга (јавног саобраћаја и сл.) и побољшање комуналне 

опремљености насеља, као услова за интензивније коришћење спортских 

садржаја. 

 

1.1.1.5.9. Инфраструктура 

 

1.1.1.5.9.1. Саобраћај 

 

Циљеви и задаци које саобраћајни систем Општине треба да задовољи у периоду од 

наредних 20 година су: 

 они који проистичу из Просторног плана Републике Српске, 

 они који проистичу из просторног развоја града, 

 они који проистичу из захтјева стручних служби локалне заједнице. 

 

У односу на захтјеве у друмском саобраћају, дефинисани су сљедећи циљеви: 

 Преусмјерити транзитне и локалне токове на обилазницу Котор Варош 

 Преласком транзитног саобраћаја на обилазицу Котор Вароши побољшати ће се 

услови у саобраћају, а истовремено ће се смањити бука и аерозагађење, као и 

број саобраћајних незгода на постојећем путу. 

 

Остали циљеви: 

 Изградити аутобуску станицу која ће задовољити захтјеве путника и превоза; 

 Размотрити увођење јавног градског саобраћаја у оквиру Котор Вароша; 
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 Обезбиједити квалитетнији ниво услуге у саобраћајном систему, попут 

сагледавања стања за додатним линијама појединих МЗ; 

 Изградња и уређења аутобуских стајалишта уз М4 на потребним локацијама, 

 Обезбиједити довољан број такси стајалиште на подручју Општине; 

 Асфалтирати макадамске путеве на којима се одвија организовани превоз 

ученика, 

 Повећати проточност, капацитет, безбједност саобраћаја и еколошку заштиту 

 Обезбиједити довољан број паркинг мјеста за све видове превоза; 

 Обезбиједити пјешачке зоне по већ постојећој техничкој документацији и 

бициклистичке стазе, 

 Све постојеће прикључке легализовати одређеном пројектном документацијом, 

 Прописати и озаконити заштитне појасе, за све саобраћајнице које се третирају 

Просторним планом 

 

Рјешења треба да буду у рационалним границама коштања и морају одговорити 

условима које прописују савремени стандарди за грађење и заштиту животне средине. 

 

1.1.1.5.10. Енергетска инфраструктура 

 

1.1.1.5.10.1. Електроенергетика 

 

 Подизање поузданости снабдијевања општине електричном енергијом, 

 Повећање квалитета и поузданости снабдијевања потрошача електричном 

енергијом и смањења техничких губитака; 

 Смањења трајања безнапонског стања код крајњих потрошача услијед кварова и 

интервенција на СН водовима; 

 Реорганизација СН подземне кабловске мреже ради стварања јасних СН 

прстенова, без радијалних дионица и вишеструких петљи; 

 Санација постојећих трансформаторских станица преносног односа 20/0.4кV; 

 Изградња нових постројења за дистрибуирану производњу електричне енергије. 

 

1.1.1.5.10.2. Термоенергетика 

 

Постојећи и планирани објекти за градњу, по својој намјени, морају загријавати 

просторије зими и евентуално расхлађивати љети. За ово је могуће обезбиједити 

топлотну енергију из различитих енергената (дрво и дрвни отпаци, био маса, угаљ, 

течна горива, природни и течни нафтни гас, сунчева енергија и слично) и на различите 

начине (ложење по просторијама, котловнице за централно и етажно гријање, топлана 

за систем даљинског гријања), док је за расхладну енергију углавном потребна 

електрична енергија за рад топлотних пумпи. 

 

Циљ плана је да предложено рјешење за снабдијевање објекта топлотном и расхладном 

енергијом за загријавање и расхлађивање просторија буде техно-економски оптимално 

и прилагодљиво промјенама. 

 

Циљеви у овој области су: 

 у планском периоду предвидјети израду котловнице одговарајућег капацитета 

како би се могло реализовати даљиинско гријање градског подручја; 

 што веће учешће и употреба алтернативних извора енергије за гријање (био гас, 
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дрвни отпад, сунчева енергија, енергија вјетра и сл.); 

 модернизација и реконструкција постојећих објеката; 

 рјешавање термоизолације постојећих објеката како би се просјечна специфична 

потрошња енергије за гријање објеката приближила потрошњи у савременим 

објектима, са тежњом ка даљњем смањивању. 

 имајући у виду нерационално кориштење топлотне енергије при загријавању и 

хлађењу грађевинских објеката, а такође и њену нерационалну производњу у 

топлификационим системима, као и перспективе будуће изградње грађевинских 

објеката и топлификационих система у новим друштвеним односима, потребно 

је осмислити такав систем мјера у овој области, којима ће се обезбиједити виши 

ниво друштвене контроле у пројектовању, изградњи и експлоатацији 

грађевинског фонда. 

 

1.1.1.5.11. Хидротехничка инфраструктура 

 

Изузетне особине воде и њен егзистенцијални значај за живот човјека, развој људске 

цивилизације и живи свијет уопште, формирали су веома специфичан однос појединаца 

и људских друштава према овом јединственом ресурсу. У свим цивилизацијама вода се 

третира као друштвено и јавно добро. 

 

Међутим, адекватно сагледавање развоја дјелатности на водама и у вези њих, које ће 

обезбиједити несметани друштвени и економски развој, а при томе неће угрозити 

животну средину изузетно је тежак и деликатан задатак. Посебно се уочава проблем 

обезбјеђења довољне количине воде захтјеваног квалитета за све заинтересоване 

кориснике. 

 

Вода, као неопходна животна потреба (пиће, справљање хране, хигијена итд.) мора се 

обезбиједити свим становницима општине Котор Варош. 

 

Развој водоводног система мора бити праћен развојем канализационог система и 

адекватном заштитом квалитета вода. 

 

Ради стварања услова за коришћење вода и очување еколошких система у водама и око 

њих, неопходно је реализовати мјере заштите квалитета вода. Основни облик заштите 

квалитета вода састоји се од спровођења техничко-технолошких мјера на отпадним 

водама и концентрисаним изворима загађивања (предтретман, прикупљање и 

пречишћавање отпадних вода), контроле расутих извора загађивања и мјера на 

потенцијалним и посредним изворима загађивања. 

 

У складу са иницијативом Европске уније морају се пречистити све воде насеља већих 

од 2000 еквивалентних становника најмање секундарним (биолошким) третманом, док 

се у одређеним осјетљивим зонама као што су изворишта подземних вода, сливови 

акумулација за водоснабдјевање мора примијенити терцијарни третман. 

 

1.1.1.5.11.1. Водоснабдјевање 

 

Основни циљеви у области водоснабдијевања на подручју општине су: 

 обезбиједити адекватно водоснабдијевање града питком водом, 

 квалитет воде ускладити са стандардима, 

 ријешити водоснабдијевање у руралним подручјима, 
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 заштитити изворишта и водотоке, 

 изградити фекални и оборински канализациони систем са пречистачима и 

спријечити директно испуштање фекалних вода у водотоке, 

 регулисати ток ријеке и уредити корита, 

 спријечити приватизовање ријечних токова, 

 подигнути ниво еколошке свијести становништва, 

 санирани изграђени водоводни систем. 

 

1.1.1.5.11.2. Канализација 

 

 завршити изградњу канализацоног система града по главном изведбеном 

пројекту, 

 спријечити испуштање индустријских и фекалних вода од домаћинстава у 

водотоке, 

 израдити пројекат оборинске канализације, 

 изградити оборинске канализације града, 

 израдити пројекат пречистача отпадних вода и обезбиједити пречишћавање 

отпадних вода на подручју града (пречистача), 

 ријешити квалитетно управљање канализационим системима. 

 

1.1.1.5.12. Телекомуникациона инфраструктура 

 

 Осавремењивање телекомуникационих система и инфраструктуре електронских 

медија кроз модернизацију постојеће и изградњу нове савремене 

инфраструктурне мреже и објеката. 

 Дигитализација телефонских централа. 

 Увођење нових сервиса и услуга (сервиси које нуди NGN – Next Generation 

Networks – мреже сљедећих генерација). 

 Полагати ПЕ цијеви у приступне мреже како би се касније омогућила 

једноставнија и јефтинија градња оптичких мрежа (удувавање оптичких каблова 

у цијев) као и експлоатација изграђених мрежа са бакарном парицом. 

 Постепен прелазак са бакарне на оптичку кабловску инфраструктуру и то у 

сљедећим фазама: 

 оптичко влакно до сервисног подручја (FТТСА) за 500-2.000 корисника 

 оптичко влакно до кабинета (FTTCаб) за 200-300 корисника 

 оптичко влакно до плочника (FTTC) 

 оптичко влакно до зграде (FТТB) 

 оптичко влакно до куће или канцеларије (FТТH, FТТО) 

 Омогућење кориштења широкопојасних сервиса и то у фазама: 

 хибридна рјешења оптика-бакар за увођење широкопојасности 

 широкопојасне технологије на оптичком каблу у локалној петљи 

 

1.1.1.5.13. Комунална инфраструктура 

 

Није планирана изградња гробља. 
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1.1.1.6. Посебна подручја 

 

1.1.1.6.1. Заштићени простори 

 

1.1.1.6.1.1. Национални паркови и друга природна добра 

 

Основни циљеви који се намећу у погледу природних вриједности су: 

 очување природних добара у највећој могућој мјери и задржавање свих 

вриједности - почев од квалитета ваздуха и вода, биљног покривача, фауне, до 

глобалне заштите предјела и области, 

 развијање информативног система у области заштите културно-историјског и 

природног насљеђа (глобални приступ) и успостављање ефикасног система 

мониторинга на нивоу читавог подручја обухвата Плана, 

 едукација стручњака, управљача, власника и корисника културних добара у 

природно вриједним амбијенталним цјелинама у циљу постизања заштите и 

остваривања економске добити, односно остваривања принципа 

самоодрживости заштићеног подручја, 

 афирмација локалних природних вриједности 

 одрживо коришћење природних вриједности; 

 створити начине за економску експлоатацију, у виду туристичких производа, 

подручја са природним вриједностима; 

 развијати начине њиховог коришћења путем едукације; 

 дефинисати програме, мјере и поступке за реализацију наведених циљева. 

 

1.1.1.6.1.2. Културно – историјска добра 

 

Основни циљеви који се намећу у погледу културно – историјских добара су: 

 утврђивање систематске евиденције свих објеката културно – историјског 

насљеђа (укључујући и археолошка добра), 

 предлагање и утврђивање археолошких локалитета као културних добара, 

 прикупљање података о уништеним археолошким локалитетима и отуђеном 

покретном археолошком материјалу, 

 предлагање и провођење мјера техничке и физичке заштите свих објеката 

културно - историјског насљеђа (првенствено утврђивањем заштитних зона), 

 спријечити даљу деградацију постојећих простора и физичке структуре; 

 сачувати највредније примјере културне баштине; 

 афирмација културног-историјског насљеђа, кроз рехабилитацију и 

презентацију; 

 одрживо коришћење културно-историјског насљеђа; 

 интегрисање културног насљеђа у шире регионалне и европске културне токове; 

 створити начине за економску експлоатацију, у виду туристичких производа, 

подручја са богатим културним насљеђем 

 развијати начине њиховог коришћења путем едукације и развијања 

информативног система; 

 дефинисати програме, мјере и поступке за реализацију наведених циљева. 

 обезбјеђење мониторинга укупног културно - историјског насљеђа, 

 укључивање културних добара у планове развоја подручја обухвата Плана (прије 

свега, туризам - сеоски, еко туризам, излетнички, ескурзиони, дјечији и 

омладински, културно – манифестациони и транзитни). 
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1.1.1.6.1.3. Угрожена подручја 

 

Основни циљ у сфери заштите од елементарних непогода, техничких опасности и 

ратних дејстава је повећана заштита људи и материјалних добара предузимањем прије 

свега превентивних мјера. 

 

1.1.1.7. Заштита животне средине 

 

1.1.1.7.1. Воде, тло, ваздух, отпад 

 

С обзиром да проблем заштите животне средине мора бити интегрисан у планове 

будућег развоја општине Котор Варош, тј. конкретно за услове избора и одобравања 

локације за поједине активности, неопходно је дефинисати стратегију унапређења и 

заштите животне средине преко сљедећих активности: 

 Санација еколошких ''црних тачака'' (дивље депоније) Општине као услова за 

даљи развој еколошки прихватљиве индустрије, пољопривреде и туризма, 

заснованих на принципима одрживости. Кроз анализу стања, оцјену и мјере 

заштите животне средине дати су одређени приједлози који се директно односе 

на санирање постојећег стања најугроженијих тачака у општини; 

 Заштита свих изворишта за водоснабдијевање питком водом, заштита свих 

водотока на територији општине, заштита природних добара и шумских 

површина као природне основе за развој и заштиту животне средине; 

 Концепција управљања отпадом који подразумијева затварање, санацију свих 

дивљих депонија и рекултивацију постојећег сметлишта и отварање нове 

санитарне депоније на прихватљивој локацији, односно одвоз отпада на 

регионалну депонију, као и постепено увођење система за рециклажу отпада; 

 Институционално јачање и формирање одјељења за заштиту животне околине 

при општини, што има за циљ стварање основе за предузимање конкретних 

активности у рјешавању еколошких проблема општине. На основу Закона о 

заштите животне средине изгледно је да ће доћи до одређеног степена 

децентрализације и преношења надлежности Министарства за заштиту животне 

стредине на органе локалне самоуправе. У општини Котор Варош не постоји 

самостална служба која се бави питањем заштите животне средине па се стога 

види неопходност оснивања одјељења; 

 Израда катастра загађивања животне средине у општини као основу за 

успостављање еколошког информационог система и система мониторинга 

животне средине; 

 Планирани нови инвестициони објекти морају задовољити ниво квалитета 

средине према одговарајућим стандардима и прописаним нормама. При 

издавању урбанистичке документације и техничких услова за све инвестиционе 

објекте – потенцијалне загађиваче, морају се обезбиједити све потребне 

сагласности и урадити и анализе утицаја на животну средину. Инвестиционо 

технички програми морају да садрже техничко-технолошко рјешење за 

минимизирање емисије загађујућих материја у животну средину, а према 

важећим нормама и стандардима. 

 

1.1.1.7.2. Систем мониторинга 

 

Систем мониторинга тј. праћење и мјерење квалитета појединих сегмената животне 

средине на подручју Општине обављају многе стручне службе (институте, заводи). 
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Пошто у Котор Варошу не постоји надлежна институција за заштиту животне средине 

јавља се проблем доступности и увида у резултате мјерења и документацију, односно у 

стање квалитета животне средине. Проблем представља и надлежност инспекције за 

заштиту животне средине која није адекватно кадровски и технички опремљена да би 

могла радити ефикасно. 

 

Адекватно кадровски ојачати и технички опремити службу како би могла бити у 

функцији контроле и управљања животном средином општине, односно потписати 

уговор са овлаштеном институцијом која је овлаштена испред министерства Републике 

Српске за обављање ових послова. Она би пратила и обрађивала податке мјерења и 

одређивала правце дјеловања у смислу смањења загађења животне средине. 

 

Тренутно, на постору општине не постоје већа предузећа која посједују опрему за 

мјерење емисије и немају обучене раднике за рад са опремом.Тренутни већи загађивачи 

су магистралне и локалне саобраћајнице као и испусти из димњака једнопородичних 

домаћинстава. 

 

Формирањем будућег општинског одјељења за заштиту животне околине створиће се 

услови да се ситуација поправи. Наиме, према Закону о заштити животне средине 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12) предузећа имају за обавезу да 

сама, или преко овлашћене организације, обављају мониторинг своје имисије, учествују 

у трошковима мјерења имисије у зони утицаја и обезбиједи потребан мониторинг 

резултата санационих мјера. 

 

Основне потребе и циљеви научно-технолошког развоја и заштите животне средине 

треба да буду: 

 Развој и унапређење квалитета животне средине у наредном периоду мора да се 

заснива на увођењу савремених технологија са малим остатком отпада. 

 Строго поштивање прописаних норми и нивоа дозвољеног загађења, као и 

ефикасан систем контрола, као и санкције према загађивачима. 

 Будући развој технологије не смије загађивати квалитет животне средине, па је 

неопходна еколошка оптимизација постојећих рјешења. Контрола развојних 

програма треба да се врши од стране научних и стручних организација како би 

се стимулисала рјешења која елиминишу даље негативне утицаје на животну 

средину. 

 

Савремени концепт заштите животне средине захтјева континуирано праћење степена 

аерозагађења, хидрозагађења, педозагађења, биљног покривача, фауне, хигијенског 

стања средине, здравственог стања људи, буке, вибрација, штетних зрачења и других 

појава и показатеља стања животне средине. 

 

Потребе и могућности заштите животне средине су детаљно сагледане у оквиру саме 

припремне фазе планирања и израде нацрта овог Плана, тако да су и саме мјере 

заштите већ уграђене и обухваћене кроз посебне сегменте а који су саставни дио овога 

Плана. 

 

Основне потребе заштите заснивају се у заштити основних елемената животне средине 

и радом створених вриједности које су дио ове урбане цјелине, а које могу битно да 

утичу на квалитет човјековог живота у њој. 
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Општи критеријуми за заштиту животне средине полазе од међународно утврђених 

еколошких принципа који се могу свести на следеће: 

 

Најбоља политика заштите животне средине заснована је на превентивним мјерама, 

што подразумијева благовремено спрјечавање еколошки негативних утицаја на 

животну средину, умјесто уклањања њихових последица; 

 

У процесу доношења одлука о изградњи привриједних и инфраструктурних објеката 

мора се анализирати и јасно утврдити утицај њихове изградње и рада на квалитет 

животне средине. 

 

Заштита животне средине постићи ће се остваривањем више појединачних циљева, који 

се односе на: 

 Заштиту вода од загађења, (свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних 

вода из објеката, одржавање постојећег и планираног водоизворишта, од великог 

је значаја регулисање одстрањивање отпада уз будну контролу да се не стварају 

нове депоније. Како отпадне воде мјењају природни квалитет воде у водотоцима 

и уништавају биоценозу ријека то је одстрањивање штетних агенаса из њих 

неопходан пут у очувању квалитета водотока. Приликом планирања нових 

објеката или проширења постојећих још у фази израде пројектне документације 

па преко контроле пројектног елабората, грађевинске дозволе затим употребне 

истиче се као неопходност придржавања захтјеву о предходном пречишћавању 

комуналних и индустријских отпадних прије упуштања у ријечне токове. Не 

лоцирање индивидуалних стамбених зграда по приватним њивама како би се 

избјегло стварање потешкоћа основним комуналним потребама јер по правилу 

овакви индивидуални стамбени објекти имају своје септичке јаме које 

угрожавају подземне воде. 

 Заштиту земљишта од загађења (спрјечавање депоновања отпада на за то не 

предвиђеним мјестима, санација постојећих дивљих депонија, организација 

уклањања отпада успостављена на регионалном концепту, санација свих 

водопропусних септика, санација површина на којима је вршена непланска 

експлоатација шљунка, глине, контрола примјене пестицида и других средстава 

за заштиту биља); 

 Заштиту ваздуха од загађења (кроз изградњу јединственог система 

гасификације, контролисање аеро загађења од саобраћаја и осталих извора, 

поштовање мезо и микро климатских услова при избору локација за 

потенцијалне загађиваче, повећати коришћење фосилних горива са мањим 

садржајем загађујућих материја и обновљивих извора енергије); 

 Заштиту од буке (кроз адекватно планирање саобраћајница и свих осталих 

потенцијалних извора буке, кроз њихово контролисање, спровођење различитих 

техничких мјера заштите, итд). 

 Заштиту вегетације, при чему се мисли на вегетацију планирану ПП-ом (заштиту 

од сјече, различитих болести и елементарних непогода, као и угрожавања 

пејзажних вриједности вегетације). 

 

Основне потребе заштите проистичу из потреба стварања комодитета тј, конфора једне 

урбане цјелине са једне стране, а са друге стране ради заштите животне средине и 

општих природних добара којима човјек располаже. 
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Према закону о управљању отпадом (Сл. гл. РС бр. 111/13, Планирање управљања 

отпадом) надлежни органи дужни су израдити планове за управљање отпадом који ће 

обухватити: 

 Врсту, количину и поријекло отпада који се производи и који се треба третирати 

или отклоноти; 

 Циљеве управљања отпадом; 

 Услове кои се тичу техничко-технолошке опремљености уређаја унутар 

простора на којем се налазе; 

 Расположив и подесан третман и мјеста одлагања и уређаје унутар одређене 

територије; 

 Специјално уређење система за третман или одлагање отпада за више општина; 

 Специјални систем управљања за поједине врсте отпада, као што је опасни 

отапад, течни отпад, амбалажни отпад итд.; 

 Стратешки програм са разрађеним приоритетима у управљању отпадом и 

дјелатности које требају предузети; 

 Листу предложених мјера које се требају предузети; 

 Процјену трошкова за извршавање задатака у управљању отпадом. 

 

Јединице локалне самоуправе доносе локалне планове управљања отпадом, који морају 

бити у сагласности са Стратегијом управљања утпадом и које усвајају скупштине 

локалне самоуправе. 

 

1.1.1.7.3. Заштита од елементарних непогода и техничких 

опасности и ратних дејстава 

 

Циљеви и задаци у функцији одбране земље и заштите од елементарних непогода на 

подручју Просторног плана су: 

 Дефинисање зона просторне заштите објеката, комплекса и подручја од 

посебног значаја за одбрану земље, 

 Дефинисање мјера заштите и спасавања становништва, културних добара и 

животне средине у случају елементарних непогода и техничко-технолошких 

несрећа; 

 Изградња и реконструкција грађевинских структура без већих физичких 

концентрација и са значајним учешћем с лободних простора и зеленила у 

насељским структурама; 

 Обезбјеђивање саобраћајне приступачности и мобилности подручја, са 

алтернативним саобраћајним правцима, без слијепих саобраћајница и без 

могућности запречавања у случају урушавања објеката; 

 Заштита саобраћајница и техничких система (адекватним рјешењима надземних 

и високим учешћем подземних објеката и мрежа); 

 Организовање служби и изградње објеката у функцији заштите од елементарних 

непогода и ратних разарања (цивилна заштита, противпожарна заштита и др.); 

 Успостављање информатичке подршке планирању и у прављању активностима у 

ванредним ситуацијама. 
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1.1.2. Однос са другим плановима и програмима 

 

1.1.2.1. Просторни план Републике Српске 

 

Општа стратегија организације, уређења и коришћења простора Републике Српске до 

2015. године базира се на планираној мрежи насеља (модел полицентричног развоја) на 

подручју Републике Српске, затим на концепту развоја привреде, тј. индустрије, 

пољопривреде, шумарства, трговине, саобраћаја, туризма, грађевинарства и 

водопривреде на истом простору, као и на планским рјешењима у сфери заштите 

природе и екологије. 

 

Будућа просторна организација Републике Српске требало би да се заснива на 

полицентичном моделу просторне организације, који прије свега произлази из 

планираног система насеља. 

 

Просторни план Републике Српске (ППРС) са планским хоризонтом до 2015. Године, је 

просторно-плански документ вишег реда, који обухвата цијелу територију Републике 

Српске и дефинише основне стратегије развоја Републике Српске. План је верификован 

од стране Народне Скупштине Републике Српске 19.12.2007. Године. Министарство је 

надлежно за припрему докумената просторног уређења од значаја за Републику, као и 

за њихово спровођење, док су органи јединица локалне самоуправе који обављају 

послове просторног уређења надлежни за припрему и спровођење докумената 

просторног уређења од значаја за јединицу локалне самоуправе. 

 

У складу са Законом о просторном уређењу и грађењу (Сл. Гл. РС, број 43/13) обавезује 

да документ просторног уређења нижег реда, односно ужег подруч ја мора бити 

усаглашен са документом просторног уређења вишег реда, односно ширег подручја. 

 

Смјернице Просторног плана РС (наведене у наставку) уграђене су у ПП Општине 

Котор Варош, и разрађене на нивоу разраде просторног плана јединице локалне 

самоуправе као и на нивоу размјере 1:50.000 у којој су израђени графички прилози. 

 

Смјернице дефинисане ПП РС 

 

Током трајања Просторног плана РС на простору његовог обухвата досадашње 

секундарне осовине развоја (Бијељина – Зворник – Лукавица и Вишеград – Требиње) у 

источном дијелу Републике Српске ће се трансформисати у примарне осовине развоја. 

 

У овом периоду издиференцираће се још двије секундарне осовине развоја и то на 

правцу Бања Лука – Мркоњић Град – Шипово, као и Пале – Рогатица – Вишеград. 

Терцијарне осовине развоја до 2015. чиниће сљедеће осовине: Козарска Дубица – 

Приједор – Оштра Лука, Бања Лука – Челинац – Котор Варош – Теслић, Дервента – 

Брод и Коњевић – Братунац. 
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Слика 1. Особине развоја РС до 2015. године 

 

У дијелу ПП РС гдје се дефинише регионални развој наведено је да ради рационалнијег 

и ефикаснијег располагања ресурсима у простору и у времену, посебна пажња 

посвећена је регионалном и међурегионалном развоју, односно питању регионалног 

организовања земље, као кључном развојном проблему. 

 

Основа регионализације заснива се на одређивању функционалних просторних цјелина 

које су најчешће већ формиране током времена на одређеном простору. Такве цјелине 

обично већ имају створену функционалну и хијерархијску мрежу урбаних центара и 

носилаца развоја, а њихов однос према окружењу подразумијева већ изграђен 

међусобни однос специфичних морфолошких структура са различитим потенцијалима 

и развојним карактеристикама. На тај начин могуће је цијели простор Републике 

Српске посматрати не само као збир, него и као механизам сачињен од одговарајућег 

броја регионалних цјелина, имајући у виду прије свега критеријуме одрживог развоја. У 

функцији одрживог развоја су и величине појединих регија. 

 

Табела 1. Планирана регионализација Републике Српске 
ХИЈЕРАРХИЈСКИ 

НИВО 
РЕГИЈА ПРИПАДАЈУЋЕ ОПШТИНЕ 

МЕЗОРЕГИОНАЛНИ 
БАЊА ЛУКА 

Бања Лука, Градишка, Језеро, Кнежево, Котор 

Варош, Лакташи, Мркоњић Град, Петровац, 

Прњавор, Рибник, Србац, Источни Дрвар, Купрес, 

Челинац, Шипово 

БИЈЕЉИНА Бијељина, Братунац, Власеница, Зворник, Лопаре, 
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Милићи, Осмаци, Пелагићево, Сребреница, Доњи 

Жабар, Угљевик, Шековићи 

ДОБОЈ 
Вукосавље, Дервента, Добој, Модрича, Петрово, 

Брод, Теслић, Шамац 

ПРИЈЕДОР 
Козарска Дубица, Крупа на Уни, Нови Град, 

Приједор, Костајница, Оштра Лука 

ИСТОЧНО 

САРАЈЕВО 

Вишеград, Калиновик, Пале, Рогатица, Рудо, 

Соколац, Фоча, Источна Илиџа, Источни Стари 

Град, Ново Горажде, Источно Ново Сарајево, 

Трново, Чајниче, Хан Пијесак 

ТРЕБИЊЕ 
Берковићи, Билећа, Гацко, Љубиње, Невесиње, 

Источни Мостар, Требиње 

СУБРЕГИОНАЛНИ 

ГРАДИШКА Градишка, Србац 

ЗВОРНИК 
Братунац, Власеница, Зворник, Милићи, Осмаци, 

Сребреница, Шековићи 

МРКОЊИЋ 

ГРАД 

Језеро, Мркоњић Град, Петровац, Рибник, Источни 

Дрвар, Купрес, Шипово 

ФОЧА Фоча, Чајниче 

 

Процес редистрибуције становништва на простору Републике Српске одражава се на 

промјене у мрежи и структури насеља. Те промјене су квалитативно-квантитативног 

карактера са тенденцијом повећања броја становника општинских центара и смањења 

просјечне демографске величине сеоских насеља. 

 

Рјешење овог демографског проблема условљено је бројним развојним факторима 

усмјереним ка ревитализацији егзодусних и депопулационих подручја. Дакле, 

заустављање негативних тенденција могуће је примјеном мјера које би биле саставни 

дио политике регионалног развоја демографски стагнантних и депопулационих 

подручја. Овај проблем додатно је оптерећен избором избјеглог и расељеног 

становништва – остати или се вратити на родно огњиште (углавном у ФБиХ и 

Републику Хрватску). 

 

Табела 2. Промјена и пројекције броја становника за Општину КВ за 1996, 2001, 2006, 

2011. и 2015. годину 

Назив 

општине 
1996. 2001. 2006. 2011. 2015. 

Котор Варош 16.129 19.741 20.217 20.665 20.991 

 

Табела 3. Промјена и пројекција броја становника за општину Котор Варош за 2005. и 

2015. годину (становништво у земљи – процјена и пројекција Урбанистичког завода 

Републике Српске) 

Назив општине 2005. 2015. 

Котор Варош 20.000 21.022 

 

Када је у питању саобраћајна инфраструктура по ПП РС у трећој фази (од 2010. до 

2015. године) потребно је (планира се): 

 почети изградњу брзог пута Бања Лука – Челинац – Котор Варош – Ободник, а 

од раскрснице Ободник па до Травника или до границе са Федерацијом БиХ 
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«магистрални пут» који би био најкраћи пут од Бање Луке до Сарајева, све 

преко територија поменутих општина и долином ријеке Врбање, преко 

Влашићког превоја «Преливоде», те преко територије општине Травник према 

Сарајеву 

 

1.1.2.2. Стратегија заштите природе Републике Српске 

 

Стратегија заштите природе Републике Српске, усвојена је од стране Народне 

Скупштине Републике Српске 2011. Године. Стратегија заштите природе Републике 

Српске је израз настојања да се побуди растућа свијест о потреби очувања и заштите 

природе, као битног дијела животне средине Републике, претварајући је у цјеловит и 

дугорочан концепт развоја. Природна богатства и ресурси треба ставити у функцију 

развоја, кроз доградњу постојећег система заштите животне средине. Посебно су важни 

изазови које постављају два кључна стратешка циља: прилагођавање концепту 

одрживог развоја и приближавање и прикључивање бих Европској унији. 

 

У циљу збрињавања чврстог отпада насталог у индустрији као и комуналног отпада 

битно је да се у складу са одговарајућим општим и локалним прописима уреде све 

депоније чврстог материјала (угља, пијеска, различитог индустријског отпада, кућног 

смећа и друго), а нарочито треба да постоји посебан третман опасних материја и 

анималних остатака. У складу са PHARE пројектом – Стратегија управљања чврстим 

отпадом у Босни и Херцеговини – рађеним под покровитељством Европске уније, 

предложени су одређени макролокалитети на нивоу мултицентара, у оквиру којих би се 

организовале санитарне регионалне мултиопштинске депоније. Неопходно је извршити 

санацију дивљих депонија и спријечити настајање нових. 28.05.2002. године Влада 

Републике Српске је донијела Закључак о усвајању «Стратегије управљања чврстим 

отпадом» за Републику Српску. 

 

Усвојен је концепт регионалног приступа збрињавања чврстог отпада са удруживањем 

више општина да се постигне обухват становништва већи од 150.000 становника, да би 

се омогућила самоодрживост изграђених објеката. 

 

Тако је Општина КВ користи Регионалну депонију у Бањалуци заједно са сљедећим 

општинама: Градишка, Лакташи, Србац, Прњавор, Кнежево и Челинац. 

 

Которварошки угљоносни басен заузима равничарски простор уз ријеку Врбању између 

планинских масива Узломца, Борја и Чемернице. Унутар слатководних седимената 

неогена откривена су и експлоатисана лежишта код Хрваћана и Масловара. Ради се о 

мрким угљевима који су ван даље рударске активности, због тешких услова јамске 

експлоатције. 

 

Правци приоритетног дјеловања у циљу побољшања стања у области заштите 

природних вриједности, у овом стратешком документу, су: јачање институционалног 

оквира за управљање природним ресурсима, подстицање одрживог коришћења 

природних ресурса, смањење притисака, расподјела прихода од коришћења и одрживо 

финансирање заштите природе. 

 

Полазна и недвосмислена потреба захтијева да се стање у области заштите природе у 

Републици очува и унаприједи. Природна богатства и ресурси требају се ставити у 

функцију развоја кроз доградњу постојећег система заштите животне средине. 
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Циљ ове стратегије је промовисање интегралног приступа у очувању, унапређењу и 

коришћењу простора Републике Српске, у складу са расположивим природним 

капацитетима. Задовољавајући своје потребе у простору човјек мијења карактер 

простора, утиче на природу постепено је претвара у антропогенизовани простор, у 

већој или мањој мјери. Зато је битно релативизовати сукобе интереса у простору. 

 

1.1.2.3. Национални акциони план заштите животне средине (НЕАП) 

 

Документ НЕАП-а припремљен је 2003. Године. Акциони план за заштиту животне 

средине укључио је оба ентитета БХ и Брчко Дистрикт, дефинисао је осам 

приоритетних подручја за управљање животном средином, као што је приказано у 

следећој табели. 

 

Табела 4. Приоритетне области дјеловања на очувању животне средине побољшање 

тренутног стања, у складу са Акционим планом за шивотну средину БХ (НЕАП) 

Приоритетне области 
Предложене мјере за побољшање стања животне 

средине 

Водни ресурси/отпадне 

воде 

 успостављање система управљања ријечним 

сливовима, 

 реализација пројекта дугорочног снабдијевања    

становништва у најугроженијим регионима бих 

укључујући и санацију губитака воде у водоводним 

системима, 

 изградња и реконструкција система за пречишћавање 

отпадних вода и канализационог система, 

 довођење система одбране од поплава на ниво 

потребне сигурности, 

 реализација пројеката кориштења воде за 

наводњавање у производњи електричне енергије. 

Одрживи развој руралних 

подручја 

 стварање  предуслова  за  просторно  уравнотежен  и  

одржив  развој руралних подручја, 

 успостављање система управљања пољопривредним 

земљиштем, 

 имплементацији програма производње хране на 

биолошким принципима, 

 израда програма дугорочног развоја шумарства. 

Управљање животном 

средином 

 увођење информационих система, 

 увођење цјеловитог мониторинга ивотне средине, 

 израда програма интегралног планирања простора, 

 израда документационе основе за планирање и 

управљање животном средином, 

 израда  програма  за  образовање  и  ширење  

информација  у  области животне средине. 

Заштита биолошке и 

пејзажне разнврсности 

 израда стратегије и националног акционог програма 

за уравнотежено управљање биолошком, геолошком 

и пејзажном разноврсношћу, 

 израда стратегије и националних програма заштите 

културног насљеђа у природном окружењу на 

основама еколошке коегзистенције, 
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 израда програма за стављање под одговарајући 

режим заштите 15-20% територије БиХ. 

Управљање отпадом 

 усвајање  стратегија  и  планова  управљања  

отпадом  са  оперативним програмима за њихову 

имплементацију. 

 уклањање дивљих одлагалишта и санација 

деградираних подручја, 

 санација(одређеног броја) постојећих депонија. 

Привреда - одрживи развој 

привреде 

 израда стратегије и успостављање система одрживог 

развоја привреде БиХ, 

 склађивање пореског система са одрживим развојем 

и запошљавањем, 

 израда стратегије развоја енергетике, са 

избалансираним домаћим и страним изворима 

енергије, 

 имплементација стратегије борбе против 

сиромаштва, 

 израда  студије  о  процјени  утицаја  на  здравље  и  

животну  средину интегралног програма 

финансирања и изградње аутопутева у бих, 

 формирање ентитетских фондова за стратешка 

истраживања, 

 формирање ентитетских фондова за рекултивацију 

простора, 

 реактивирање  привриједних  субјеката  који  имају  

реалне  услове  за опстанак на тржишту, 

реорјентација истих промјеном намјене производње, 

 редуковање миграције на релацији село-град 

урбанизацијом руралних насеља и развојем 

производње у њима, 

 унапређење    потенцијала    за    развој    еко-

туризма    усклађеног    са природним потенцијалима 

(бањски, планински, сеоски и сл.) У домаћој и 

међународних компонената. 

Јавно здравство 

 израда   регистра  и   катастра  загађивача,  

одлагалишта,  хемикалија, погона и  постројења  са  

опасним хемикалијама и ГМО  

 усклађивање законске регулативе са препорукама 

Здравствене организација,  

 јачање инспекцијског  надзора,  формирање  

комитета  за  политику  хране  и исхране, 

 анализа контролних тачака у процесу производње, 

 припреме и промета намирница, 

 успостављање    система    редовног    информисања    

о    здравственој исправности намирница, 

 оснивање    регулаторних    органа    за    јачање    

система    надзора    и превентивних мјера заштите 

излагања становништва зрачењу и израда плана 

активности у случају акцидената, 
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 доношење законских прописа за сигурно поступање 

са ГМО, 

 израда програма еколошки прихватљивог начина 

рјешавања. 

Деминирање  усклађивање рада са организацијом бих МАК. 

 

1.1.2.4. Стратегија развоја Општине Котор Варош  у периоду 2010-

2020. године 

 

Визија Стратегије развоја Општине Котор Варош  у периоду 2010-2020. године је 

сљедећа: 

 

Котор Варош 2020. године - мјесто интензивног развоја малих предузећа и 

конкурентних производа у областима пољопривреде и домаћих јела, туризма, 

дрвопрераде и прераде коже, са изграђеним и уређеним градским и сеоским подручјем, 

те средина гдје образовање и знање снажно доприносе привредном расту и повећању 

животног стандарда. 

 

То ће се постићи чувањем и кориштењем оног најбољег што Котор Варош има: паметне 

и вриједне људе, обиље чисте воде ријеке Врбање и њених притока, незагађено 

земљиште, обновљиву енергију и здраву природну и животну средину. На овај начин, 

Котор Варош ће се градити као заједница која својим грађанима пружа квалитетне 

услове живота и рада, која сваког топло дочекује  и која је омиљено пословно, 

туристичко и животно одредиште у околини Бањалуке. 

 

Из Стратегије развоја су даље приказани Пројекти са стратешким и оперативним 

циљевима а све у плану остварења визије: 

 

Табела 5. Синтеза  стратегије развоја 
Стратешки 

циљеви: 
Оперативни циљеви: Пројекти: 

Интензиван развој 

малих породичних 

предузећа и 

конкурентних 

пољопривриједних, 

индустријских и 

туристичких 

производа 

 Успјешно започета 

производња органске хране у 

најмање 10 домаћинстава до 

2015.године (цертификација 

произвођача) и стварање 

малих предузетничких фирми; 

 Створени услови за бављење 

 сеоским,  еколошким, ловним, 

риболовним, вјерским  и 

осталим облицима  туризма до 

2015. године; 

 Повећана производња 

електричне енергије из 

обновљивих извора 

 (три пута) до 2015; 

 Повећан број произвођача 

финалних производа од дрвета 

и коже за 20 %; 

1. Развијање финансијских инструмената 

подршке у пољопривредној производњи: 

 фондови, грантови, кредити, 

пољопривредни сајмови, промовисање 

иновативних производа, (центар за дизајн 

нових производа); 

2. Изградња (оснивање) заједничке основе 

инфраструктуре за агроиндустријски 

центар (парцелација, електро и комунална 

инфраструктура, намјена објекта); 

3. Подршка развоју капацитета 

агроиндустријског центра: 

 објеката за складиштење, магацина са 

сушарама за поврће, воће, жито, шумски 

плодови, љековито биље, хладњача за воће, 

 изградњи клаонице, 

 успостављању хладњаче за месо, 

 успостављању центра за изнајмљивање и 

сервис пољопривриједних машина 

 отварању трговинских радњи (сјеменара, 

апотека, алата и опреме); 

4. Подршка за развој сточарства (објекти, 

стада); 
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5. Подршка за развој воћарства (едукација, 

подизање нових засада,...); 

6. Подршка раду удружења (воћари, пчелари , 

говедари...); 

7. Развој старих заната и кућне радиности у 

руралним мјесним заједницама; 

8. Подршка финализацији у сектору 

дрвопрераде (намјештај и предмети од 

дрвета) и коже кроз додјелу кредитних 

(бескаматних) или бесповратних средстава; 

9. Оснивање туристичке организације 

(активирање); 

10. Подршка развоју сеоског, ловног и 

иболовног туризма; 

11. Утврђивање и промоција могућности и 

погодности за инвеститоре (земљиште и 

инфраструктура); 

Изграђена 

инфраструктура и 

уређено урбано и 

рурално подручје 

 Осмишљен и дефинисан 

просторни развој општине 

(просторно-планска 

документација) до 2012.; 

 Развијена саобраћајна 

инфраструктура са 

повећањем удјела 

асфалтираних путева за 50% 

до 2015; 

 Ријешено константно 

квалитетно снабдијевање 

довољним количинама питке 

воде (минимално 300 литара 

по 

становнику)становништва 

градског подручја и већих 

мјесних центара до 2019.; 

 Повећана покривеност 

канализционим системом за 

30% до 2015.; 

1. Израда просторно-планске документације; 

2. Изградња и реконструкција приоритетних, 

магистралног и регионалних, путева и 

заобилазнице у Котор Варошу, пут 

Шипраге-Крушево Брдо, Крушево Брдо-

Била, Котор Варош-Вагани-Љубачево-

Бочац,  Котор Варош-Вишевице- 

Кнежево); 

3. Развијање путне инфраструктуре у 

руралним МЗ и градском подручју; 

4. Утврђивање локације за градски базен за 

купање и израда пројектне документације; 

5. Подршка младима кадровима у рјешавању 

стамбеног питања (локација, уту за 

стамбену зграду, земљиште,одобрење); 

6. Проширење градске водоводне мреже; 

7. Санација, проширење и изградња водовода 

у МЗ (Грабовица, Масловаре, Забрђе, 

Шипраге, Врбањци и др МЗ); 

8. Изградња канализационе мреже и 

пречистача отпадних вода; 

9. Изградња канализационих система и 

септика; 

Развој људских 

ресурса и 

друштвене 

инфраструктуре 

који снажно 

доприносе 

привредном расту 

и повећању 

квалитета живота 

цијеле локалне 

заједнице 

 Ускладити вјештине и знања 

(будућих) запосленика са 

потребама развоја, уз 

смањење броја незапослених 

за 20% до 2015.; 

 Побољшани  садржаји 

спортско рекреативних и 

културних организација до 

2012. и њихова 

инфраструктура унапређена 

до 2013; 

 Ефикасна локална управа, 

успостављена сарадња са 

партнерима из локалне 

заједнице и окружења, са 

повећањем задовољства 

корисника за 50% до 2015.; 

 Обезбијеђен приступ 

услугама примарне 

здравствене заштите свим 

1. Испитивање потреба за кадровима средњег 

и вишег образовања и обезбјеђење 

дефицитарних профила у складу са 

потребама (средњошколски центар, 

евентуалне високошколске институције, 

стипендирање и др.); 

2. Оснивање центра за образовање и 

преквалификацију одраслих (подршка кроз 

плаћање угроженим групама), 

Реконструкција зграде центра за културу, 

спорт и информисање; 

3. Реконструкција зграде киносала; 

4. Реконструкција старе аустроугарске школе 

за друштвено-културне садржаје; 

5. Реконструкција и привођење 

мултифункционалној намјени објеката 

старих школа у руралним срединама-кућна 

радиност; 

6. Изградња нове зграде локалне управе; 

7. Подршка изградњи зграде центара за 
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грађанима у складу са 

прописаним стандардима и 

адекватно ријешене потребе 

социјалних категорија до 

2015; 

 Ојачати сектор цивилног 

друштва умрежавањем НВО 

сектора и повећати активно 

чланство за 50%; 

ментално здравље; 

8. Дневни боравак за дјецу у близини школе; 

9. Стварање мобилних тимова за посјете 

старим лицима; 

10. Подршка формирању дома за стара лица, 

кориснике колективних центара, социјалне 

категорије, избјеглих и расељених лица, 

ППБ и РВИ 

11. Уређење културно-историјских споменика; 

12. Изградња спортских игралишта (у насељу 

Баре и др.); 

13. Побољшање квалитета здравствених 

услуга Дома здравља и подручних 

амбуланти (укључујући санацију и 

изградњу приоритетних амбуланти у МЗ 

Вагани, МЗ Забрђе и др.); 

14. Умрежавање НВО сектора на нивоу 

општине и са окружењем; 

15. Оснивање удружења породица дјеце са 

посебним потребама (подршка); 

16. Подршка удружењима из области културе 

и спорта (куд, етно група); 

17. Међународни камп младих „Товладић“ К. 

Варош; 

18. Електрификација у руралним срединама и 

градском подручју; 

Заштита и 

кориштење богатог 

природног насљеђа 

у складу с 

еколошким 

принципима  и 

принципима 

одрживог развоја 

 Утицај отпадних вода на 

животну средину сведен на 

прописан минимум и 

квалитет воде ријеке Врбање 

подигнут на категорију II до 

2019.; 

 Смањена количина 

неконтролисано одложеног 

отпада на подручју општине 

за 50% до 2015.; 

 Најмање половина 

становништва општине се 

понаша у складу са 

принципима одрживог 

развоја (усклађен 

економски, друштвени и 

развој животне средине) до 

2015.; 

 Просторно уравнотежен и 

одржив развој урбаног и 

руралног подручја и 

очување и заштита 

културно- историјског 

изграђеног и природног 

наслијеђа до 2015.; 

1. Заштита и уређење изворишта; 

2. Заштита и уређење водозахвата Бијело 

Поље; 

3. Одвојено прикупљање и одвоз отпада на 

регионалну депонију; 

4. Санација и уређење градске депоније; 

5. Санација “дивљих” депонија; 

6. Прикупљање отпада анималног поријекла 

и изградња сточног гробља; 

7. Израда еколошке документације; 

8. Едукација становништва у области 

унапређења и заштите животне средине; 

9. Континуирано информисање становништа 

о активностима и стању у области заштите 

животне средине; 

10. Побољшање енергетске ефикасности; 

11. Заштита и уређење природног и културно-

историјског наслијеђа. 

 

1.1.2.5. Стратегија развоја туризма Републике Српске  за  период 

2010–2020. година 

 

Просторним планом Републике Српске дефинисано је осам туристичких зона:  

Козарско- поунска, Врбаско-мотајичка, Горњосанско-пливска; Кнежевачко- борјанска, 

Јахоринско-романијска, Магличко-зеленгорска и Херцеговачка. 
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Природни ресурси којим располаже Општина Котор Варош као што су шуме и воде, а 

посебно извори бистре питке воде, пружају могућности за бржи и интензивни развој 

зимског и љетног туризма. На притокама Врбање могуће је развити, у свијету све 

популарнији флај-фишинг и на тај начин привући што више туриста, заљубљеника у 

нетакнуте природне љепоте. На подручју општине постоје прави природни драгуљи, 

као што су Вилењска врела, Бобас и јединствен водопад Скакавац. 

 

Постоји и велики потенцијал за развој сеоског и планинског туризма. У току је 

изградња  планинарског  дома  у  Борцима,  који  представља  идеалну  ваздушну  бању. 

Постоје и идеални услови за развој екстремних спортова као што су параглајдинг и 

планинарење, пошто су обронци Влашића неодољив изазов који не смије остати 

неискоришћен. 

 

На подручју општине постоји спортска дворана, фудбалски стадион "Младост", као и 

терени за мали фудбал, кошарку, одбојку, тенис. Постојећа спортска инфраструктура, 

чист ваздух и гостољубивост домаћина предуслов су да се велики број спортских екипа 

припрема за такмичења. Један од основних задатака свакако је сачувати природу и на 

том плану се мора непрекидно  радити,  како  на едуковању  корисника  тако  и на 

уређењу терена погодних за све врсте туризма и спортских активности, с обавезом да се 

природни ресурси – туристички потенцијали приведу намјени. 

 

Општина Котор Варош има претпоставке да користећи природне ресурсе и чисту 

средину развија туризам за шта је неопходно активније промовисати потенцијале за 

развој ове гране. Истовремено, јако је значајно пронаћи инвеститоре те се опредијелити 

за проналазак одређених тржишних ниша (излетнички туризам, риболовни туризам, 

сеоски туризам, итд.). 

 

Свака од зона чини специфичан али не и интегралан туристички производ датог 

просторног система. Зато, организација туризма на интегратривном приступу 

заинтересованих просторних односно локалних заједница (општина) може да 

допринесе унапређењу туристичког производа, ефикаснијем маркетингу, бољој 

повезаности туристичких субјеката, успјешнијој конкуренцији на туристичком 

тржишту и сл.  

 

1.1.2.6. Одрживи енергетски акпиони план (СЕАП) 

 

Европска унија у циљевима своје енергетске политике утврђује обавезу повећања 

енергетске  ефикасности за 20% до 2020. године, као дiо  механизма за сузбијање 

ефеката феномена  климатских промена, кроз утврђивање смањења емисије гасова 

стаклене баште за 20% и повећање коришћења обновљивих извора енергије за 20% до 

2020. године. Овај циљ: 20- 20-20, је утврђен због високог степена опасности од 

енергетских дјелатности и коришћења енергије по животну средину, како би се 

обезбиједио одрживи развој на планети – за предстојеће генерације. 

Фазе припреме пројеката енергетске ефикасности у јавним зградама: 

 

 Прелиминарно снимање карактеристика објеката и енергетских токова 

 Детаљно снимање карактеристика објеката и енергетских токова. 

 Израда техничке документације као подлоге за реализацију пројекта. 

 провјерити  изолованост  око  прозора  и спољашњих врата; 

 провјерити и поправити оквире на прозорима и вратима; 
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 изолирати нише за радијаторе и кутије за ролетне; 

 топлински   изолирати   постојећи   коси кров или строп према негријаном 

тавану; 

 редуковати губитке топлине кроз прозоре   уградњом   ролетни,   поставом 

завјеса и сл; 

 уградити термостатске вентиле на радиаторе; 

 редовно сервисирати и подешавати систем гријања и хлађења; 

 уградити аутоматску контролу и надзор енергетске ефикасности куће; 

 уградити  штедљиве  сијалице  у расвјетна тијела; 

 

За остварење овог циља ЕУ системским мјерама упућује чланице на стално повећање 

енергетске ефикасности путем: 

 обиљежавања (декларисања својства) великог броја апарата, 

 дефинисања енергетске ефикасности у прописима за градњу, 

 дефинисања минималних стандарда енергетске ефикасности за ограничени број 

апарата, 

 примјене система заштите животне средине, 

 захтјева свакој држави чланици да има активну политику промовисања 

енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. 

 

Да Општина Котор Варош уради СЕАП потребно је да Скупштина Котор Вароша 

донесе  Одлуку о подршци Споразуму градоначелника европских градова (Covenant of 

Mayors), којом се овлашћује Начелник општине Котор Вароша да потпише Споразум 

градоначелника.  

 

Споразумом су дефинисане и конкретне активности које потписник треба провести:  

 Израда инвентара емисија гасова стаклене баште, као темеља за израду 

Акционог плана енергетски одрживог развоја (у даљем тексту Акционог плана);  

 Израда и провођење Акционог плана те подношење извјештаја о његовој 

реализацији Европској комисији сваке двије године; 

 Прилагођавање административне инфраструктуре те осигуравање људских 

потенцијала за провођење свих потребних активности;  

 Редовно информисање локалних медија о резултатима Акционог плана;  

 Информисање грађана о могућностима и предностима кориштења енергије на 

ефикасан начин,  

 Успостављање система унутрашњег и вањског праћења и извјештавања о 

резултатима провођења Акционог плана,  

 Организовање Енергетских дана или Дана Споразума градова; присуствовање и  

 допринос годишњој Конференцији градоначелника ЕУ о енергетски одрживој 

Европи,  

 Размјена искустава и знања с другим градовима и општинама.  

 

До априла 2012. године, Споразум градоначелника је потписало 3.737 градова из свих 

дијелова Европе и свакодневно се тај број увећава. 

 

1.1.2.7. Локални еколошки акпиони план (ЛЕАП) 

 

Одрживи  економски  и  просторни  развој  сваке  заједнице,  па  тако  и Општине Котор  

Варош,  може  се  постићи  планским  приступом  у  рјешавању  проблема  у области 
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заштите животне средине и постављањем циљева чијом реализацијом ће се 

унаприједити и сачувати њен потенцијал и неће дозволити даље нарушавање њеног 

капацитета и квалитета. У том смислу од стране Регионалног центра за животну 

средину за Средњу и Источну Европу (REC) је развијена методологија израде локалних 

еколошких акционих планова, која се користила и приликом израде овог документа. 

Локални еколошки акциони план представља развојно-плански документ који на 

основу процјене стања животне средине, утврђених проблема и приоритета, 

дефинисања најпогоднијих стратегија за отклањање проблема, као и спровођења 

конкретних акција, доприноси унапређењу стања животне средине и здравља људи у 

подручју за које се израђује. Задатак ЛЕАП-а је да штити заједнички јавни интерес и 

проналази реалне могућности за реализацију појединих активности у простору. 

Интеграцијом политике заштите животне средине у све секторске политике, 

стимулишемо развој свијести о вриједности природних ресурса и доприносимо 

складном просторно одрживом развоју локалне заједнице. 

 

Циљеви израде ЛЕАП-а су: 

 одређење свеобухватне стратегије заштите животне средине са мјерама њеног 

ефикасног очувања и унапређења на подручју Општине Котор Варош; 

 идентификација најважнијих проиродних ресурса у смислу њиховог 

рационалног коришћења и стварања услова за дугорочни економски и одрживи 

развој општине; 

 побољшање стања животне средине у заједници кроз спровођење конкретних и 

исплативих стратегија уз промовисање јавне свијести и одговорности за 

проблеме животне средине; 

 јачање капацитета општинских органа власти у управљању проблемима заштите 

животне средине; 

 интеграција политике заштите животне средине у све секторске политике; 

 подизања нивоа свијести и одговорности јавности о заштити животне средине; 

 јачање  учешћа  јавности  у  рјешавању  проблема  заштите  и  очувања  животне 

средине; 

 осигурање   мјера   за   ревитализацију   девастираних   и   напуштених   насеља   

на територији општине у циљу заустављања узурпације земљишта и смањења 

социјалног сиромаштва и незапослености; 

 напређење квалитета урбаног развоја града Котор Варош; 

 деминирање минираних подручја на територији Општине; 

 заштита и унапређење природне и градитељске средине, посебно оних подручја 

која су већ деградирана или загађена или би то могла бити; 

 побољшање   информисања   јавности   и   приступа   информацијама   о   

животној 

 средини; 

 промоција транспарентности и успостава процеса одлучивања у области 

животне средине. 

 

1.1.2.8. Локални план управљања чврстим отпадом за територију 

Општине Котор Варош 

 

Стање у управљању отпадом на подручју Општине 

 



 
 

  
Страна 47 

 
  

Квалитетно рјешење питања санитарног збрињавања чврстог отпада на подручју 

општине Котор Варош представља комплекс проблема како прикупљања и 

селектовања, тако и транспорта и коначног одлагања на депонију. Посебан проблем са 

аспекта заштите животне средине представља неконтролисано одлагање чврстог 

отпада, тзв. дивље депоније. Ова појава значајно утиче на деградацију квалитета 

животне средине.  

 

Посебан проблем представља градска депонија (као привремено рјешење) лоцирана у 

насељу Дуратовци, налази се на удаљености од око 4 km од Котор Вароша. Укупна 

површина депоније је око 3 hа. На градску депонију одлаже се комунални отпад из 

домаћинстава и са јавних површина, отпад из јавних установа, радних организација, 

клаонички отпад, угинуле животиње и отпад другог поријекла. 

Стање система за организовано прикупљање, транспорт и депоновање отпада у 

Општини је на ниском нивоу. Нарочито су сложени проблеми отпада поред самог града 

и у већим мјесним заједницама као: Масловаре, Шипраге, Грабовица, Ободник, 

Врбањци, Забрђе. 

 

Велики проблем представља заостали чврсти отпад од индустријских комлекса 

(Пролекс и др.) као и идентификација и категоризација отпада из новоотворених фирми 

(произвођачи обуће или дијелова за исту, метална индустрија, дрвопрерађивачка и др.) 

Опасни отпад (медицински) из Дома здравља те подручних амбуланти, бензинских 

пумпи и других мјеста гдје исти настаје не евидентирају се количине, врсте као ни 

мјесто ,,завршетка,, опасног чврстог отпада. 

 

Прикупљање, транспорт и депоновање отпада врши КП “Бобас” а.д. Котор Варош са 

дотрајалим средствима рада. Поред КП „Бобас“ одвоз смећа са подручја Општине 

Котор Варош врши и „ДЕПОТ“. 

 

Предвиђене мјере за управљање отпадом 

 

Као приоритетни проблеми у области збрињавања чврстог отпада на подручју општине 

Котор Варош могу се идентификовати: 

 Локације на којима се врши неконтролисано одлагање чврстог отпада;  

 Недовољна покривеност подручја општине Котор Варош редовним одвозом 

чврстог отпада; 

 Нарушавање санитарно-хигијенског режима депоновања на општинској 

(привременој) депонији; 

 Непостојање селективног система прикупљања чврстог отпада и кориштења 

секундарних сировина.  

 

Одржавање чистоће града, уређење зелених површина, одржавање кишне канализације 

и одвоз смећа врше одговарајућа правна лица путем уговарања, на територији општине 

постоји једно   комунално предузеће. 

 

У наредном периоду је неопходно одредити локацију трансфер станице, према Закону о 

управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске број: 111/13) јединице 

локалне самоуправе доносе локалне планове управљања отпадом, који морају бити у 

сагласности са Стратегијом управљања утпадом и које усвајају скупштине локалне 

самоуправе. 
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1.2. Преглед постојећег стања и квалитета животне средине на коју се 

извјештај односи 

 

1.2.1. Положај и природне карактеристике предметног подручја 

 

Општина Котор Варош смјештена је у централном дијелу Босне и Херцеговине и 

припада југозападном дијелу Бањалучке регије. Заузима површину од 560 km
2
 . 

Обухват плана граничи се са Федерацијом Босне и Херцеговине, односно општином 

Травник са јужне стране. У Републици Српској општина се граничи на истоку са 

општином Теслић, на сјевру са општином Челинац, и на западу општином Кнежево. 

Укупна дужина границе износи 178,854 кm. Планиметријски облик општине је издужен 

у правцу југоисток-сјеверозапад у дужини од 47 km, док ширина варира од 5-18 km. 

Формирана је у сливу ријеке Врбање. 

 

Математичко географски положај је 10° 42` 16" и 17° 15` 22" источне георафске дужине 

и 44° 20` 00" и 44° 41` 17" сјеверне географске ширине. Простор претежно припада 

брдско планинском рејону окружен планинским масивима Узломац на сјевероистоку 

(врх Прдељица 1002 м.н.в.), Борја на истоку (врх Руњавица 1078 м.н.в.), Влашићем на 

југу (Љута Греда 1739 м.н.в.) и обронцима Чемернице на западу ( врхови од 1000-1350 

м.н.в.). Терен се на подручју општине подиже од  сјеверозапада ( 220 м.н.в) ка 

југоистоку (1385 м.н.в.) припадајући сливовима више ријека уз доминацију слива 

ријеке Врбање. Ријечни слив Врбање, као водопривредни и енергетски потенцијал 

представља окосницу развоја овог подручја. Дужина ријеке Врбање је 92.8 km кроз 

територију општине протиче у дужини од 55  km. 

 

У морфометријском погледу на подручју Општине могу се издвојити следеће цијелине: 

равни терени са 5% нагиба, углaвном распрострањени у ријечним долинама, 

брежуљкасти терени на нижим надморским висинама нагиба до 20%, гдије су 

распрострањени пашњаци и ливаде и брдско-планински терени са нагибом већим од 

20% на вишим надморским висинама (преко 400 м.н.в.). 

 

У геолошком смислу, у изворишној зони ријеке Врбање ( реон Крушево-Брдо-

Шипраге-Грабовица), доминирају карбонатне форме јурско-кредине старости 

представљене масивним и банковитим, ријетко лапоровитим кречњацима. 

 

Једна од важнијих саобраћајница која пролази кроз општину је магистрални пут  М-4 

Бања Лука – Добој, који повезује општину са бањалучком и добојском регијом. Кроз 

општину пролазе и регионални путеви  R-413 Котор Вaрош - Кнежево, R-440 Ободник 

– Крушево Брдо и локални путеви Котор Варош - Вагани, Зеленика - Горње Липље. 

 

Према Просторном плану Републике Српске Општина припада мезорегији Бања Луке, 

са осталим центрима ове регије : Градишка, Језеро, Кнежево, Лакташи, Мркоњић Град, 

Петровац, Прњавор, Рибник, Србац, Источни Дрвар, Купрес, Челинац, Шипово. Према 

Уредби о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе (Сл.Гл. 

04/10) Општина Котор Варош има 43 насељених мјеста организованих у 10 мјесних 

заједница: МЗ Котор Варош, МЗ Забрђе, МЗ Врбањци, МЗ Ободник, МЗ Масловаре, МЗ 

Грабовиа, МЗ Шипраге, МЗ Крушево Брдо, МЗ Вагани и  МЗ Доње Липље. Свака од 

мјесних заједница обухвата више насељених мјеста. Према Уредби о насељеним 

мјестима која чине подручје јединице локалне самоуправе (Сл.Гл. 04/10) Општина 

Котор Варош има 43 насељена мјеста. 
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На подручју општине тренутно живи 20 173 становника са просјечном густином 

насељености  од 36 становника на 1 km
2
, па тако припада најређе насељеним 

општинама Републике Српске. Према попису из 1991. године на данашњем подручју 

живјело је око 36.670 становника у 43 насељена мјеста. По процјенама за 2006. годину 

овде је живјело 20 217 становника. 

 

Развојем сјеверозападне економске регије БиХ руководи развојна агенција АRDA, која 

је одговорна за јачање, координацију и промоцију економског развоја сјеверозападне 

БиХ. Арда је једна од пет економских регија у БиХ. Општина Котор Варош припада 

овој економској регији. Настао је као израз жеље релевантних актера из регије да се 

активније посвете питањима од заједничког интереса, а у циљу бржег привредног 

развоја локалних заједница те постизању уравнотеженог развоја регије у цјелини. 

 

1.2.2. Рељеф, геоморфолошке и геолошке карактеристике терена 

 

Геоморфолошке карактеристике терена су посљедица геолошке грађе терена и 

геоморфолошких процеса који су учествовали у стварању истог. Имајући у виду 

геолошку разноликост на територији општине Котор Варош као и интензивну 

тектонику, не предметној територији су заступљени разноврсни геоморфолошки 

процеси. 

 

Предметно подручје карактерише брдско планински тип рељефа са израженим благим 

рељефним формама као и дијелови терена са оштрим рељефним формама. 

 

Највиша надоморска висина на територији општине Котор Варош, је у зони јужног 

дијела општине (Љута Греда) и износи 1.739 м.н.в. док је најнижа тачка на 

сјверозападном дијелу општине и износи 220 м.н.в. 

 

Од геоморфолошких процеса на предментом простору заступљени су флувијални, 

делувијални, колувијални и карстни геоморфолошки процеси.  

 

Флувијални процес настаје као посљедица сталних површинских токова. Од 

флувијалних облика на територији општине су најзаступљенији алувиjони водотока као 

акумулациони облик а мањим дијелом и ријечне терасе које представљају фосилне 

дијелове корита већих водотока. За подручје општине Котор Варош карактеристична је 

алувијална долина ријеке Врбање као и терасе које су издвојене као доња, средња и 

горња тераса. 

 

Делувијални геоморфолошки процес настаје као посљедица дифузних повремених 

токова. Делувијални застори као акумулациони облик овог процеса се јављају у нижим, 

благо нагнутим дијеловима падина. На територији општине Котор Варош ови процеси 

немају већи значај. Пролувијални геоморфолошки процеси настају у зонама 

распрострањења повремених линијских токова и најчешће дјелују заједно са 

делувијалним процесом. Овим процесом настају плавинске лепезе. 

 

Колувијални геоморфолошки процес настаје у зонама већих нагиба гдје под дејством 

гравитације долази до одламања већих количина стјеновитог материјала а као главни 

облик који настаје овим процесом јавља се сипар. 
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Карстни геоморфолошки процес заступљен је у развићу карбонатних стијена које чине 

значајан дио општине Котор Варош. Међутим на територији општине Котор Варош 

развијен је мерокарст који карактерише постојање само једног дијела карстних облика 

и то извора, врела, вртача и сл. 

 

1.2.3. Хидрогеолошке карактеристике 

 

Категорисање терена по повољности за градњу извршена је на основу 

инжењерскогеолошких карактеристика, могућег развоја  геолошких процеса, рељефа,  

хидрографије, геолошког састава, грађе терена. Категоризација терена по повољности 

дата је на графичком прилогу бр.03. инжењерско-геолошка карта у нацрту ПП Котор 

Варош. 

 

Приликом хидрогеолошког рејонирања општине Котор Варош узети су у обзир 

литолошки састав картираних јединица, тектонски склоп терена, геоморфолошке 

карактеристике, типови издани и њихово распрострањење, затим њихова издашност, 

услови прихрањивања и дренирања подземних вода. 

 

На основу наведених чинилаца на истражном простору издвојени су сљедећи типови 

издани: 

 збијени, тј. интергранулани тип издани; 

 пукотински тип издани; 

 хидрогеолошки комплекс, пукотинска порозност и дјелимично условно 

''безводни'' дијелови терена. 

 

Збијени тј. интергрануларни тип издани формиран је у квартарним седиментима. Према 

водопропусности овај тип издани је подјељен у три категорије и то: 

 добра: алувиј и сипари 

 средња:пролувијално-алувијални седименти 

 лоша:делувијално-пролувијални седименти и пролувијум 

 

Са аспекта коришћења подземних вода најзначајнији су шљунковити и пјесковити 

седименти који могу да акумулирају значајне количине подземних вода. Ово је 

поготово карактеристично за квартарне седименте који су везани за ријеку Врбању 

(алувион и ријечна тереса). У овим седиментима је формиран збијенти тип издани са 

слободним нивоом издани. Смјер кретања подземних вода зависи од нивоа воде у 

површинским токовима, тако да у периоду високих вода ријека ''храни'' издан, док у 

периоду ниских вода издан ''храни'' ријеку. Прихрањивање издани се врши на рачун 

инфилтрације атмосферских талога, те прихрањивањем из ријеке или других издани. 

Дренирање се обавља вјештачки преко бунара или других водозахватних објеката, као 

истицањем вода у ријеку.  

 

Пукотински тип издани је формиран у магматским сијенама које карактерише средња 

водопропусност и које су имају ограничено распрострањење на општини Котор Варош 

као и у оквиру тријско-јурских седимената које карактерише лоша водопропусност. 

Овдје се прије свега мисли на серпентините и даците. Пукотински тип издани је 

формиран и у карбонском комплексу теригених стијена (пјешчари, кварцне брече, 

конгломерати)  
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Хидрогеолошки комплекс са претежно пукотинском порозношћу и дјелимично условно 

''безводни'' дијелови терена представља највећи дио територије општине Котор Варош и 

заступљен је у миоценским седименти као и у флишоликим седиментима тријаса и јуре, 

као и у оквиру дијабаз-рожне формације. Ови седименти су и хидрогеолошки 

изолатори, али је и у њима могуће формирање мањих количина подземних вода које се 

могу локално користити за водоснабдијевање. На ово указује и појава већег броја 

мањих изора (до 1 l/s) који карактеришу ову област.  

 

1.2.3.1. Зоне санитарне заштите изворишта 

 

На територији општине Котор Варош тренутно су урађене зоне санитарне заштите 

изворишта ''Бијело Поље'' које се користи за водоснабдијевање Котор Вароши и 

границе зона санитарне заштите. 

 

1.2.4. Сеизмика и егзогени процеси 

 

Према подацима карата из Правилника о техничким мјерама и условима за грађење у 

сеизмичким подручјима, Општина Котор Варош се налази у зони максималног 

очекиваног интензитета потреса 8º MSK-64. 

 

Са аспекта сеизмологије велики значај има тектоника која је детаљно и описана. 

Подручје општине Котор Варош , према ауторима ОГК лист Јаце, Теслић и Бања Лука, 

припадаја контактној зони између двије велике геотектонске јединице и то централне 

офиолитске зоне унутрашњих динарида и прелазне зоне палеозојских шкриљаца и 

мезозојских кречњака (слика). 
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Слика 2. Тектонска карта општине Котор Варош 

 

Зона кластита Сарајево-Бања Лука, јединица јурско-кредних кластита обухвата јужни и 

централни дио општине Котор Варош. Степен убраности је вилики а према сјеверу се 

повећава тако да није могуће реконстурисати наборе. 

 

Централна офиолитска зона заузима сјеверни дио општине Котор Варош  у зони масива 

Узломац. У овој јединици постоје двије врсте расједа, старији чине уздужне расједе, 

реверсни и скоро паралелни са површином навлачења а млађи попречни и дијагонални 

расједи.  

Варешко-Немилска расједна зона је најмаркатнији расједни облик на територији 

општине Котор Варош а значајан је зато што раздваја ове двије тектонске јединице. 

 

1.2.5. Климатске карактеристике 

 

Подручје Општине Котор Варош одликује се у предјелима до 700 м надморске висине 

умјерено-континенталном климом са специфичностима наглих промјена под утицајем 

планинске климе и климе панонског базена. Остали дијелови подручја имају планинску 

климу, која представља варијанту континенталне климе. Средње мјесечне температуре 

крећу се од – 1,3 ° С (јануар) до 20,2 ° С (јули,август) док средња годишња температура 

износи 10,5° С. 

 

У слиједећој табели дат је приказ средњих мјесечних и годишњих температура ваздуха 

са Метеоролошке станице Котор Варош (226 м.н.м) у периоду 1971.-1973. годинe. 
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Табела 6. Преглед просјечних вриједности температура зрака на Метеоролошкој 

станици Котор Варош за период 1971.-1974. годинe 

Год. 
М Ј Е С Е Ц И Просј 

по 

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

1971 0,9 1,5 3,1 12,0 16,3 17,9 20,7 20,5 12,9 8,7 5,2 1,2 10,0 

1972 -8 4,3 7,9 11,6 15,6 18,6 20,0 17,9 12,9 8,4 6,0 0,7 10,3 

1973 -0,4 2,1 3,7 8,2 16,7 18,3 20,1 18,5 16,1 9,4 3,7 0,9 9,8 

1974 0,8 3,7 5,9 10,2 15,8 18,1 19,9 18,8 13,6 9,4 5,3 0,6 10,2 

 

Презентоване вриједности температуе зрака показују нормалну расподјелу по 

мјесецима са израженим максимумом у љетним мјесецима (шести, седми и осми 

мјесец) и минимумом у зимским мјесецима (дванаести, први и други мјесец). Од 

осталих расположивих метеоролошких података, добијених од стране Републичког 

хидрометеоролошког завода из Бањалуке, битно је нагласити и податке о мјесечним 

количинама падавина. Према овом извору, Метеоролошка станица Котор Варош, која је 

радила у периоду 1955.-1984. године, је забиљежила слиједеће вриједности количина 

падавина у mm, и то: 1971. године 834 mm; 1972. године 1.107 mm; 1973. године 989 и 

1974. године 1.357 mm.  Имајући у виду чињеницу да организованих осматрања 

климатских елемената нема од престанка рада Метеоролошке станице (1984. године) 

неопходно је иницирати активности на обнављању станице и успостави неопходних 

мјерења и осматрања. 

 

1.2.6. Екосистемске карактеристике 

 

1.2.6.1. Шумска вегетација 

 

Шуме и шумско земљиште су добра од општег интереса, те уживају посебну заштиту 

државе и користе се под условима и на начин који су прописани Законом о шумама 

(Сл.гласник РС. бр.75/08). 

 

Шуме и шумска земљишта су по основу својине подијељена на друштвене шуме и на 

шуме на које постоји право својине, па је у том смислу постављена и просторна 

организација. На територији општине Котор Варош шуме и шумска земљишта имају 

овакву структуру: 

 Државне шуме 8.002 ha 

 Приватне шуме 23.760 ha  

 Укупно 31.762 ha    

 

Од укупне површине коју заузима општина Котор Варош (560 km
2
) на шуме и шумска 

земљишта отпада 31.762 ha  или 56,71 % што ову општину сврстава у ред богато 

шумовитих општина. 

 

1.2.6.2. Функције шума 

 

Покрај привриједних функција шума, које се огледају у производњи дрвета и других 

шумских производа као и ловне дивљачи, од непроцјењивог значаја су општекорисне 

функције шума у које спадају: очување биодиверзитета, заштита земљишта, заштита 

вода и климе, производња кисеоника, везивање угљеника из атмосфере, туризам, 

рекреација, естетска улога шума, итд. 
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1.2.6.3. Еколошко-вегетацијски услови подручја 

 

Шуме и шумска земљишта, биљни и животињски свијет, ловна дивљач одувијек су 

били интегрални дио материјалне и духовне културе становништва Општине Kотор 

Варош. Општина Котор Варош је смјештена у централном дијелу БиХ. Заузима 

југозападни дио банјалучке регије, претежно брдско-планинске предјеле окружене 

планинским масивима Узломац на сјевероистоку (врх Прдељица 1.002 м.н.в.), Борја 

планине на истоку (врх Руњавица 1.078 м.н.в.), Влашићем на југу (Љута Греда 1.739 

м.н.в.) и обронка Чемернице на западу (врхови од 1.000-1.350 м.н.в.). Општина Котор-

Варош граничи са општинама Теслић, Челинац, Кнежево и Травник. 

 

Подручје Општине Котор Варош одлукује се у предјелима до 700 м надморске висине 

умјерено-континенталном климом са специфичностима наглих промјена под утицајем 

планинске климе и климе панонског базена. Остали дјелови подручја имају планинску 

климу, која представља варијанту  континенталне климе. Средње мјесечне температуре 

крећу се од -1.3°C (јануар) до 20,2°C (јули,август) док средња годишња температура 

износи 10,5 °C. 

 

Терени се на подручју Општине генерално подижу од сјеверозапада (220 м.н.в.) ка 

југоистоку (1.739 м.н.в.) припадајући сливовима више ријека уз доминацију слива 

ријеке Врбање, која као водопривредни и енергетски потенцијал, својим природним 

љепотама и ријеткостима, као и основни коридор путних праваца од значаја за 

Општину.  

 

Геморфологија Општине карактерише се присуством динарског правца пружања свих 

морфо-форми са израженим богатством и разноврсношћу рељефних облика што 

представља значајно ограничење у просторној повезаности цјелокупне територије. 

 

У морфометријском смислу на територији општине могу се издвојити следеће цјелине: 

ријечне долине, равни терени и падине до 5% нагиба у долинама ријеке Врбање, 

Крушевице, брежуљкасти терени на нижим надморским висинама са нагибом 20% и 

брдско-планински терени са нагибом већим од 20% на вишим надморским висинама. 

 

У геолошком смислу, у изворишној зони ријеке Врбање (реон Крушево Брдо-Шипраге-

Грабовица) доминирају карбонатне форме јурско-кредне старости представљене 

масивним и банковитим кречњацима (микрити и аренити). 

 

Друга геолошка тектонска цјелина представљена је неогеним комплексом слатководних 

седимената басена Котор Варош са појавама угља. У овој цјелини геолошка грађа је 

престављена: глинама, глиновитим лапорима и пјешчарама, а поред њих рјеђе се 

јављају конгломерати, брече, лапорци, лапоровити кречњаци и слојеви угља. 

  

У односу на остале минералне ресурсе на подручју Општине Котор Варош битно је 

напоменути и недовољно истражена лежишта, мангана, кречњака, архитекстонско-

украсног камена. 

 

1.2.6.4. Реална шумска вегетација 

 

Реална шумска вегетација: Најраспрострањеније су храстово грабове, храстово букове, 

и букове састојине, те састојине од букве, јеле и смрче. 
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Екосистем мезофилних лишићарско-листопадних шума храста и граба треба 

искориштавати за развој насеља, јер су еколошки услови у његовој зони далеко 

побољнији за човјека од услова осталих екосистема овог простора. При томе треба 

водити рачуна о односима урбаних аграрних и природних компоненти, како не би 

дошло до тежег нарушавања еколошке равнотеже и губитка оних екосистема који су 

најподеснији за човјека. 

 

За низинске предјеле и заравни дилувијалних тераса карактеристичне су шуме граба 

док су на највлажнијим мјестима шуме јеле, или шуме смрче. 

 

1.2.6.5. Потенцијална шумска вегетација 

 

Највећим дијелом подручје припада климазоналним шумама храста и обичног граба са 

којима алтернирају шуме букве, шуме јеле, шуме смрче. 

 

1.2.6.6. Катастар шума и шумског земљишта 

 

На територији Општине Котор Варош егзистирају површине под шумама у следећем 

облику својине: 

 

Табела 7. Извјештај о површинама политичке општине по секторима својине у 2010. 

години на територији Општина Котор Варош: 

СЕКТОР СВОЈИНЕ ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ [ha] 

ПРИВАТНИ 8.002 

ДРЖАВНИ 23.760 

НЕОРГНИЗОВАНИ / 

ПОЛИТИЧКА ОПШТИНА, УКУПНО 31.762 

 

Узевши у обзир податке из претходне табеле и укупну површину Општине Котор 

Варош која према истом извору износи 560 km2 а површина шумског земљишта  

износи 30.923 ха, може се закључити да укупно учешће површина под шумама и 

шумским земљиштем на територији Општине Котор Варош процентуално износи 

55,21%.  

 

Према подацима из билансе шумског земљишта којима газдује ШГ "Врбања" у 

општини Котор Варош 18.115,93 ha спада на високе шуме, 2.252.09 hа на изданичке и 

на остале шумске културе око 1.726,21 hа.  

       

Што се тиче шумских површина у приватном власништву у општини Котор Варош 

2.824,65 hа спада на високе шуме а 4.603,66 на изданичке шуме те на остале шумске 

културе спада 243,89 hа. 

 

Биланси шумског и осталог земљишта према постојећем начину коришћења 

Према шумско-привредној основи за државне шуме на подручју општине Котор Варош 

преглед површина шума по ширим категоријама шума је сљедећи: 
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Табела 8. Преглед шумског и осталог земљишта на основу шумско-привредне основе за 

државне шуме 

Р.бр Категорија шума 
Површина 

(ha) 

Процентуално 

учешће (%) 

1. Високе шуме са природном обновом 18.115,93 76,2 

2. 
Високе шуме са природном обновом привремено 

неподесне за газдовање (миниране) 
722,60 3,0 

3. Шумске културе 1.726,21 7,1 

4. Шумске културе неподесне за газдовање (миниране) 8,68 0,04 

5. Изданичке шуме 2.252,09 9,6 

6. Изданичке шуме неподесне за газдовање (миниране) 171,58 0,7 

7. 
Површине подесне за пошумљавање и газдовање (шбљаци 

и голети) 
468,72 2,1 

8. 
Површине подесне за пошумљавање и газдовање 

привремено неподесне (миниране) 
4,18 0,02 

9. Површине неподесне за пошумљавање и газдовање 175,91 0,75 

10. Узурпанције 114,38 0,51 

УКУПНО 23.760,27 100 

 

Табела 9. Преглед површина шума по ширим категоријама шума на основу шумско-

привредне основе за шуме у приватној својини. 

Р.бр Категорија шума 
Површина 

(ha) 

Процентуално учешће 

(%) 

1. Високе шуме са природном обновом 2.824,65 35,3 

2. Изданичке шуме 4.603,66 57,5 

3. Шумске културе 243,89 3,1 

4. Површине подесне за пошумљавање и газдовање  5,01 0,06 

5. 
Површине НЕподесне за пошумљавање и газдовање 

(миниране) 
324,57 4,04 

УКУПНО 8.001,78 100 

 

Из горе наведених података је видљиво да на територији општине Котор Варош 

егзистирају шуме са укупном површином од 30.923 hа и покривају 55,21 % укупне 

територије општине. Већина површина под шумом се налазе у висинској зони изнад 

500 м.н.в., које су просторно распоређено по планинским масивима планина: Узоломац, 

Борја, Влашић и Угарске Стране. 

 

1.2.6.7. Пољопривредно земљиште и пољопривредна подручја 

      

Њиве, воћњаци и ливаде заједно представљају обрадиво земљиште које обухвата 18 215 

ha. Необрадиво земљиште обухвата укупно 3 311 ha и чине га пашњаци. Збир 

обрадивог и необрадивог представља укупно пољопривредно земљиште са површином 

21 526 ha (38% укупне територије). Шуме као посебна категорија обухватају 32 699 ha, 

или 58,39%. Пољопривредно земљиште (обрадиво и необрадиво), у збиру са шумама 

дају укупно плодно земљиште у износу 57 225 ha. Неплодно земљиште обухвата 1 789 

ha или 6,1% укупне територије Општине. 

 

Према комбинованим подацима CORINE(CLC) и ортофото снимка пољопривредно 

земљиште обухвата обрадиве површине и пашњаке. Обрадиве површине заузимају 

сјеверозападни, сјеверни, централни и дјелимично сјевероисточни дио Општине. 

Пашњаци су просторно заступљени у централном дијелу оппштине и пружају се све до 

крајњег југа. Пашњаци заузимају површину од 9 727ha, односно 17,36 % од укупне 
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површине Општине. Укупно обрадиво земљиште обухвата 8 670 ha или 15,48% укупне 

територије Општине. Укупно пољопривредно земљиште (збир обрадивог и 

необрадивог) обухвата 18.397 ha (32,85% укупне територије). Шуме обухватају 35.300 

ha или 63,03 %.Укупно плодно земљиште, односно збир пољопривредног и шумског 

земљишта износи 53.697 ha или 95,88 % од укупне територије Општине. Неплодно 

земљиште обухвата 2.303 ha или 4,11%.  

 

Неповољна структурна и социоекономска обиљежја породичних газдинстава прати 

висока уситњеност и распарчаност земљишних посједа, низак ниво коришћења 

савремених инпута при обради земљишта, посебно слаба опремљеност 

специјализованом механизацијом, ниска и неконтролисана примена агрохемикалија, 

мали број стоке у односу на потенцијале крмне основе и агротехничке захтеве за 

одржавањем органске структуре земљишта, успорена дифузија агротехничких, 

економских и еколошких знања у пољопривредну праксу, недовољно искоришћен 

потенцијал за наводњавање и опште заостајање већине руралних подручја у погледу 

опремљености и/или доступности готово свим елементима техничке и социјалне 

инфраструктуре. 

 

Из карте Употребне вриједности Просторног плана РС до 2015. године може се 

закључити да на подручју општине Котор Варош пољопривредно земљиште припада 

највећим дијелом у II (од 5-6  бонитетне класе) и III групу земљишта (од 7-8 бонитетне 

класе), а најмањим дијелом је заступљена I група земљишта (2-4 бонитетне класе).  

 

1.2.7. Природни потенцијали 

 

На територији општине Котор Варош откривено је више лежишта и појава различитих 

минералних сировина и може се рећи да је општина богата са овим ресурсом. 

 

Као главна минерална сировина на територији општине Котор Варош може се 

издвојити угаљ, манган, кречњак те подземна вода (прилог 05 карта минералних 

сировина у ПП Општине Котор Варош). 

 

Наведене резерве минералних сировина на територији општине Котор Варош су 

промјенљивог карактера у зависности од степена истражености и као такве их треба 

узети у обзир. 

 

1.2.7.1. Манганска руда 

 

На територији општине Котор Варош евиднетирано је више налазишта манганске руде 

и сва налазишта се налазе у подручју Узломца а према граници са општином Челинац. 

Налазиште Зовик. Налазиште Зовик се налази на око 6,6 km сјеверно од Котор Вароши 

а западно од пута Котор Варош-Челинац и налази се на самој граници између ове двије 

општине. Манганска руда се јавља у облику слојева од 0,2-1,0 m дебљине. Хемијски 

састав манганске руде на овом локалитету је приказан у табели како слиједи: 

 

Табела 10. Хемијски састав манганске руде, локалите Зовик (Мијатовић, 1967, 

преузето из Минералне сировине Републике Српске) 

Компонента Мn Fe SiO2 P 

Садржај (%) 25,72 3,79 43,50 0,03 
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На овом лежишту су израчунате резерве C1 категорије и оне износе 3.500 тона, а 

потенцијалне резерве се процјењују на око 6.000 т (преузето из Минералне сировине 

Републике Српске. 

 

Налазиште Брекиње. Ово налазиште се налази на око 7 km сјеверно од Масловара у 

источном дијелу општине Котор Варош. Дебљина слоја је око 0,5 m, а у табели у 

наставку је приказан хемијски састав манганске руде. 

 

Табела 11. Хемијски састав манганске руде, локалите Брекиње (Мијатовић, 1967, 

преузето из Минералне сировине Републике Српске) 

Компонента Мn Fe SiO2 P 

Садржај (%) 37,38 1,31 35,19 0,24 

 

На овом лежишту су израчунате резерве C1 категорије и оне износе 3.500 тона, а 

потенцијалне резерве се процјењују на око 6.500 t (преузето из Минералне сировине 

Републике Српске. 

 

Лежиште Зеленик. Ово налазиште се налази у близини налазишта Брекиње. Дебљина 

слоја је око 0,5 m а у табели у наставку је приказан хемијски састав манганске руде. 

Према карактеристикама слично је налазишту Брекиње. 

 

Табела 12. Хемијски састав манганске руде, локалите Зеленик (Мијатовић, 1967, 

преузето из Минералне сировине Републике Српске) 

Компонента Мn Fe SiO2 P 

Садржај (%) 37,38 1,31 35,19 0,24 

 

На овом лежишту су израчунате резерве А категорије и оне износе 7.000 тона (преузето 

из Минералне сировине Републике Српске) и ово лежиште је у потпуности оконтурено. 

 

Налазиште Нушиновићи. Лежиште Нушиновићи се налази на око 3,7 km сјеверно до 

Масловара у истоименом засеоку а у близини села Гарићи. Рудно тијело има облик 

сочива, а квалитет руде је лошији од предходно наведнеих лежишта.  

 

Табела 13. Хемијски састав манганске руде, локалите Нушиновићи  (Мијатовић, 1968, 

преузето из Минералне сировине Републике Српске) 

Компонента Мn Fe SiO2 P 

Садржај (%) 33,98 1,38 29,23 0,36 

 

Истражним радовима ограничен је само изданачки појас а резерве су утвђене на нивоу 

C1 категорије и оне износе 4.800 t, а потенцијалне резерве износе 6.000 t (Мијатовић 

1968-Минералне сировине Републике Српске). 

 

1.2.7.2. Угаљ 

 

На територији општине Котор Варош налази се једно од значајнијих угљеносних 

подручја на овом дијелу Републике Српске. Которварошки угљоносни басен се налази 

у сливу ријеке Врбање, а између огранака планина Узломац на сјеверу, Борја на истоку 

и Чемернице на југу. Подаци приказани о квалитету и кванитету угља су преузети из 

Монографије Минералне сировине Републике Српске. 
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Најзачајније количине угље се налазе у зонама насеља Хрваћани и Масловаре. У зони 

Масловара је вршена и експлоатација угља која је престала 1950 године.  

 

У подручју Хрваћана истражена је једна продуктивна површина у виду појаса дуж 

изданачке зоне. Урађено је 12 истражних бушотина, један поткоп и више раскопа. 

Утврђено је постојање два угљена слоја (А-доњи и В-горњи) (Маринковић, 1976). У I 

угљеној зони, угљени слој А има дебљину 1,29 m, а B 0,80 m. Међусобно су раздвојени 

танким прослојком угљевитог лапора. Ради се о доста нечистом угљу (пепео 32%) али 

задовољавајућег степена карбонизације са ГТЕ око 27.000 kJ/kg али угаљ без влаге и 

пепела. У II угљеној зони, просјечна дебљина је 2,76 m, а просјечна дебљина угљеног 

слоја је 1,86 m. Квалитет угља је слиједећи: влага 22,81%; пепео 26,06%; испарљиве 

материје 26,21%; сумпор 1,42%. Према подацима о квалитету произилази да је квалитет 

угља врло добар, са ДТЕ од 13.330 kJ/kg, односно ГТЕ од 14.461 kJ/kg, те за чист угаљ 

око 28.190 kJ/kg. Укупне резерве угља подручја Хрваћани категорије B+C1 износе 

3.573.000 t, са стањем 1961. година.  

 

Подручје Масловара има три угљене зоне. Прва угљена зона није развијена на читавом 

простору. Економски интересантан дио налази се на десној страни Крушевице. 

Дебљина јој износи у просјеку око 6 m. Економски значајан је само горњи слој који има 

дебљину око 1,90 m. Квалитет угља је: влага 19,95%; пепео 31,64%; волатили 23,73%; 

сумпор 1,86%, ДТЕ 12.996 kJ/kg; ГТЕ14.227 kJ/kg, односно 29.387 kJ/kg чистог угља 

(Маринковић, 1976). Друга угљена зона садржи три танка угљена слоја. Главни угљени 

слој је издвојен угљевитим глинама у подинском и повлатном дијелу. Обзиром на 

дебеле стијене угљевитих глина, ова угљена зона се сматра ванбилансном. Трећа 

угљена зона се састоји од 4 угљена слоја и то: А-угљени слој просјечне дебљине 0,94 m, 

B-угљени слој просјечне дебљине 0,64 m, C-угљени слој који варира између 0,35 m до 

1,04 m, и D-са просјечном дебљином угљеног слоја од 0,45 m. Квалитет угља ове зоне 

је: влага 18,49%; пепео 25,98%; волатили 26,56%; сумпор 1,40%, ДТЕ 14.193 kJ/kg; 

ГТЕ15.219 kJ/kg, те чисти угаљ 27.406 kJ/kg. Резерве угља (B+C1+C2 категорије) 

подручја Масловара, са стањем 1960.год., износе укупно 2.982.000 t (Маринковић, 

1976). 

 

Остала пордручја у которварошком угљеном басену су слабије истражена али је 

предпостављени резерве C2 око 11.250.000 тона. 

 

На основу изнесних података укупне резерве угља которварошког басена су приказане 

у табели како слиједи. 

 

Табела 14. Укупне резерве угља Которварошког басена (стање 1960). (Маринковић, 

1976-преузето из Минералне сировине Републике Српске) 

Лежиште 
Резерве (000 t) 

Укупно(000 t) 
B C1 Ванбилансне C2 

Хрваћани 1.827 1.746 - - 3.573 

Масловаре 1.369 218 - 1.395 2.982 

Остала 

подручја 
- - 11.250 - 11.250 

Свеукупно 3.196 1.964 11.250 1.395 17.805 
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У току израде овог простортног плана врше се додатна детаљна геолошка истраживања 

угља у широј зони Масловара. Истраживања су у току тако да се још нису добили 

подаци о резервама угља на истражном простору који је приказан у табели у наставку. 

 

1.2.7.3. Кречњак 

 

На териториј општине Котор Варош налази се више позајмишта, појава и лежишта 

кречњака који се користи као грађевински технички камен.  

 

ЛЕЖИШТЕ РУЈЕВИЦА. Лежиште Рујевица се налази у непосредној близини пута 

Котор Варош-Теслић око 2 km југо-источно од Котор Вароши. 

 

Неке од карактеристика кречњака су приказани у табели у наставку. 

 

Табела 15. Карактеристике кречњака на локалитету Рујевица 

 Јединица мјере Средња вриједност 

Притисна чврстоћа 
MPa 10,2 

MPa 72,5 

 % 0,17 

Отпорнос према хабању 

бушењем 
 17,3 

Запреминска маса са 

порама и шупљинама 
kg/m

3 
2,659 

Запреминска маса без пора 

и шупљина 
kg/m

3
 2,663 

Коефицијент % 0,9985 

 % 0,18 

 

1.2.7.4. Потенцијали обновљивих извора енергије 

 

Најзначајнији водоток, који већим дијелом свога тока у дужини од 55 km (од 92,8 km 

укупне дужине) протиче кроз територију општине Котор Варош је ријека Врбања. 

Изворишна зона Врбање је у реону Крушевог Брда. Висинска разлика извор-ушће у 

ријеку Врбас је 1297 м што даје просјечни пад око 14%. Средњи годишњи проток на 

ушћу у Врбас је око 16 m³/с а укупни енергетски потенцијал је око 40 MW (довољно за 

производњу 310 GWh/год. електричне енергије). Површина слива ријеке Врбање је 285 

km² од које већина припада територији општине Котор Варош. Потребно је нагласити 

да не постоје континуирана хидролошка мјерења протицаја и водостоја ријеке на 

територији Општине. На основу података Сектора за хидрологију Републичког 

хидрометеоролошког завода постојала су мјерења карактеристичних мјесечних и 

годишњих протицаја ријеке као и годишњи преглед водостаја на два мјерна мјеста у 

Доњем Ободнику и Котор Варошу. Мјерења водостаја водомјерном летвом у Котор 

Варошу обављена су далеке 1924. године и имају историјски значај. На основу ових 

мјерења минимални водостај ријеке измјерен је 17.02.1924. године и износио је 28 

центиметара а највећи водостај је утврђен 25.06.1924. године у износу од 210 

центиметара. Што се тиче мјерења протицаја она су обављена у два периода, односно у 

периоду 1976. до 1977. године и од 1980. до 1987. године на хидролошкој станици у 

Доњем Ободнику. У наведеним периодима екстремне вриједности протицаја су: 

најмањи протицај NQ= 0,44 m³/s,средњи протицај SQ=7,65 m³/s и највећи протицај, 

регистрован у 1981. години VQ=150 m³/s. 
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Горњи ток Врбање (МЗ Крушево Брдо и Шипраге) карактерише велики број притока од 

којих су најзначајније Килавац, Крушевица, Лопача, Трновац,Црквеница, Стопанска 

ријека (десне притоке), Чуднић, Ковачевића поток,Ћорковића поток, Демићка ријека и 

Садика (лијеве притоке). У свом горњем току ријека Врбања прима већи број притока 

које формирају хидрографску мрежу која је у плану неправилно разграната. 

 

Посебна особеност овог дијела тока Врбање је велики број извора и изворишних зона 

(већином контактни извори), који формирају кратке и повремене водотоке, често 

бујичног карактера, са израженим ерозионим дејством (линијска ерозија). Врло мали 

број ових извора је каптиран.Њихов број као и основни подаци (положај, тип извора, 

издашност) нису познати. Због тога је неопходно израдити катастар свих извора 

читавог горњег тока Врбање како би се дошло до података о њиховом просторном 

размјештају, основним подацима о режиму као и условима коришћења и њихове 

заштите. 

 

У реону Крушевог Брда према Шипрагама евидентне су појаве експлоатације шуме,  

што доводи до појаве повремених замућења како појединих притока (поток Килавац и 

Ћорковића поток сасвојим притокама) тако и вода ријеке Врбање.   

 

У горњем току Врбање изграђена је и МХЕ “Дивич” са водозахватом и са изграђеним 

рибогојилиштем. Свакако да и овај објекат треба бити под надзором надлежних органа 

у смислу кориштења воде у складу са правилником о кориштењу вода (обезбијеђење 

еколошког минимума воде). 

 

На подручју Грабовице, Ободника и Врбањаца ријека Врбања прима више притока од 

којих су најзначајније: Гариште ријека, Грабовичка ријека, Дубока, Вигошта, Цврцка, 

Дубоковац (лијеве притоке) и Бурачка ријека, Маљевска ријека, Голубић, Крушевица са 

својим притокама, Језерка, Хрваћанска ријека и Босанка (десне притоке). 

 

На подручју МЗ Котор Варош и Забрђе ријека Врбања прима сљедеће притоке: 

Слатинска ријека и Свињара (десне притоке) и Јакотина, Марића поток, Ђера и 

Крчевина (лијеве притоке). 

 

Обновљивим изворима енергије се сматрају они извори енергије који се самообнављају 

у релативно кратком временском интервалу. Обновљивим изворима енергије се: 

 Биомаса 

 Енергија водних токова 

 Соларна енергија 

 Енергија вјетра 

 

Основни видови кориштења обновљивих извора енергије су добијање топлотне и 

електричне енергије. 

 

1.2.7.5. Биомаса 

 

Биомаса се сматра обновљивим извором енергије. Њен извор су отпад у: 

 шумартсву и 

 пољопривреди. 

 

Поред тога може настајати и као намјенски узгојена биомаса. 
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Отпад из шумарства се односи на одређени процјенат грања које остаје у шуми након 

сјече, те отпад који настаје у току обраде: окорци, сјечка и пиљевина. Отпад из 

пољопривреде се односи на: 

 остатке из пољопривредне производње као што је слама и кукурузовина, 

 остаци од резидбе воћњака и 

 биогас из сточног измета. 

 

Основни начин рационалног и економичног коришћења је брикетирање и пилетирање 

шумског отпада, као и производња био – гаса из биљног и анималног отпада из 

пољопривредне производње. 

 

1.2.7.6. Геотермална енергија 

 

За планирањекоришћења овог алтернативног извора енергије потребно је претходно 

детаљнија истражити и утврдити постојање могућности за коришћење овог вида 

енергије.  

 

1.2.7.7. Соларна енергија 

 

Кориштење сунчеве енергије је погодно за припрему топле потрошне воде у 

домаћинствима што би такођер требало бити предмет стимулације изградње 

инсталација за кориштење овог вида енергије како за породичне стамбене објекте тако 

и за стамбене зграде са више станова.  

 

Осим за производњу топле воде сунчева енергија се може користити за производњу 

електричне енергије примјеном фотонапонских панела.Панеле би требало уграђивати 

на објекте већих површина (индустријске, пољопривредне). Оваква производња 

енергије је дистрибуирана, па не захтјева већа улагања у електроенергетску 

инфраструктуру. 

 

1.2.7.8. Енергија вјетра 

 

У свијет, као и у земљама у региону постоје примјери исплативог коришћења снаге 

вјетра.Да би снага вјетра добила епитет исплативог на одређеном подручју мора да 

испуни одређене предуслове упогледу учесталости, брзине, промјене смјера итд. 

Брзине вјетра неопходне зарационално и економично коришћење вјетра у енергетске 

сврхе износе у просјеку око 4m/s. Основни метеоролошки подаци говореда на подручју 

општине Пелагићево не постоји потенцијал за коришћење енергије вјетра због малих 

брзина вјетра и честих тишина. 

 

1.2.7.9. Остали видови енергије 

 

Сеоским домаћинствима би се требало помоћи стручно и финансијски да у употребу 

уведу што више кориштење био-гаса. Исто је могуће и за загријавање објеката у 

саставу пољопривриједних и сточарских фарми. Кориштење био-гаса је могуће и 

пожељно и за загријавање пластеника који се све више развијају у овом подручју. 
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1.2.8. Становништво 

 

Основно стратешко опредјељење у погледу развоја територије општине Котор Варош 

јесте равномернији просторни развој на бази повољног гео-саобраћајног положаја. 

Преко система мреже насеља, усмјеравају се: процеси урбанизације: развој урбане 

опреме насеља, адекватно коришћење земљишта и природних потенцијала, уз 

демографски развој који је основ развоја јавних и других функција  и равномјерног 

функционисања територије општине. 

 

Полазећи од чињенице да су насеља носиоци функционалне организације и жаришта 

преображаја геопростора, посебан нагласак мора бити стављен на развој њихових 

система. У том смислу, општи циљ је уравнотеженији развој функционалних подручја 

центара у систему насеља. Стратешко опредјељење за остваривање овог циља је 

планско усмјеравање и контрола просторног и функцијског развоја, као и подстицање 

развоја функција и умрежавања осталих микроразвојних центара. Поред овога потребно 

је сагледати заједничке интересе и потенцијале функцијских веза у оквиру ширег 

региона. 

 

Циљеви дефинисан нацртом ПП за подручје општине Котор Варош у области 

становништва су сљедећи: 

 активирање локалних потенцијала и подизање мотивације становништва да 

развија и уређује своје насеље као дугорочну перспективу и избор за живот и 

привређивање; 

 заустављање депопулације и погоршања демографске и социјалне структуре 

становништва, нарочито становништва сеоских насеља; 

 побољшање комуналног и социјалног стандарда и квалитета живљења у сеоским 

насељима; 

 обезбјеђење економске и социјалне сигурности домаћинстава; 

 очување и унапређење еколошких, културолошких и других вриједности у 

насељима и њиховим атарима; 

 обезбјеђење просторних услова за отварање нових радних мјеста у постојећим 

насељима, или у радијусу погодном за дневне мигранте; 

 повећање нивоа опремљености објектима инфраструктуре и подизање урбаног 

стандарда насеља; 

 планирање насеља кроз израду урбанистичке документације и у складу са 

плановима вишег реда, са циљем да се заштите необновљиви природни ресурси 

и животна средина; 

 стварање друштвено-економских и тржишних услова за убрзани и стабилни 

економски и социјални развој насеља; 

 

Основно стратешко опредјељење у погледу развоја територије општине Котор Варош 

јесте равномернији просторни развој на бази повољног гео-саобраћајног положаја. 

Преко система мреже насеља, усмјеравају се: процеси урбанизације: развој урбане 

опреме насеља, адекватно коришћење земљишта и природних потенцијала, уз 

демографски развој који је основ развоја јавних и других функција  и равномјерног 

функционисања територије општине. 

 

Полазећи од чињенице да су насеља носиоци функционалне организације и жаришта 

преображаја геопростора, посебан нагласак мора бити стављен на развој њихових 

система. У том смислу, општи циљ је уравнотеженији развој функционалних подручја 
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центара у систему насеља. Стратешко опредјељење за остваривање овог циља је 

планско усмјеравање и контрола просторног и функцијског развоја, као и подстицање 

развоја функција и умрежавања осталих микроразвојних центара. Поред овога потребно 

је сагледати заједничке интересе и потенцијале функцијских веза у оквиру ширег 

региона. 

 

Табела 16. Кретање броја становника општине Котор Варош за период 1971.-1991. 

gодине 

Редни 

број 
Назив насеља 

1971. 

година 

1981. 

година 

1991. 

године 

 Општина 32.832 35.713 36.853 

 Градско насеље 3.746 5.423 7.411 

 Остала насеља 29.086 30.290 29.442 

1. Баштина 523 604 453 

2. Билице 572 523 506 

3. Бољанићи 333 359 266 

4. Борци Доњи - - 419 

5. Борци Горњи 1.336 1.177 462 

6. Ћорковићи - - 175 

7. Дуратовци 259 291 502 

8. Гарићи 984 1.301 1.341 

9. Грабовица 1.216 1.072 887 

10. Хадровци 497 582 613 

11. Хрваћани 959 737 745 

12. Јакотина 884 866 694 

13. Котор Варош 3.746 5.423 7.411 

14. Крушево Брдо I 1.380 1.371 398 

15. Крушево Брдо II - - 399 

16. Липље 1.058 1.013 744 

17. Маљева 921 695 595 

18. Масловаре 2.011 2.206 2.284 

19. Ободник 832 891 842 

20. Орахова 1.401 1.620 1.612 

21. Паливук - - 391 

22. Плитска 405 591 663 

23. Подбрђе 715 733 775 

24. Подосоје 243 201 159 

25. Постоје - - 403 

26. Присочка 1.546 1.668 1.423 

27. Радохова 799 687 700 

28. Равне 369 414 443 

29. Селачка - - 303 

30. Соколине 384 482 504 

31. Стопан 407 381 346 

32. Шибови 664 730 671 

33. Шипраге 822 1.183 952 

34. Товладић 383 377 341 
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35. Вагани 501 493 370 

36. Варјаче 306 231 217 

37. Вечићи 1.685 1.805 1.744 

38. Вишевице 318 322 372 

39. Вранић 405 311 277 

40. Врбањци 2.503 2.967 2.975 

41. Забрђе 881 1.011 1.154 

42. Засеље 584 395 322 

Извор : Републички завод за статистику, Бања Лука 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, односно према процјени броја 

становника у општини, која се заснива на концепту укупног становништва долази се до 

закључка да је дошло до повећања у броју становника у периоду од 1996. до 2006. 

године. 

 

Табела 17. Процјена броја становника за 1996.,2001., 2006. и 2011.годину. 

 
Бр.ста. 

1996.год. 

Бр.ста. 

2001.год. 

Бр.ста. 

2006.год. 

Бр.ста. 

2011.год. 

Општина Котор 

Варош 
16.129 19.741 20.217 20.655 

Извор: Просторни план Републике Српске до 2015.године, Урбанистички завод РС, 

Бања Лука, 2007. 

  

1.2.9. Ловна и риболовна подручја 

 

Добар квалитет воде ријеке Врбање и њених притока у горњем току, посебно Цврцке 

Јакотине, потврђује присуство ријечног рака, пеша и поточне пастрмке. 

 

У горњем току Врбање и њених притока су заступљене сљедеће врсте рибе: 

 поточна  пастрмка, порибљава се годишње  у већим количинама од 10.000 

 комада на више, већи примјерци се могу наћи и у доњем току Врбање, 

 калифорнијска пастрмка, гаји се у рибњацима уз Врбању а може се наћи и у 

ријеци Врбањи, 

 младица,   готово изумире  у Врбањи, нарочито послије ратних дејстава на овом 

подручју када су сви већи примјерци изловљени, а у току су активности на 

порибљавању овом врстом рибље млађи, 

 клен, не могу се наћи већи примјерци, 

 мрена, није угрожена врста као клен, 

 плотица,   има   је   у   извјесним   количинама   али   по   процјенама   није 

распрострањена као некада, 

 шкобаљ, врста која није угрожена у кориту ријеке Врбање, 

 липљен,    нема  га   у  већим   количинама   али  је  евидентно   да  је  након 

порибљавања  опстао  на  овом  подручју  (послије  великог  поводња  1985. 

године је исчезао из корита ријеке Врбање), 

 пеш,   тешко  га  је  уочити  у  кориту  ријеке  Врбање  иако  је  прије  био 

свакодневна појава, има га у кориту Јакотине и Цврцке, 

 кркуша, ова рибља врста није угрожена ни у кориту Врбање као ни у њеним 

притокама, 
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 поточна  мрена  (сапача), треба указати на чињеницу да се јединствена врста ове 

рибе налази у притокама Врбање (Јакотина-испитано од стране стручњака са 

природно математичког факултета Бања Лука у периоду 2006, 2007 и 2008. 

година), 

 плиска,бјелица, врсте  бијеле  рибе  које  не  расту  преко  10  (cm),  има  је  у 

великим количинама и апсулутно није угрожена врста. 

  

Као начин коришћења поменутих водних потенцијала горњег тока Врбање може се 

нагласити и могућност изградње рибогојилишта (потенцијалност узгоја поточне и 

калифорнијске пастрмке као у Стопану код Шипрага или Крушеву Брду). 

 

Посебан проблем за очување флоре, фауне, разноврсности биодиверзитета и 

акватичних еко-система представља извлачење шумских сортимената потоцима тј. 

ријечним коритима што доводи до замућења воде и угибања рибљег фонда. 

 

Највећи загађивачи ријеке Врбање и њених притока, су  сами  грађани  тј.  домаћинства  

и  привредни субјекти који испуштају фекалне и индустријске воде директно у 

водотоке и бацају разне врсте отпада у корита ријека (погони и установе који су 

функционисали прије грађанско одбрамбеног рата као и новоформирани након). На 

водозахвату ,гдје се уже градско подручје снабдјева питком водом, узводно 100 метара, 

налазе се четири канализациона одвода и једна ауто праона. 

 

Основни проблем је константно смањење количине воде у водотоку Врбање и њеним 

притокама. Узроци смањења водостаја су глобалне промјене климе, прекомјерна сјеча 

шуме и др. 

 

Проблем би се дјелимично могао ријешити изградњом бетонских чврстих брана на 

водозахвату и зауставних брана које би акумулирале одређену количину воде. 

 

На подручју општине Котор Варош, постоје три ловишта: Котор Варош, Шипраге и 

Масловаре  и три ловачка удружења: 

 „Узломац“ Котор Варош, 

 „Борчић“ Шипраге, Грабовица, Крушево Брдо, 

 „Јеловка „ Масловаре, Липље и Ободник. 

 

У ловиштима су изграђени ловно-технички и ловно-узгојни објекти, а многи су у фази 

одржавања, као што је Ловачка кућа на Планама, Глогу, ловачка кућа Дубоки Поток и 

ловачка кућа на Вишевицама. Посебно је значајан ловачки дом у Котор Варошу. 

 

1.2.10. Природно насљеђе и културно-историјска баштина 

 

1.2.10.1. Природно насљеђе 

 

Природне вриједности 

 

Посебно вриједна природна добра на подручју општине Котор Варош су: 

 Споменик природе „Жута буква“. Представља јединствену и ријетку биљну 

врсту, ријеч је о ендемичном стаблу које треба да послужи за потребе научних 

истраживања и спровођење програма конзервације. Споменик природе „Жута 

Буква“ налази се у засеоку Столићи, село Засеље. Границу зона заштите чини 
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граница катастарске честице к.ч. 1.211, површине 5.007 m
2
 , број посједовног 

листа  160, катастарска Општина Засеље. 

 Паркови природе на локалитетима Орахове, Грабовице и Крушевог Брда са 

изузетним хидрографским и пејсажним карактеристикама, 

 Бодоток ријеке Јакотина на којем се нарочито истиче водопад Бобас 

 Ријечица Цврцка са локалитетом Виленска Врела 

 Ријека Грабовица 

 Демићка ријека 

 Иломска са долином  

 Крушевица у горњем току до ушћа Стевановине, 

 Бистрица са притокама и неуобичајеним системом наводњавања, 

 Локалитет Солиле и Хајдучка Вода у планини Борја на граници са општином 

Теслић, 

 Локалитет Дјевојачка раван са шумским комплексом на подручју Грабовице,  

 Локалитет Преливода изнад изворишта потока Килавац око платоа Свињска 

Глава, 

 Видиковци: Рујева Главица, Јежица, Шепирице и Љута Греда на обронцима 

планине Влашић,  

 Реон Соколине-Вишевице са интересантним геоморфолошким формама и 

спелеолошким појавама, посебно локалитет Ламница, Гтљенка, Стијене и 

Дунића стјене, парковски простор у самом граду. 

 

1.2.10.2. Културно-историјска баштина 

 

Посебно вриједна културно-историјска добра на подручју општине Котор Варош су : 

 Археолошки локалитет из периода касне антике у Шипрагама на подручју 

Црквина из III до V вијека, најстарији је до данас откривени локалитет. Овдје су 

откривени остаци ранохришћанске базилике која је била дио веће насеобине. 

 Комплекс средњовјековног утврђења Котор на узвишењу изнад ријеке Јакотине 

и водопада Бобас из XIV вијека,  

 Некропола стећака у Шипрагама на ушћу Црквенице у Врбању и на локалитету 

Главица у Вечићима. 

 Воденице поточаре као вриједна  баштина народне технике и етно-архитектуре 

на бујичним водама – водотоцима: Ћурнића поток, Грабовачки поток, Цврцка, 

Дубоки поток, Вигошта, Липовача, јакотина, Демићка ријека, Крушевачка 

ријека, Трновац поток, Ћорковац и Бистрица, Босанка, Маљевска ријека, те 

остали бујичасти водотоци. 

 

Значајни сакрални објекти су : 

 Српскоправославна црква у Котор Варошу, Грабовици, Ободнику, Борцима и 

Масловарама. 

 Џамије-которска, чаршијска и доњоварошка у Котор-Варошу и џамије у 

Вечићима, Вранићи, Горњим Хадровцима и Равнама. 

 Римокатоличке цркве у Врбањцима, Јакотини и Соколинама. 

 

Спомен-обиљежја на подручју општине: 

 Партизанска гробља у Шипрагама, Врбањцима и Масловарама, 

 Спомен костурница у Котор Варошу, Превилима, Борцима и Товладићу, 

 Спомен-болница у Шипрагама, 
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 Спомен палим борцима на Борју-Солиле, 

 Спомен обиљежје на Крушевом Брду, 

 Спомен чесме у Масловарама, Јеловки и Ковачевићима, 

 Спомен плоча у Шипрагама, Масловарама, Врбањцима, Котор-Варошу, Чепку, 

Демички, Ћорковићима, Керлама, Грабовици и Дјевојачкој Равни, 

 Спомен бисте Рудију Чајавецу у Шипрагама, Ради Личини и Лариси Шугић у 

Котор Варошу и Драгану Бубићу у Масловарама. 

 

Историјска грађевина и споменик са привремене листе на територији општине Котор 

Варош су: 

 Жупна црква рођења БДМ и жупни пасторални центар 

 Чепак-Котор Варош-Гробљанска капела 

 Јакотина-Соколине-филијанлна црква св. Илије Пророка 

 Орахова-Врабањци-филијална црква  

 Плитска-Врбањци-филијална црква 

 Рујевица-Врбањци-филијална црква 

 Соколине-жупна црква узнесења БДМ и жупна кућа 

 Забрђе-гробљански капена на гробљу Спасово 

 Забрђе-филијална црква св. Леополда Б. Мандића и вјеронаучна дворана 

 

Градитељске цијелине са привремене листе на територији општине Котор Варош су: 

 Остаци старог града и утврда ( Хрвојев град)-стари град Котор 

 Жупна црква рођење БДМ и жупни пасторални центар 

 Билице филијална црква и гробље 

 Дуратовци гробљанска капела цв. Анте Падованског и гробље 

 Врбањци гробљанска капела и гробље 

 Врбањци жупна црква св. Фрање асискога и жупни пасторални центар. 

 Стари Град у Лаушима. 

 

Законом о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14) утврђено је 7 категорија 

заштићених подручја. Категорије заштићених подручја су у великој мјери усклађене са 

категоризацијом Међународне уније за заштиту природе(International Union of the 

conservation of Nature ‒ IUCN). У Табели је приказан преглед категорија, одговарајућу 

IUCN категорију, дефиницију и ниво проглашења за сваку од категорија.  

 

Преко GISPASS, GIS базе података (http://arbormagna.webfactional.com/) заштићених и 

потенцијално заштићених подручја Републике Српске, могуће је покренути 

иницијативу за споменике природе, посебне резервате природе, парк шуме, план за 

заштиту парка природе и др. 

 

У GISPASS -у се могу наћи сви расположиви подаци о овим објектима (од површине, 

законског оквира, акта заштите, категорије итд.) а уз карту и фотографије подручја. На 

овај начин се  може веома лако да стекне увид у карактеристике сваког заштићеног 

подручја као и разлоге и предлагаче за издвајање како заштићених тако и потенцијално 

заштићених подручја. 
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За подручје Општине покренуте су: 

 

1. иницијативе за споменике природе: 

 Јакотина водопад 

 Састојина ораха Божића поток 

 

2. Посебни резервати природе: 

 Кањон Цврцке 

 

3. Парк шума: 

 Рујика, Котор Варош 

 

 

Планови за заштиту парка природе: 

 Борје, два одвојена дијела 

 Влашић, два одвојена дијела 

 Осмача – Тисовац, 

 Осмача – Тисовац - Чемерница 

 

 
Слика 3. Инцијатива за парк шума, Рујика, Котор Варош (слика са GISPASS-а)  
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Slika 4. Zaštićeni spomenik prirode ,,Žuta bukva,, 

 

Табела 18. Категорије заштићених подручја 

Категорија 
IUCN 

категорија 
Дефиниција Проглашава 

Строги 

резерват 

природе 

I a 

Подручје неизмијењених природних карактеристика са 

репрезентативним природним еко-системима, намијењен 

искључиво за очување изворне природе, генетичких 

ресурса, еколошке равнотеже,праћење природних појава и 

процеса, научна истраживања којима се не нарушавају 

природна обиљежја, вриједности,појаве и процеси. 

Влада РС 

Посебни 

резерват 

природе 

I b 

Посебни резерват природе је подручје са неизмијењеном 

или незнатно измијењеном природом од нарочитог 

значаја збогјединствености, ријеткости или 

репрезентативности, а које обухвата станиште угрожене 

дивљеврсте биљака, животиња и гљива, без насеља или са 

ријетким насељима у којима човјек живи усклађено са 

природом, намијењено очувању постојећих природних 

одлика, генетичких ресурса, еколошке равнотеже, 

праћењу природних појава и процеса, научним 

истраживањима и образовању, контролисаним посјетама 

и очувању традиционалног начина живота. 

Влада РС 

Национални 

парк 
II 

 Национални парк је подручје са већим бројем 

разноврсних природних екосистема, истакнутих 

пејзажних карактеристика и културног насљеђа у којем 

човјек живи усклађено са природом, намијењено очувању 

постојећих природних вриједности и ресурса, укупне 

пејзажне, геолошке и биолошке разноврсности, као и 

задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, 

културних, туристичких, здравствено-рекреативних 

потреба и осталих активности у складу са начелима 

заштите природе и одрживог развоја. 

Народна 

скупштина РС 

Споменик 

природе 
III 

Мања, неизмијењена или дјелимично измијењена 

природна просторна цјелина, објекат или појава, физички 

јасно изражен, препознатљив и јединствен, 

репрезентативних, геоморфолошких, геолошких, 

хидрографских, ботаничких и других обиљежја, као и 

Скупштина 

јединице 

локалне 

самоуправе* 
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људским радом формирана ботаничка вриједност од 

научног, естетског, културног или образовног значаја. 

Заштићено 

станиште 
IV 

Подручје које обухвата један или више типова природних 

станишта значајних за очување једне или више 

популација дивљих врста и њихових заједница. 

Влада РС 

Заштићени 

пејзажи 

 

Заштићени 

природн 

пејзаж, 

 

Заштићени 

културни 

пејзаж, 

 

Парк природе 

V 

Заштићени природни пејзаж - подручје значајне 

биолошко-еколошке и естетске вриједности, гдје 

традиционалан начин живота локалног становништва није 

битније нарушио природу и природне еко-системе. 

 

Заштићени културни пејзаж - подручје значајне пејзажне, 

естетске и културно-историјске вриједности, које се током 

времена развијало као резултат интеракције природе, 

природних потенцијала подручја и традиционалног 

начина живота локалног становништва. 

 

Парк природе - подручје добро очуваних природних 

вриједности са претежно очуваним природним 

екосистемима и живописним пејзажима, намијењено 

очувању укупне геолошке, биолошке и пејзажне 

разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, 

духовних, естетских, културних, туристичких, 

здравствено-рекреативних потреба и осталих дјелатности 

усклађених са традиционалним начином живота и 

начелима одрживог развоја. 

Влада РС 

Заштићено 

подручје са 

одрживим 

коришћењем 

природних 

ресурса 

 

Парк шума, 

објекти  

 

Обликоване 

природе 

VI 

Заштићено подручје са одрживим коришћењем 

природних ресурса - подручје намијењено очувању 

екосистема и станишта, а упоредо с тим и пратећих 

културних вриједности и традиционалних начина 

управљања природним ресурсима. 

Парк шума - природна или сађена шума, веће пејзажне 

вриједности, намијењена за одмор и рекреацију, у којој су 

допуштене само оне активности и радње чија је сврха 

њено одржавање или уређење. 

Објекат обликоване природе је вјештачки обликован 

простор (перивој, ботанички врт, арборетум, градски 

парк, дрворед, као и други облици вртног и парковског 

обликовања), односно појединачно стабло или група 

стабала, који има естетску, стилску, умјетничку, 

културно-историјску, еколошку или научну вриједност. 

Скупштина 

јединице 

локалне 

самоуправе* 

* Ако се ради о подручју од изузетног, односно републичког значаја и ако надлежни 

органи не прогласе заштићено подручје, акт о проглашењу заштићеног подручја доноси 

Влада на приједлог надлежног Министарства. 

 

1.3. Карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да 

буду изложене значајном утицају 

 

1.3.1. Вода, земљиште, ваздух 

 

1.3.1.1. Ваздух 

 

Иако немамо податке о прекомјерним концентрацијама загађујућих материја у ваздух, 

ипак је нужно посебне мјере предузимати код избора ложишта и горива. 

Ниво квалитета ваздуха на подручју општине Котор Варош детерминишу различити 

географски, климатски, метеоролошки и други фактори. Из разлога непостојања 
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система праћења квалитета ваздуха није могуће дати прецизне податке о квалитету 

ваздуха на подручју цијеле општине. 

 

Из разлога непостојања јединственог система топлификације, загријавање објеката се 

врши помоћу појединачних котловница у привредним објектима као и пећи за 

загријавање у објектима индивидуалног становања. Ови извори загађења имају 

заједничку карактеристику просторног извора онечишћења ваздуха. 

 

Квалитет ваздуха на предметном простору зависи од географских, рељефних, 

климатских и метеоролошких услова за одређени временски период. 

 

На подручју општине Котор Варош тренутно се не врши контрола квалитета ваздуха, 

као ни праћење емисије штетних фактора у животну средину, који битно утичу на 

стање квалитета ваздуха. 

 

У ширем смислу, извори негативног утицаја на квалитет ваздуха, а самим тим и на 

квалитет животне средине могу се подијелити на: 

 

 Линијске изворе загађења (регионални, магистрални и локални путеви); 

 Тачкасте изворе загађења (индивидуални објекти, котловнице, пилане) 

 

Општина Котор Варош нема већих загађивача ваздуха на свом подручју. У урбаном 

дијелу града евидентан је проблем загађења ваздуха који изазивају емисије издувних и 

других штетних гасова и прашине од стране: саобраћаја, индустрије, индивидуалних 

котловница (сумпор, чађ, угљен-моноксид) као и непријатни мириси са депоније и из 

контејнера. Зависно од хидрометеоролошких услова осјећа се непријатан мирис 

фабрике за штављење кожа „Еко Микс, смог од запаљених отпадака коже у кругу 

бившег « Пролекса », те смог запаљеног смећа градске депоније у Дуратовцима.  

 

Табела 19. Досадашња сазнања о дијеловању аерозагађења 

ЗДРАВСТВЕНИ  ЕКЕФТИ ПОЛУТАНТИ 

Респираторна обољења 

Дувански дим, сумпор диоксид, азотни 

оксиди, 

тропосферски  озон.  респирабилне  

честице,  споре  гљива,  полен,гриње, 

длака, епител и екскрети домаћих 

животиња итд. 

Кардиоваскулана обољења 
Дувански дим, угљен моноксид, 

респирабилне честице, олово итд. 

Карцином 

Дувански  дим,  азбест,  пестициди,  

издувни  гасови  дизел горива, радон, 

тешки метали 

Обољења коже 
Тешки метали (никл), пестициди, УВ 

зрачење 

Поремећај репродукције 

Хемијске материје које доводе до 

хормонских поремећаја олово, кадмијум, 

неки  органски растварачи итд. 

Поремећаји у феталном развоју и развоју 

дјеце 
Олово, жива, ХД, дувански дим итд. 

Извор: ЕЕА 
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Нема података о резултатима мјерења квалитета ваздуха  (мониторинга) на циљаним 

мјестима на нивоу Општине. Постоје мјерења које су поједине фирме радиле у циљу 

добијања еколошке дозволе или за њено продужење као:  

 ,,Industrija Monouso BH,, d.o.o. зa прoизвoдњу бризгaних мaтeриjaлa нa бaзи 

пoлистирeнa 

 Пилане: ,,Гај Комерц,, д.o.o. , Пилана ,,Примула,, д.о.о. 

 Фабрика обуће ,,Дермал Р,, д.о.о. и др. 

 

Наведена мјерења аерозагађења је радио ,,ТЕМ ИНЖЕЊЕРИНГ,, д.о.о. Бањалука. 

Добијени резултати су били у оквиру граничних вриједности 

 

Овдје ће бити приказани резултати мјерења аерозагађења пилане ,,Арбореко,, д.о.о. које 

је радио ,,В&З,, д.о.о. Бањалука по налогу Општине за период мјерења од 04.11.–

05.11.2013. 

 

Табела 20.  Резултати мјерења аерозагађења пилане ,,Арбореко,, д.о.о. 

Полутант 

Период 

узимања 

средње 

вриједности 

мјерења 

 

Измјерена 

вриједност 

 

 

Јединица 

 

Гранична 

вриједност 

Граница 

толеранције 

 

Толерантна 

вриједност 

 

SО2 
Један сат 32.4 (µg/m

3
) 350 150 500 

Један дан 21.9 (µg/m
3
) 125 - 125 

NО2 
Један сат 26.3 (µg/m

3
) 150 75 225 

Један дан 15.4 (µg/m
3
) 85 40 125 

NО 

Један сат 18.7 
 

(µg/m
3
) 

- - - 

Један дан 10.5 
 

(µg/m
3
) 

- - - 

NОx 

Један сат 43.9 
 

(µg/m
3
) 

- - - 

Један дан 25.7 
 

(µg/m
3
) 

- - - 

УЛЧ 

Један сат 
 

89.2 

 

(µg/m
3
) 

Максимално дозвољена вриједност 

- 

Један дан 42.0 
 

(µg/m
3
) 

 

250 

РМ10 
Један сат 52.4 (µg/m

3
) - - - 

Један дан 26.6* (µg/m
3
) 50 25* 75 

CО Један дан 0.759 
 

(mg/m
3
) 

 

5 

 

5 

 

10 

Полутант 

Период 

узимања 

средње 

вриједности 

мјерења 

Измјерена 

вриједност 
Јединица Циљна вриједност 

О3 

Максимална 

дневна 

осмочасовна 

средња 

вриједност 

28.5 
(µg/m

3
) 

 
120 
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*Напомена: Прекорачује прописане вриједности 

 

Из табеле је видљиво да је концентрација ПМ10 била изнад границе толеранције. 

 

 
Слика 5 Мјесто мјерења аерозагађења пилане ,,Арбореко,, д.о.о. 

 

Табела 21. Природа и поријекло загађења ваздуха на подручју града 
Порјекло 

загађења 
Природа загађења Врста загађивача 

Индивидуална 

стамбена 

ложишта 

У ваздуху изнад насеља успоставља се смјеса 

загађујућих супстанци, која представља 

својеврстан хемијски реактор у који се из 

појединачних извора   са   површина   насеља,   

непрекидно   или   повремено,   уносе 

одговарајуће     загађујуће     супстанце.     

Ваздушним     струјањима     из 

удаљенијих региона у ваздух насеља доспијевају 

загађујуће супстанце, које проблем аерозагађења 

насеља чине још сложенијим 

 

За насеља је битна појава смога (кисели или 

зимски смог и љетњи или фотохемијски смог) 

који се јавља при појави температурне инверзије 

(порасту температуре с висином, што је обрнуто 

у односу на нормалне услове) и одсуства 

хоризонталних струјања ваздуха. 

 

За насеља је карактеристична појава секундарних 

полутаната, тј. оних који настају реакцијама 

између супстанци емитованих из одговарајућих 

различитих извора загађивања. 

Површински загађивачи 

 

Површински извори се 

карактеришу приближно 

равномјерно  распоређеним  

малим  изворима загађивања. 

(нпр. површина насеља под 

кућама у којима су индивидуална 

ложишта). Због овога се читава 

површина  насеља  посматра  као  

јединствен  извор велике 

површине. 

Саобраћај 

Издувни гасови мотора садрже слиједеће штетне 

материје: угљенмоноксид, несагорјеле 

угљоводонике и дјеломично сагорјеле материје, 

оксиде азота, оксиде сумпора, једињења олова, 

чврсте и течне 

Линијски загађивачи 

 

Линијски извор чини велики број 

извора загађивања малог 

интензитета распоређених у 
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састојке дима и још непотпуно објашњене 

материје са карактеристичним  мирисом  

(ароматични)  угљоводоници,  алдехиди, 

једињења сумпора 

линију (нпр. улице са 

аутомобилима у низу, односно 

путеви). 

Енергетски 

извор 

Емисија димних гасова и њихов састав, из 

енергетских извора, условљен је прије свега 

врстом енергента који тај извор користи за своје 

потребе 

као и капацитетом, односно снагом ложишта. 

Најзначајнији енергетски 

загађивачи у градовима су постројења градских 

топлана, погони фабрика, јавни објекти који 

користе властите котловнице. Основни 

полутанти и највећи загађивачи ваздуха који се 

налазе у димним гасовима енергетских извора су: 

оксиди сумпора, оксиди азота, угљен моноксид, 

угљен диоксид, лебдеће честице. 

Тачкасти загађивач 

 

Тачкасти извори су релативно 

мале површине са којих долази 

до емисије значајних количина 

полутаната (нпр. димњак неке 

фабрике, чија је површина 

отвора релативно мала) 

 

1.3.1.1.1. Сумпор диоксид  (SО2) 

 

Инхалација је главни пут уласка сумпор диоксида у организам. Он је добро растворљив 

у води и апсорбује се највећим делом још у горњем делу респираторног тракта. 

Процјенат апсорбције расте са повећањем његових концентрација. Брзина апсорбције 

сумпор диоксида већа је при дисању на уста и код повећане фреквенце дисања која се 

јавља при интензивном физичком напору код одраслих и код деце. Велики део сумпор 

диоксида се задржава у носу и устима. Уколико је концентрација сумпор диоксида у 

ваздуху који се удише ниска, амонијак који је нормално присутан у малим количинама 

у устима и носу неутралише га и претвара у сулфите и бисулфите. Један део сумпор 

диоксида у контакту са влажном слузокожом горњих партија респираторног тракта 

прелази у сумпорну киселину. Мале количине сумпор диоксида доспевају у доњи део 

респираторног тракта одакле путем крви одлазе до јетре где се врши 

биотрансформација у сулфате који се излучују урином. 

 

Сумпор диоксид делује на месту контакта и доводи до неспецифичних ефеката у виду 

иритације и запаљења због лаког растварања у слузи респираторног тракта . Механизам 

дијеловања није у потпуности разјашњен, али се сматра да сви кисели полутанти 

доводе до дехидратације протоплазме ћелија тако што јој одузимају воду. 

 

Сумпор диоксид може да доводе до инхибиције цилијарне активности мукозних 

мембрана , едема у алвеолама и констрикције бронхиола. Све ово утиче на развој 

патолошких промена  у  плућној  функцији  које  се  испољавају  у  виду  повећања  

фреквенце  дисања  као  и смањења максималног инспираторног и експираторног 

протока и тидалног волумена. 

 

Ниске  концентрације  сумпор  диоксида  доводе  до  бронхоконстрикције,  повећања 

отпора у ваздушним путевима и смањења фреквенце дисања. Ови ефекти се јављају 

врло брзо после уласка сумпор диоксида у респираторни тракт. Сматра се да 

бронхоконстрикција настаје као  последица  рефлексне  стимулације  Н  рецептора  у  

парасимпатичким  ганглијама  и  утицаја сумпор диоксида на моторне путеве 

парасимпатикуса који регулишу тонус мишића уста. Истовремено сумпор диоксид 

утиче на бронхоконстрикцију преко надражаја рецептора који се налазе у горњим и 

доњим партијама респираторних путева . 
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Хронично излагање сумпор диоксиду доводи до повећања броја пехарастих ћелија у 

епителу респираторног тракта што изазива повећану секрецију слузи и доприноси 

бронхијалној хиперреактивности. Истовремено  се  смањује  брзина  кретања  

трепљастог епитела  и  повећава трахеобронхијални клиренс. Дугогодишњи боравак у 

средини са високим концентрацијама сумпор диоксида може да доведе до појаве 

морфолошких лезија на респираторном епителу и до губитка епитела у слузокожи носа 

Електронском микроскопијом је утврђено да после изложености  сумпор  диоксиду  код  

здравих  особа  се  јавља  поремећај  структуре  цилијарне мембране у носу и долази до 

оштећења епитела уз повећање отпора у носној шупљини. 

 

Све ове промене утичу на смањење природне одбрамбене способности респираторног 

тракта што доводи до повећане учесталости респираторних инфекција. 

 

Хронична изложеност сумпор диоксиду најчешће доводи до појаве респираторних 

симптома, повећане хоспитализације због респираторних обољења код хроничних 

болесника и погоршања   стања   код   астматичара,   али   он   утиче   и   на   

кардиоваскуларни, коштани и репродуктивни систем, доводи до промене 

хематолошких параметара, а према неким истраживањима и до повећане учесталости 

карцинома у загађеним областима. 

 

Општина Котор Варош нема већих загађивача ваздуха на свом подручју. У урбаном 

дијелу града евидентан је проблем загађења ваздуха који изазивају емисије издувних и 

других штетних гасова и прашине од стране: саобраћаја, индустрије, индивидуалних 

котловница (сумпор, чађ, угљен-моноксид) као и непријатни мириси са депоније и из 

контејнера. 

 

1.3.1.1.2. Чађ  (црни  дим)  

 

Најважнији пут уласка честица у организам је инхалација. Део инхалираних честица се 

депонује у респираторном тракту у контакту са површином ваздушних путева, док се 

један дио избацује   издахнутим   ваздухом.   Количина   честица   која   ће   доспети   до   

дубљих дијелова респираторног тракта зависи прије свега од волумена удахнутог 

ваздуха и величине честица. 

 

Честице су само један дио мјешавине полутаната која је присутна у ваздуху, те је у 

студијама тешко дефинисати здравствене ефекте који потичу само од честица, мада су 

њихови штетни ефекти доказани у многобројним епидемиолошким студијама као и у 

лабораторијским испитивањима. Оне провоцирају настанак респираторних обољења, 

могу да утичу на настанак карцинома, али делују и индиректно на здравље и квалитет 

живота, тако што интерферирају са сунчевим зрацима и смањују њихов интензитет и 

видљивост уопште. 

 

Многобројним истраживањима утврђено је да са повећаном изложеношћу честицама 

долази до здравствених ефеката који се прије свега испољавају на респираторном 

тракту, али има података да утичу и на кардиоваскуларна обољења. Нека истраживања 

указују и на канцерогена и мутагена својства честица. 

 

На основу досадашњих истраживањ утврђено је да честице доводе до: 

 повећане преваленце респираторних симптома; 

 благог смањења плућних функција; 
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 повећаног одсуствовања са посла; 

 повећане хоспитализације пацијената због респираторних обољења; 

 и повећаног морталитета од респираторних обољења. 

 

Сматра  се  да  су  честице  важан  фактор  који  доприноси  настанку  респираторних 

обољења. 

 

1.3.1.1.3. Азотни оксиди (NО, NО2 и NОX) 

 

Иако на територији општине Котор Варош нема већих индустријских постројења, 

енергана, тај утицај се огледа у емисији гасова из мотора са унутрашњим 

сагоријевањем, спаљивањем отпада, изазивањем пожара, сагоријевањем горива у 

индустријским и индивидуалним пећима, кориштење спрејева који садрже фреоне итд.  

Издувни гасови моторних возила у Општини показују тренд сталног пораста и на ужем 

подручју Града представљају значајан проблем. Они имају значајну улогу у стварању 

фитохемијског смога, киселих киша, смањивање озонског слоја и промјену климе на 

читавој Земљи. Азотни оксиди су кључни састојци димних гасова који се у атмосфери 

трансформишу у друге облике азотних оксида. Емисија азотних оксида се стално 

повећавају на глобалном нивоу, јер су им и извори многобројни. Све то доводи до 

стварања неких нових нитрозних једињења која су канцерогена, као што је бензо-

апирен, из групе полициничних ароматичниј угљоводоника. 

 

Дејство азотних оксида на биљке испољава се првенствено кроз утицаје азотдиоксида. 

Његово штетно дејство огледа се првенствено кроз воштани изглед лишћа, некрозу и 

превремено опадање. С обзиром на ове утицаје у свијету се данас сматра да су све врсте 

биљака заштићене од утицаја оксида азота за дуготрајне концентрације од 0,03 mg/m
3
. 

 

1.3.1.1.4. Утицај угљен моноксида у атмосфери на људе и 

вегетацију 

 

Угљен-моноксид је један од најраспрострањенијих аерозагађивача. Настаје усљед 

непотпуног сагоријевања фосилних горива у енергетским постројењима, аутомобилима 

и домаћинствима и при различитим индустријским процесима. Осим тога, значајни су и 

природни извори угљен-моноксида, чије количине су приближно једнаке количинама 

антропогеног порекла. 

 

Најважнији природни извори угљен-моноксида су алге у океанима, морима и језерима. 

Извори угљен моноксида антропогеног поријекла су обично смјештени у урбаним и 

индустријским срединама. Тиме и тако настали угљен моноксид има посебан утицај на 

његову укупну концентрацију у урбаним срединама, односно на укупно аерозагађење. 

Мада је укупна количина угљен моноксида настала природним путем велика због 

његове велике дисперзије, тај утицај на аерозагађење је занемарљив. 

 

Угљен моноксид је гас без мириса и укуса, нешто лакши од ваздуха. Запаљив је и гори 

свјетлоплавим пламеном. Не потпомаже горење. Три су главна извора угљен моноксида 

који се појављује у атмосфери: 

 моторна возила, 

 сагоријевање чврстих, течних и гасовитих горива, и 

 индустријски процеси. 
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Моторна возила су највећи појединачни емитери угљен моноксида у атмосферу¸ на њих 

отпада до 60% укупно емитованог угљен моноксида. 

 

Количина угљен моноксида у незагађеној атмосфери је мала и креће се у границама од 

0,008 до 0,174 ppm, а просјечне концентрације су око 0,087 ppm. 

Основна манифестација утицаја угљенмоноксида на људе првенствено се одражава 

кроз његово везивање са хемоглобином крви чиме се истискује кисеоник и отежава 

његов транспорт кроз организам. Негативно дјеловање угљенмоноксида, која се 

испољавају и при релативно ниским концентрацијама, је посљедица прије свега 240 

пута већег афинитета према хемоглобину него што је има кисеоник. Посљедица тога су 

обично сметње у равнотежи, очне сметње, слабљење концентрације, тешкоће при 

дисању или главобоље. 

 

Општи закључак у вези са овом појавом је већ прихваћена чињеница да се 

концентрација CО у хемоглобину од 2% може сматрати безначајном док концентрације 

веће од 2,5 % претстављају критичну вриједност. 

 

Дејство угљенмоноксида на биљке може се сматрати безначајним. Ова чињеница се 

може сматрати релевантном и са становишта дејства на грађевинске материјале. Све 

изнесене чињенице показују да је проблематика угљенмоноксида првенствено 

изражена у домену дејства на људе. 

 

1.3.1.1.5. Утицај озона у атмосфери на људе 

 

Озон (О3) је алотропска модификација кисеоника код које се кисеоник појављује у 

молекулама које се састоје од три атома. Настаје у атмосфери приликом електричних 

пражњења и дјеловањем ултраљубичастих зрака. Озон је плавичасти гас 

карактеристичног мириса. Како је озон врло нестабилна молекула сунце га не само 

ствара већ га и стално разграђује, стварајући поново молекуларни кисеоник и слободне 

атоме кисеоника. 

 

Озон је општеприсутан у Земљиној атмосфери: у слојевима при земљи је један од 

опасних загађивача са штетним утицајем на плућа; озон у горњим слојевима атмосфере 

упија ултраљубичасто (UV) зрачење са сунца, спречавајући на тај начин да по живот 

опасно UV зрачење не дође до Земље и живота на Земљи. Упијајући већину UV-B зрака 

са сунца прије него што дођу до Земље, озонски омотач штити нашу планету од 

штетних утјицаја по живот. 

 

Бројни елетрични уређаји могу да генеришу озон, посебно они који користе високи 

напон попут ласерских штампача, машина за фотокопирање или лучно заваривање. Сви 

електрични мотори који користе четкице стварају извјесну количину озона мање више 

пропорционалну величини и снази мотора. 

 

Удисањем, такозвани приземни озон долази у контакт са свим дијеловима дисајног 

система и добро се ресорбује. Његово дјеловање је локално и системско. Дјеловањем на 

слузницу дисајних путева узрокује оштећење епитела што ће као посљедицу имати 

упалне процесе те повећану осјетљивост на алергене. Уочено је да током периода 

повишених концентрација озона расте број пацијената који се јављају љекару ради 

респираторних сметњи с највећом учесталошћу код асматичних пацијената. 
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1.3.1.1.6. Утицај честица из ваздуха на људе, респираторни 

систем човјека, токсичност 

 

У урбаним срединама експозиција човјека честицама из ваздуха може проузроковати 

оштећење здравља. Честице улазе у људско тијело путем органа за дисање 

(респираторни систем). Због тога може доћи до директног оштећења респираторног 

органа или до оштећења других органа, посредно. 

 

Депоновање чврстих честица у респираторном систему дешава се због инерционих 

судара честица са ткивом, усљед атхезије, гравитациог таложења и као посљедица 

дифузије. Честице већег промјера и масе, лакше се депонују и задржавају у 

респираторном систему. 

 

Уношење ових једињења у респираторни систем при удисању зависи од величине 

честица носача. Ова једињења не могу брзо елуирати са честицама чађи малог 

промјера.   

 

Честице са просјечним дијаметром, који је мањи од 0,04 µm, због велике моћи 

адсорпције, могу потпуно да адсорбују полинуклеарне армотаске угљоводонике. 

Међутим са честицама чији су промјери већи од 0,04 µm, уз помоћ растварача 

ослобађају се ова једињења. Брзина ослобађања једињења се повећава са повећањем 

величине честице. Самим тим, уношење чврстих честица већег промјера са 

полинуклеарним ароматским угљоводоницима у респираторни систем човјека, може да 

доведе до појаве канцера плућа или неког другог органа. 

 

1.3.1.2. Вода 

 

Подручје општине Котор Варош је богато водотоцима различитим по величини. 

Водопропусне стијене у грађи овог простора погодовале су стварању кратких водотока 

који већина припадају сливу ријеке Врбање. 

 

Водотоци који се налазе у општини Котор Варош су: 

 Ријека Врбања, 

 Ријека Крушевица, 

 Ријека Језерка, 

 Хрваћанска ријека, 

 Ријека Цврцка, 

 Ријека Дубока, 

 Ријека Вигошта, 

 Ријека Дубоковац, 

 Стопанска ријека 

 Демићка ријека, 

 Ковачевића поток 

 Ћорковића поток, 

 Поток Килавац 

 

На територији општине Котор Варош не постоји континуирани систем контроле и 

праћења квалитета вода у водотоцима, а самим тим и адекватна статистичка база 

података. Снабдијевање водом са градског водовода је ипак под некаквим надзором, па 
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се може рећи да је вода бактериолошки исправна, док је снабдијевање водом са свих 

осталих објеката несигурно, јер вода није ни под какавим надзором. 

 

У укупном току Врбање постоје више изражених утицаја на хемијски режим, који 

нарочито долазе до изражаја у градској зони. Од ових утицаја битно је поменути 

проблем излијевања фекалне канализације у сеоским срединама, отпадне воде града 

(фекалне и индустријске), појаве експлоатације ријечног наноса у кориту и водном 

земљишту, утицаји од дрвопрерађивачке и пољопривредне производње и одлагање 

отпада. У смислу сагледавања значаја заштите Врбање и очувања и унапређења 

хемијског режима овог водног тијела посебно треба нагласити зону тока у којој се 

налази извориште за водоснабдијевање града. 

 

Испуштање отпадних вода прерађивачких капацитета, занатских радњи и одлагање 

комуналног отпада у близини изворишта и дуж ријечних токова изазива загађење воде. 

На подручју општине су изграђени дрвопрерађивачки капацитети (пилане у 

непосредној близини водотока, прехрамбени капацитети, аутопраонице и занатске 

радње). У кругу бивше фабрике “Пролекс” није ријешен пречистач индустријских 

отпадних вода, јер се исте директно испуштају у ријеку Врбању. 

 

До сада нису посебно валоризовани утицаји у непосредном узводном сектору тока од 

изворишта. У том смислу неопходно је убрзати примјену Програма санитарне заштите 

изворишта “Бијело поље ”са успоставом санитарног режима у свакој издвојеној зони 

(изворишта локалних водовода).  

 

1.3.1.2.1. Географски положај и економске одлике подручја 

изворишта „Бијело Поље“ 

 

Извориште се налази на лијевој обали Врбање, око пола километра узводно од Котор 

Вароши. 

 

Дуги низ година ово врело је главно извориште из кога се Котор Варош снабдјева 

питком водом. 

 

На непосредном сливном подручју изворишта „Бијело поље“, осим неколико приватних 

кућа, нема већих насеља, што је веома повољно са становишта санитарне зештите 

изворишта. 

 

Општина Котор Варош заузима југозападни дио бањалучке регије, претежно брдско-

планинске предјеле окружене планинским масивима Узломац на сјевероистоку (врх 

Прдељица 1002 м.н.в.), Борја планине на истоку (врх Руњавица 1078 м.н.в.), Влашићем 

на југу (Љута Греда 1739 м.н.в.) и обронака Чемернице на западу (врхови од 1000-1350 

м.н.в.). Терени се на подручју Општине генерално подижу од сјеверозапада (220 м.н.в.) 

ка југоистоку (1739 м.н.в.), припадајући сливовима више ријека  уз  доминацију  слива  

ријеке  Врбање,  која  као водопривредни  и  енергетски потенцијал, својим природним 

љепотама и ријеткостима, као и основни коридор путних праваца од значаја за 

Општину, представља окосницу развоја овог подручја. 

 

Надморска висина изворишта "Бијело Поље" је око 270 м.н.м, са климом умјерено 

континенталног типа. 
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1.3.1.2.2. Основни подацу и изворишту бијело поље и водоводном 

систему Општине Котор варош 

 

Предузеће КП "Бобас" а.д. Котор Варош, преко постојећег водоводног система Котор 

Варош снабдијева водом око 10000 становника из два изворишта: Соколине и Бијело 

поље. Досадашњи концепт дугорочног рјешења водоснабдијевања Котор Вароши, 

предвиђа захват воде у горњем току ријеке Врбање узводно од Доњег Ободника. 

 

Протицај ријеке Јакотине, која је такође разматрана као могућност за водоснабдијевање 

Котор Вароши, је ограничен у сушном периоду године (измјерен минимални протицај 

4.1.1987. Q = 37 l/s). 

 

Први водовод у Котор Вароши је изграђен 1965. године. Каптирано је врело у подручју 

насеља Соколина. Врело се налази на коти 511,00 м.н.м. а од Котор Вароши је удаљено 

око 3,5 km. Вода се азбестноцементним цјевоводом гравитационо доводи до градског 

резервоара запремине 300 m
3
, који је смјештен на Чепачком брду (КД 336,17 и КП 

340,22 м.н.м.). Протицај инсталисаног цјевовода, износи 20 l/s, међутим у сушним 

периодима издашност врела падне и на 2 - 4 l/s. Врело је крашког типа са повременим 

мућењем па се у периодима мућења искључује из употребе. 

 

Копани бунари Б-1 и Б-2 дубине су свега 2,5 m, пречника Ø 3,0 m. Изведени су 1977. 

године (лит. 3) у Бијелом пољу, које се налази на око 1 km југоисточно од Котор 

Вароши, када са старог изворишта Соколиине, више није могла да се обезбиједи 

довољна количина воде за водоснабдијевање становништва. Црпљење се врши само из 

бунара Б-1. 

 

Капацитет бунара Б-1 и Б-2 у сушном периоду је 10 l/s, а у вријеме великих вода 

капацитет бунара је и 20 - 25 l/s. 

 

Локација Бијело поље је равница на лијевој обали ријеке Врбање, изграђена од 

алувијално-терасних седимената. Карактеристична и неповољна геолошка грађа терена 

се огледа у томе да су пјесковито-шљунковити седименти мале дебљине и да је доња 

граница водоносног слоја на дубини 2,7 m. 

Следећа  истраживања за  потребе  проширења  капацитета  изворишта  урађена  су 

1987. године (лит. 4) када су урађена детаљна хидрогеолошка истраживања у зони 

инфилтрације  воде  ријеке  Врбање  у  аквифер  и  у  експлоатационој  зони  око  

постојећих бунара. На овом простору изведено је десет раскопа у циљу детаљног 

дефинисања међусобних хидрогеолошких односа стијенских маса. У експлоатационој 

зони изведен је и експлоатациони бунар Б-3 дубине 3,5 m. Пречник уграђене бунарске 

колоне је Ø 400 mm. Бунарска конструкција је смјештена у изведени раскоп димензија 

5 x 5 m и дубине 3,5 m. Уграђена бунарска конструкција је перфорирана у дужини од 

2,70 m (до дна). Ова три бунара на изворишту Бијело поље, данас се за потребе 

снабдијевања становништва експлоатишу капацитетом 30 l/s. 

 

1.3.1.2.3. Зоне санитарне заштите 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство здравља и 

социјалне заштите Републике Српске су донијели: Правилник о мјерама заштите, 

начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите на којима се налазе 
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изворишта, као и водних објеката и вода намјењених људској употреби (Сл. Гласник 

Републике Српске бр. 7/03). 

 

Овим правилником је прописано спровођење мјера заштите подручја на којима се 

налазе изворишта, која се по количини и квалитету могу користити или се користе за 

снабдјевање становништва водом за пиће, односно уколико је вода тог простора 

намјењена за људску употребу, а која морају бити заштићена од намјерног или 

случајног загађивања и других утицаја, који могу неповољно дјеловати на здравствену 

исправност воде, као и начин одређивања и одржавања зона и појасева санитарне 

заштите, водних објеката и главних водова, који служе за снабдјевање водом за пиће, 

односно за људску употребу, као и успостављање и спровођење мјера санитарне 

заштите такве воде.  

 

У складу са законом установљене су три зоне санитарне заштите: 

 Зона непосредне заштите, 

 Зона уже заштите и 

 Зона шире заштите. 

 

Појасеви санитарне заштите у смислу овог правилника су у оквиру или ван било које 

зоне санитарне заштите, одређена површина земљишта на којој се спроводе прописане 

специфичне мјере санитарне заштите, како је утврђено овим правилником. 

 

1.3.1.2.4. Зона непосредне заштите 

 

Зона непосредне заштите јесте омеђена и ограђена земљишна површина, са 

постављеним објектом црпне станице и хлоринаторском станицом изворишта Бијело 

поље. Ограђени дио простора обухвата и претходно ограђену парцелу. 

 

Зони непосредне заштите бунара Б-1, Б-2 и Б-3 припадају парцеле наведене у Програму 

санитарне заштите изворишта „Бијело Поље“ Општина Котор Варош. 

 

1.3.1.2.5. Зона уже заштите 

 

За извориште Бијело поље, граница зона уже заштите на основу одређене стварне 

брзине тока подземне воде, би требала бити на удаљености од 520 м. То значи да се 

граница зоне уже заштите, према времену тока подземне воде од 90 дана, сјеверно од 

бунара, не може поставити на реалној удаљености, јер долази до граница сливне 

површине, односно до ријеке Врбање на сјеверу. 

 

Због  тога  се  граница  зоне  уже  заштите, сјеверно  од  бунара  одређује  до крајњих 

граница сливне површине, односно до ријеке Врбање, ако је удаљеност ријеке Врбање 

од бунара мања од 520 м. 

 

То свакако, задовољава услов да најмања удаљеност вањске границе зоне од вањске 

границе Зоне непосредне заштите, не би требала бити мања од 250 м, по важећем 

Правилнику. 

 

Ова зона није ограђена и само се означава прописаним саобраћајним знаковима на 

приступним путевима. Ово се посебно односи на пут Теслић-Котор Варош и приступни 

пут ка кућама у близини изворишта Бијело поље. 
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Ужој зони санитарне заштите изворишта "Бијело Поље" припадају парцеле наведене у 

Програму санитарне заштите изворишта „Бијело Поље“ Општина Котор Варош. 

 

1.3.1.2.6. Зона шире заштите 

 

За извориште Бијело поље, граница зона шире заштите, на основу одређене стварне 

брзине тока подземне воде, би генерално требала бити на удаљености од 1040 м. То 

значи да се граница зоне шире заштите, према времену тока подземне воде од 180 дана, 

сјеверно од бунара, не може поставити на реалној удаљености, јер долази до граница 

сливне површине, односно до ријеке Врбање на сјеверу. 

 

Због тога се граница зоне шире заштите, сјеверно и западно од бунара одређује до 

крајњих граница сливне површине, ако је удаљеност границе сливне површине од 

бунара мања од 1040 м. То значи да ће граница зоне шире заштите бити до ријеке 

Врбање на сјеверу и западу (у једном дијелу ће се подударати са границом зоне уже 

заштите). Са јужне стране, граница шире заштите је граница непосредне сливне 

површине изворишта Бијело поље, а сјеверозападну границу шире зоне заштите, чини 

дио пута Теслић- Котор Варош, уз ријеку Врбању гдје је природни ниво терена нижи од 

коте 168,0 м, јер се не ради о сливној зони изворишта Бијело поље, нити о зони под 

чијим је утицајем квалитет воде овог изворишта. 

 

То свакако, задовољава услов да најмања удаљеност вањске границе шире зоне од 

вањске границе Зоне уже заштите, не би требала бити мања од 200 м (или минимално 

500 м од бунара), по важећем Правилнику. 

 

Широј зони санитарне заштите припадају парцеле наведене у Програму санитарне 

заштите изворишта „Бијело Поље“ Општина Котор Варош. 

 

1.3.1.2.7. Мјере заштите у зони непосредне заштите 

 

На ограђеном подручју Зоне непосредне заштите, примјењују се поред забрана које се 

односе на Зону уже заштите и Зону шире заштите, и забране свих активности које нису 

везане за Планско пружање услуга водоснабдјевања и одржавања зоне. 

 

Простор ограђене Зоне непосредне заштите може се у функцији чишћења простора, 

користити само као сјенокос али без употребе било које врсте прихрањивања травњака 

или употребе било каквих заштитних средстава за биље и слично. 

 

Режим кретања људи и средстава у ограђеној Зони непосредне заштите врши се 

искључиво у складу са планом рада запослених у објектима у тој зони и у складу са 

потребама  одржавања  зоне,  као  и  надлежним  инспекцијским  органима  и  изузетно 

лицима која се у оквиру стручног усавршања упознају са радом водовода, о чему се 

води књига посебне радне евиденције. 

 

О свим посјетама лица и средстава која нису радно ангажована на пословима 

водоснабдјевања у зони, мора се водити посебна евиденција кроз књигу посјета, у коју 

се уписују пуна имена, адресе становања и својства лица која тренутно бораве у зони, 

односно назива и тип средства, дужину боравка и сврху боравка у зони. 
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Обезбјеђење се спроводи и чуварском службом, алармним уређајима и периодичним 

обиласцима од стране одговорног лица водовода са евидентирањем стања и провођења 

мјера заштите. 

 

1.3.1.2.8. Мјере заштите у зони уже заштите 

 

На подручју у Зони уже заштите забрањено је: 

1. извођење свих активности које су забрањене у Зони шире заштите; 

2. изградња индустријских погона, занатских радњи, пољопривриједних објеката и 

складишта грађевинског материјала, осим мањих погона који не употребљавају и не 

производе опасне и штетне материје, које су наведене у “Правилнику о условима 

испуштања отпадних вода у површинске воде” и “Правилнику о условима за 

испуштање отпадних вода у јавну канализацију” (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 44/01) и уколико добију водопривредну сагласност или дозволу 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

3. изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта и резервоара било које 

намјене, уколико се не спроведу мјере заштите у складу са најбоље доступним 

техникама и уколико за ту дионицу, не добију водопривредну сагласност или 

дозволу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

4. изградња колектора канализације, осим непропусног, који служи само за објекте 

који су на том подручју; 

5. изградња рибњака; 

6. изградња терена за камповање, спортских терена, туристичких и стамбених објеката 

колективног становања; 

7. транспорт радиоактивних или других за воду штетних и опасних материја, без 

посебних најава и спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз та подручја, и 

уз спровођење плана за акцидентна загађења; 

8. свако ускладиштење нафте и нафтних деривата; 

9. свака рударска и грађевинска дјелатност којом се оштећује заштитни покров или 

омогућује отворено сакупљање воде, осим активности испитивања које су 

предвиђене и служе функцији водоснабдјевања; 

10. отварање  шљункара  и  пјешчаника,  тресетишта  позајмишта  глине,  засјека, 

каменолома, предузимање било којих пољопривриједних и шумарских захвата 

којима би могла  бити  оштећена  активна  зона  тла  или  смањена  дебљина  

кровине,  поспјешила  или убрзала ерозију тла, осим радњи које то спречавају; 

11. постављање торова, осим испаше; 

12. отворено ускладиштење и примјена вјештачког ђубрива и других пестицида; 

13. логоровање и купање у површинским водама; 

14. прање возила, радних машина и уређаја, као и замјена уља, резервних дијелова и 

сл.; 

15. отварање нових гробља и укопавање на постојећим гробљима; 

16. површинско и дубинско минирање; 

17. употреба тла у пољопривредне сврхе, осим ливада. 

 

1.3.1.2.9. Мјере заштите у зони шире заштите 

 

На подручју у Зони шире заштите и појасу заштите забрањено је: 

1. упуштање отпадних вода у тло; 
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2. изградња објеката базне индустрије који испуштају радиоактивне или друге за воду 

штетне и опасне материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, 

металопрерађивачки погони, хемијске фабрике и друго); 

3. одлагање, задржавање или одстрањивање увођења у подземље радиоактивних 

материја; 

4. одлагање, задржавање, увођења у подземље, за воду опасних и штетних материја, 

које су наведена у “Правилнику о условима испуштања отпадних вода у 

површинске воде” и “Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у јавну 

канализацију” (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/01), осим ако се не 

ради о материјама које се могу испуштати у јавну канализацију и ако су те штетне 

материје у потпуности одведене непропусном канализацијом изван утицајног 

подручја; 

5. изградња цјевовода за течности које су штетне и опасне за воду; 

6. ускладиштење радиоактивних и других за воду штетних и опасних материја, осим 

ускладиштења лож уља за домаћинство и погонског горива за пољопривредне 

машине, ако су спроведене најбоље доступне технике, као сигурносне мјере за 

изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и употребу; 

7. изградња резервоара и претакалишта за нафту и нафтне деривате, радиоактивне и 

остале за воду опасне и штетне материје; 

8. извођење истражних и експлоатационих бушотина за нафту, земни гас, минералну 

воду, радиоактивне материје и израда подземних складишта; 

9. отворено  ускладиштење  и  примјена  хемијских  средстава  штетних  за  тло  и  

воду, пестицида и средстава за регулисање и раст биља; 

10. коришћење отпадних вода у пољопривреди, укључујући и оборинске воде са 

саобраћајних површина, те упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке; 

11. изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских погона, осим 

ако се отпадне воде из њих не одводе у цијелости непропусном канализацијом изван 

зоне заштите; 

12. изградња сточних, перадарских и других фарми и товилишта; 

13. изградња полетнослетних стаза у ваздушном саобраћају; 

14. изградња војних складишта и сличних војних објеката; 

15. изградња жељезничких и аутобуских станица и аутотранспортних терминала; 

16. изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа; 

17. изградња нових гробаља и проширење постојећих (хуманих и сточних); 

18. формирање депоније чврстог отпада, планирки, аутоотпада и старог жељеза; 

19. употреба материјала штетних за воду код изградње објеката (нпр. смоле, 

битуменизирани материјали, шљака и сл.); 

20. пражњење возила за одвоз фекалија; 

21. упуштање у тло расхладних и термалних вода; 

22. отварање ископа у површинском заштитном слоју осим на мјестима изградње 

објеката; 

23. експлоатација минералних сировина; 

24. прање возила и замјена уља уз површинске воде; 

25. напајање стоке из површинских вода и гоњење стоке преко водотока; 

26. комерцијални узгој рибе осим биолошког одржавања и порибљавања у природним 

токовима; 

27. крчење шума и друге дјелатности које изазивају ерозију тла. 
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Слика 6. Зоне санитарне заштите 

 

 
Слика 7. Потенцијални загађивачи изворишта 
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Са аспекта укупне заштите вода ријеке Врбање неопходно је убрзати израду планова и 

реализацију изградње фекалне канализације и пречистача отпадних вода на низводном 

дијелу тока од града и већим мјесним заједницама (Шипраге, Масловаре, Врбањци).  

 

На тај начин би се минимизирао овај константан негативни утицај на квалитет вода 

ријеке Врбање.  

 

Такође и новоформирана предузећа (,,Спортек,, ,,Дермал Р,, поједине пилане које 

користе воде у свом процесу као ,,Арбореко,, и друге) производе отпадне воде. У том 

смислу смо од ЈУ ,,ВОДЕ СРПСКЕ,, Бијељина тражили катастар загађивача водотока, 

односно вриједност ЕБС-а за сваку фирму понаособ, међутим добили смо одговор да 

исто не посједују, те су достављени подаци за мониторинг ријеке Врбање на профилу 

Дебељаци за период од 2008-2013. год. користиће се подаци старијег датума и Катастар 

загађивача са подручја К-Варош који су егсистирали прије 1990. год. те добијени 

подаци од ЈУ. 

 

Табела 22. Катастар загађивача са подручја К-Варош, подаци  од 1990. године 

Слив ВРБАС 

ЗАГАЂИВАЧИ ВОДА 

којима је степен загађења 

утврђен помоћу коефицијента загађења 

Година 1990. 

Ред.бр. Општина Назив фирме Годиђњи ЕБС 

1 
Котор 

Варош 
Комунално предузеће 101 

2 - II - Д.Г.П. " Рад " 1.008 

3 - II - Творница алатних стројева 317 

4 - II - Д.П. Прерада дрвета 9.404 

5 - II - Ш.П.П. " Врбања " 1.198 

6 - II - Угоститељство " Борје " 312 

7 - II - Дом здравља 212 

 

 
 УКУПНО: 12.552 
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Табела 23. Мониторин профила Дебељаци ријека Врбања 

Датум Проток 
Т 

воде 
pH 

BKP-

5 

HPK 

бихр. 

Укуп. 

Р 

УкупниN 

Kjedal 

Укуп.тврдоћа 

CaCO3 

Електро 

проводљивост 

Укупне 

чврсте 

материје 

HPK- 

KMnO4 

NH4-

N 

NO2-

N 
NO3-N 

 m3/s oC  g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 uS/cm g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 

25-06-2008 3,9 27,9 7,49 0,9 42 0,046 1 156 308 177 2 0,09 0,02 0,3 

1/8/2008 2,5 20 7,79 3,3 6 0,071 1,77 183 325 225 1,9 0,04 0,005 0,5 

23-09-2008 9,4 12,6 8,2 3,1 36 0,034 1 169 303 247 1,7 0,06 0,009 0,64 

7/5/2009 11,13 17 8,63 1,17 5 0,021 1 149 283  1,3 0,2 0,005 0,13 

23-08-2009 4,37 21,5 8,14 1,88 5 0,039 1 178,1 305  2,08 0,11 0,008 0,21 

25-08-2009 1,86 24,5 8,33 1,16 5 0,04 1 150,4 269  1,68 0,07 0,012 0,21 

30-09-2009 1,36 19,4 8,4 3,62 5 0,055 1 165,7 294  2,07 0,07 0,05 0,83 

26-05-2010 21,5 16,6 8,4 1,94 5 0,038 1 172 301  1,61 0,04 0,05 0,52 

13-07-2010 12 21,5 8,2 0,87 5,6 0,028 0,5 170 308  0,96 0,05 0,06 0,36 

24-08-2010 4,19 23 8,56 0,99 5 0,029 0,5 161 296  1,51 0,072 0,11 0,18 

23-09-2010 5,51 16,7 8,63 1,02 5 0,004 0,5 162 324  0,87 0,074 0,009 0,38 

15-06-2011 7,87 20,8 8.66 1,32 5 0,04 0,5 195 314   0,06 0,011 2,11 

4/7/2011 2,6 14,3 8,77 1,88 5 0,049 0,68 153 308   0,09 0,021 0,28 

30-03-2012 7,88 11,8 8,33 1,86 5 0,019 0,5 197 291   0,05 0,006 0,44 

30-05-2013 11,13 13,2 8,57 2,31 5 0,054 0,5 167 319   0,08 0,011 0,62 

Бр. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 11 15 15 15 

Просјек 7.15 18,72 8.34 1.82 9.64 0.04 0.83 168.55 303.2 216.33 1.61 0.08 0.01 0.51 

Минимум 1,36 11,8 7,49 0,87 5 0,004 0,5 149 269 177 0,87 0,04 0,005 0,13 

Mаксимум 21,5 27,9 8,77 3,62 42 0,071 1,77 197 325 247 2,08 0,2 0,021 2,11 
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Oрто-

фосфати 
Kалцијум 

Укуне 

сусп. 

материје 

Губитак 

жарењем 

Засићење 

кисиком 
Водостај 

Растворени 

кисеоник 

Магне- 

зијум 

Укупни 

азот 

Укуп. 

алкалитет 

као CaCO3 

g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 % cm g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 

0,024 50 2  127 36 9,83 7 1,32 154 

0,034 63 3,2  109 20 9,8 6,5 2,28 198 

0,11 56 2  107 45 11,23 7 1,65 229 

0,01  2  109 43 10,5  1,14 143 

0,014  11  68,3 35 6,01  1,22 153,7 

0,019  6,2  115 25 9,53  1,22 143,9 

0,023  4,6  115 27 10,4  1,84 150 

0,016 58,5 12,2  109 60 10,33 6,4 1,53 161 

0,009 46,6 3,8  121 50 10,48 12,9 0,87 165 

0,013 49,7 5,4  115 30 9,97 9 0,69 158 

0,003 51,4 5  116 42 10,99 8,3 0,89 168 

0,016 57,2 11,2  108 38 10,6 12,7 2,62 163 

0,014 454,3 10,2  129 27 10,22 4,3 0,98 113 

0,003 69,8 9,2  108,9  11,6 5,6 1 178 

0,014 55,9 34,6  102,5 58 9,6 6,7 1,13 163 

15 11 15  15 14 15 11 15 15 

0.01 92.04 8.17  110.65 38.29 10.07 7.85 1.36 162.71 

0,003 46,6 2  68,3 20 6,01 4,3 0,69 113 

0,034 454,3 34,6  129 60 11,6 12,9 2,62 229 
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1.3.1.3. Земљиште 

 

1.3.1.3.1. Педолошке карактеристике земљишта 

 

Пољопривредно земљиште заузима површину од 21.526 hа, што чини око 38 % од 

укупне територије општине Котор Варош. 

 

Земљиште (тло) настаје сложеним физичко-хемијским и биолошким процесима. 

Површински растресит слој земље, продуктивно тло, је елемент физичко географске 

средине и оно настаје узајамним дјеловањем климе, геолошког састава, рељефа, 

хидролошких карактеристика, вегетације и активности човјека.  

 

На подручју општине Котор Варош у погледу педолошких карактеристика заступљена 

су највећим дијелом (око 60%) дистрични камбисоли, затим еутрични камбисол, 

вертисол и флувисол. 

 

Дистрични камбисоли–најраспрострањенији тип земљишта у простору општине, 

дистрично кисело смеђе тло и еутрични камбисол-еутрично смеђе тло су смеђа тла која 

карактерише појава камбичног хоризонта непосредно испод хумусног хоризонта.  

 

Ово су земљишта дубља од 50 cm. Површински хумусно-акумулативни хоризонт је 

плитак и не прелази 10 cm. Карактеристичан процес код настајања ових земљишта је 

аргилосинтеза, процес распадања примарних минерала и синтеза глине. 

 

Реакција земљишта је кисела, слабо је снабдјевено хранљивим материјама, то је 

изразито шумско-пашњачко станиште и само у случају ако је дубоко и на заравњеним 

површинама користи се за пољопривредну производњу. 

 

Еутрични камбисол - спада у најпроизводнија шумска тла. Супстрати из којих ово тло 

настаје су врло богати базама и углавном матични супстрат опредјељује његов 

карактер.  

 

Степен засићености базама је већи од 50% а pH вриједности су изнад 5.5 што значи да 

ово тло има неутралну до алкалну реакцију. На мањим нагибима спадају у IV, а на 

већим у V категорију употребне вриједности земљишта. 

 

Ово су земљишта лоше плодности и релативно повољних физичких својстава, слабо је 

хумозан и сиромашан у базама те приступачним облицима фосфора и калијума. За ова 

тла се може рећи да су најзначајнија шумска тла, а ако се користе у пољопривреди 

потребно их је обилно гнојити са НПК. На овим земљиштима са успјехом се може 

развити сточарска и биљна производња стандардног квалитета уз претходну правилну 

примјену агромелиоративних и агротехничких мјера. Ограничења ових земљишта 

углавном се своде на њихову изражену водопропусност, односно слабу ретенциону 

способност за воду.  

 

Флувисоли - алувијална тла или рецентни ријечни наноси су формирани у долинама 

ријека и то су наша најбоља тла и јављају се у плавним зонама свих ријека. Имају добру 

природну плодност, већ код одлагања материјала. За ова земљишта важи да се слојеви 

смјењују неправилно у великом броју комбинација па се за њих не може дати типичан 
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приказ профила. Број слојева, њихов гранулометријски састав и њихове узајамне 

комбинације могу бити неограничено велике.  

 

Физичка и хемијска својства као и текстура земљишта зависи од броја слојева, њихове 

дебљине, гранулометријског састава те хемијског и минералног састава. У 

гранулометријском саставу доминирају текстурне класе у слојевима од пјескуша до 

иловача. Количина хумуса у флувисолима је углавном малена и не прелази 1-2% а у 

пјесковитим варијантама је испод 1%.  

 

Ово су најугроженија тла и то како од физичког уништења тако и од загађења 

комуналним и индустријским отпадом. Сви већи градови код нас су се развили у 

долинама ријека и на тај начин трајно је искључено из пољопривреде на хиљаде 

хектара  овога тла. Алувијално тло је пожељно наводњавати, нарочито скелетна која се 

јављају уз корита ријека и у горњем току.  

 

Уз примјену наводњавања и фертилизације као и одбрану од поплава ова земљишта су 

погодна за гајење поврћа и најразличитијих култура. 

 

Смонице (вертисоли) распрострањени су на глиновитим подлогама, са хумусним 

хоризонтом до 40 cm. Црне су боје, имају неповољна хидрофизичка својства и веома 

кратак моменат обраде.  

 

Сврставају се у плодна тла. Доминантна су на брдовито-брежуљкастим теренима, гдје 

су заступљени у комбинацији са лапорцима и магнетитом. Због својих својстава 

највише се користе у пољопривреди. 

 

1.3.1.3.2. Квалитет и састав земљишта 

 

Из карте Употребне вриједности Просторног плана РС до 2015. године може се 

закључити да на подручју општине Котор Варош пољопривредно земљиште припада 

највећим дијелом у II (од 5-6  бонитетне класе) и III групу земљишта (од 7-8 бонитетне 

класе), а најмањим дијелом је заступљена I група земљишта (2-4 бонитетне класе). 

 
Слика 8. Просторни приказ доминантних типова земљишта по  SORTER јединицама  
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Извoр: Oснoвa  урeђења  зaштитe,  кoриштeњa  и   урeђења пoљoприврeднoг  зeмљиштa 

Рeпубликe  Српскe  кao кoмпoнeнтe прoцeсa плaнирaњa кoришћeњa зeмљиштa (2009. 

Бaњa Лукa 

 

Земљиште је мултифункционални систем састављен од органских и неорганских 

материја, живих организама и произода њихове интеракције. Коришћењем земљишта 

често долази до поремећаја равнотеже појединих његових састојака, што даљe доводи 

до процеса његовог оштећења. На подручју Општине Котор Варош земљиште је у 

мањој или већој мери деградирано. Као облици деградације присутни су и загађивање и 

девастација земљишта, тако да је угрожено пољопривредно, водно, шумско и 

грађевинско земљиште. 

 

Као основни фактори деградације земљишта на предметном подручју могу се 

издвојити: 

1. природни фактори: 

 ерозија  је  облик  девастације  земљишта  које  је  присутна  на  простору  

предметног подручја и представља проблем не само у брдовитом делу, већ и на 

равничарским дијеловима где су честе појаве клизања терена. 

 суша као елементарна непогода. 

2. антропогени фактори: 

 саобраћај има за последицу повећан садржај олова усљед таложења честица које 

емитују моторна возила у непосредној околини саобраћајница и на путном 

земљишту. Такође, бележи се благо повећан салинитет што је последица 

посипања коловоза (мешавином индустријске соли и ризле) у зимским 

месецима, односно спирања на земљиште поред коловоза. 

 пољопривреда  -  усљед  неадекватне  употребе  (по  количини  и  врсти)  

минералних ђубрива, пестицида и других агрохемијских средстава, што 

представља проблем с`обзиром на њихову постојаност у природним условима. 

Прекомерна употреба минералних ђубрива доводи до пораста садржаја нитрита 

у земљишту, што се може неповољно одразити на квалитет подземних вода. 

 градске депоније и велики број сеоских дивљих депонија (сметлишта) – 

процеђивање депонијског филтрата. 

 специфичан облик угрожавања земљишта представља бесправна изградња 

објеката и заузимање земљишта стамбеном изградњом и изградњом 

инфраструктурних објеката, чиме се умањује биолошка и естетска вредност 

простора. 

 

Ерозија представља један од основних узрока деградације земљишта, односно 

погоршања његовог квалитета. Извори загађења земљишта су последица људских 

активности и у  њих  спадају:  отпадне  воде  (индустријске,  пољопривредне  и  воде  из  

домаћинстава), загађивачи пореклом из атмосфере, који земљиште контаминирају 

спирањем падавинама или седиментацијом и чврст отпад различитог порекла. 

Земљиште је у мањој или већој мери деградирано. Угрожено је пољопривредно, водно, 

шумско и грађевинско земљиште. 
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1.3.2. Флора и фауна 

 

На подручју општине не постоји ни један парк природе који је прошао процедуру 

категоризације. Постоје подручја која имају потенцијал за конзервацију а то су: Кањон 

Цврцке са водопадом Виленска врела 

 

1.3.2.1. Флора 

 

Флора оштине Котор Варош је разноврна и богата, али нажалост неистражена, нема 

довољно научних података који би говорили о истражености и богаству специјског и 

вегетацијског диверзитета. Једини извори који се могу користи за ову тематику су 

магистарски рад Југослава Брујућа под називом: „Шумска вегетација сјеврног дијела 

планине Узломац код Бања Луке“ (2003) и рад аутора Сулејмана Ређића, Сенке 

Омеровић и Светозара Голића : „Прилог познавању шумских фитоценоза планине 

Чемернице“. У гласницима Земаљског музеја могу се наћи подаци за планину Влашић.  

 

Највећи дио општине покривен је храстово-грабовим шума које се јављају на 

карбонатној подлози и смеђем кречњачком тлу са углавно азоналним распоредом, 

затим буковим шумама на горњем дијелу брдског и доњем дијелу горског појаса 

угланом на сјеверним и источним експозицијама изнад 600 м.н.в на кречњачким 

подлогама, смрчевим и јеловим шумама на вишим надморским висинама, као и разни 

видови мјешовитих шума.  

Шумске заједнице су богате биљним диверзитетом, бројне су популације дрвенастих 

биљака уз доминацију букве, храстова, јавора, граба, клена, јеле, смрче, борва и др,,    

шумских папрати и маховина, зељастих и жбунастих биљака. Богаство диверзитет 

гљива и лишајева осим неких јестивих гљива није истражено. 

 

Велики значај имају заједнице уз ријечне токове са бијелом, кртом врбом и јохом, 

затим барска и влажна станишта са шашевима и рогозом. 

 

Посебну вриједност имају заједнице у кањонима Цврцке, Јакотинске ријеке, Дубоке и 

осталих притока Врбање са ендемичним и реликтним врстама, које преставаљју праве 

мале рефугијуме терцијарне флоре. На подрују Цвврцке објављен је рад о новом 

станишту за ендемичну биљку Symphyandra chofmani. Тако да треба радити на заштити 

исте. Шкондрић, С., Шуматић, Н., Перић, Р., Филиповић, С., Дмитровић, Д., Шукало, Г. 

( NEW RECORD OF ENDEMIC Symphyandra hofmannii PANT.(1881) (Campanulaceae) 

IN CVRCKA GORGE (BOSNIA AND HERZEGOVINA), International Scientifi c 

Conference FORESTRY SCIENCE AND PRACTICE FOR THE PURPOSE OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORESTRY - 20 YEARS OF THE FACULTY OF 

FORESTRY IN BANJA LUKA. 

 

Диверзитет ливадских заједница је такође разноврстан, почевши од низијских 

поплавних ливада, преко брдских до планинских рудина на обронцима Влашића са 

богатом флором.  

Бројана су станишта са врстама на стијенама и камењарима. 

 

Од пољопривриједних биљка на овом подручју гаје се: кукуруз, пшеница и зоб. 

Воћартво је у фази развоја, највише су узгајају: шљиве, јабуке, крушке и трешње, у 

новије вријеме примијетни су засади купине, малине, ароније, ораха, љешњика и др.. 
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Од повртларских култура на приватни парцелама и вртовима гаје се: кромпир, купус, 

лук, парадајз, грашак, пасуљ, мрква, репа и др. 

 

Врсте које се налазе на црвеној листи Републике Српске и које би требале бити 

заштићене су: бекова љубићица Viola beckiana  (Борја), Веприна Ruscus aculeatus, 

Меколисна веприна Ruscus hypoglossum (букове шуме), Божиковина Ilex aquifolium ... 

 

1.3.2.2. Фауна 

 

Диверзитет фауне такође је слабо истражен, постоје тачни подаци само за ловну 

дивљач и рибе, све остало је слабо и фргментарно. Новија истраживања се односе на 

дневне лептире, рибе, змије рибарицу и бјелоушку, те макрозообентос које истружују 

научници са Природно математичког факултета у Бањој Луци.. Посебна вриједност су 2 

нове врсте откривене на подручју Виленских врела пијавица Dina scеti и пуж 

Вelgrandiella bozidarcurcici  (P. Glöer, V. Pešić (2014):BELGRANDIELLA 

BOZIDARCURCICI N. SP., A NEW SPECIES FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA 

(GASTROPODA: HYDROBIIDAE) Arch. Biol. Sci., Belgrade 

 

Према подацима из ловачких удружења фануна сисара на подручју општине 

заступљена је са сљедећим врстама: медвјед, вук, срна, дивља свиња, дивља мачка, зец, 

куна, твор, ласица, вјеверица, јазавац и др.. Треба истаћи колонију слијепих мишева у 

Растичкој пећини која је бројна и неистражена. 

 

Птице су такође бројне, претпоставке да их има више од 100 врста, али нема званичних 

истраживања ове групе: Најчешће врсте су: јастријеб, кобац, ћук, гавран, врана, 

дјетлићи, сјенице, рода, чапља. корморан, голубови, врапци, кукавица, шева, славуј, 

дроздови, бргљез, и друге 

 

Херпетофауна је заступљена са сљедећим врстама, змије: поскок, шарка, смук, 

смукуља, рибарица. бјелоушка, гуштери: зелембаћ, зидни гуштер, живородни гуштер, 

сљепић, барска корњача, водоземци: даждевњак, мромољак, велика зелена жаба, 

обична крастача, гаталинка, шумска жаба, ријечна жаба. ``у јануару 2015 године 

објављен је рад о новом станишту за врсту шумска жаба Rana graeca у кањону Цврцке, 

што је најсјевернији налаз у БиХ:  Шукало, Г.,  Дмитровић, Д., Филиповић, С., 

Ковачевић, М.,  Ђорђевић, С, Томовић Љ. (2015): New findings of the Greek Frog, Rana 

graeca Boulenger, 1891 (Anura: Ranidae) in the north-western Bosnia and Herzegovina,  

 

Најугроженијa je популацијa  барске корњаче Еmys orbicularis која је у фази исчезавања 

јер су јој уништена природна станишта изградњом насеља и затварање канала 

канализационог система на Новом насељу.  

 

Ријека Врбања и њене притоке су богате ихтиофауном (рибљим фондом). Од 

салмонидних врста заступљена је поточна пастрмка, младица (претпоставља се да је 

ова врста исчезла), алохтона врста калифорнијска пастрмка, која је доспјела из околних 

рибњака за вријеме поплава, циприниде су најборојније врстама: клен, шкобаљ, 

плотица, ријечна и поточна мрена, уклија, златни пијор, кркуша и др. Ао котида 

заступљен је пеш 

 

Фауна бескичмењака је веома разноврсна, на планини Узломац забиљежено је 76 врста 

дневних и 130 ноћних лептира, нема података за остале групе бескичмењака . 
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1.3.3. Бука 

 

Бука као све присутнији штетни чинилац у животној и радној средини знатно  утиче на 

опште здравље људи па се задњих година њој све више поклања пажња. Дејсво буке на 

човјека може да буде вишеструко. Бука штети здрављу и доводи до читавог низа 

оболења. Поред директног дејства буке на органе слуха, бука веома озбиљно погађа 

нервни систем и то како централни тако и вегетативни а преко њега утиче и на многе 

друге органе у којима изазива промјене и функционалне сметње. Поред директног 

дејства бука утиче и на концентрацију при раду чиме се смањује радна способност 

човека изложеног буци прекомерног дејства. 

 

Национално позитивно законодавство, технички прописи и стандарди, својом 

актуелношћу обезбеђују све предуслове да феномен буке у животној средини буде 

третиран на нивоу високог развијеног друштва.  

 

Табела 24. Дозвољени нивои вањске буке 

 

Такође ни за буку није било   циљаних мјерења на нивоу града или подручја Општине. 

Била су само мјерења комуналне буке  на граници парцеле и буке у радној средини 

фирми које су тражиле Еколошку дозволу или радиле Акт о процјени ризика. 

 

Постројење за примарну и финлану прераду дрвета "АРБОРЕКО" д.о.о. Котор Варош 

налази се на земљишту означеном као к.ч. број 695 и 696- нови премјер К.О. Котор 

Варош. Предметно постројење налази се у строгој градској зони. Мјерење је вршио 

,,В&З,, д.о.о. Бањалука 05.11. 2013. Године. Зоне мјерења су дефинисане према 

Подручје 

(зона) 
Намјена подручја 

Највише дозвољени нивои вањске буке 

(dBА) 

Еквивалентни нивои 

Lеq 
Вршни нивои 

дан ноћ L10 L1 

I болничко, љечилишно 45 40 55 60 

II 
туристичко, рекреацијско, 

опоравилишно 
50 40 60 65 

III 

чисто стамбено, васпитно-

образовне и здравствене 

институције, јавне зелене и 

рекреационе површине 

55 45 65 70 

IV 

трговачко, пословно, стамбено и 

стамбено уз саобраћајне 

коридоре 

60 50 70 75 

V 
пословно, управно трговачко, 

занатско, сервисно 
65 60 75 80 

VI 

индустријско, складишно, 

сервисно и саобраћајно подручје 

без станова 

70 70 80 85 

НАПОМЕНА:  

1) у смислу овог правилника дан је од 06:00 до 22:00, а ноћ од 22:00 до 6:00 сати. 

2) вршни нивои L10 и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у трајању од 10% 

односно 1% укупног времена мјерења, односно периода дан или ноћ 
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важећем Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума ("Службени 

лист СР БиХ" број 46/89) 

 

Табела 25. Корекција нивоа измјерене вањске буке 

УТИЦАЈНИ ФАКТОРИ 
КОРЕКЦИЈА ЗА 

Lеq  (dBA) 

КОРЕКЦИЈА ЗА 

L1 (dBA) 

истакнути тонови + 5 
 

-10 

импулсна бука +5 -10 

бука жељезнице -5 +5 

бука авиона -5 +5 

 

 
Слика 9. Предметна локација са распоредом мјерних мјеста 

* ММ - мјерна  мјеста мјерења буке (дневно и ноћно мјерење) 

 

Изведени закључак извршених мјерења Постројење за примарну и финлану прераду 

дрвета "АРБОРЕКО" д.о.о. Котор Варош:  

 

Укупни еквивалентни ниво вањске буке у животној средини који настаје усљед рада 

постројења за примарну и финалну прераду дрвета "АРБОРЕКО" д.о.о. Котор Варош, у 

односу на стамбене објекте у непосредној близини за: 

 Дневне услове мјерења ПРЕКОРАЧУЈЕ само на мјерном мјесту ММ1 док на 

остала четири мјерна мјеста НЕ ПРЕКОРАЧУЈЕ дозвољене вриједности за зону 

IV према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума ("Сл. 

лист СР БиХ" број 46/89); 

 Ноћне услове мјерења ПРЕКОРАЧУЈЕ нa мјерним мјестима MM2, MM3, MM4 i 

MM5 док је на мјерном мјесту ММ1 У ГРАНИЦАМА дозвољене вриједности за 

зону IV према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума 

("Сл. лист СР БиХ" број 46/89). 
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1.3.4. Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 

 

Мобилни телефони, каблови високог напона, репетитори и антене само су неки од 

извора електромагнетног зрацења.    Мобилни телефони су узроцници различитих 

можданих обољења. Мобилни телефони који зраче ултра кратке таласе, спадају у ред 

микро таласа и представљају најопаснији део подручја електромагнетних таласа. 

 

Данас се све више електромагнетном зрачењу приписује одговорност за озбиљне 

здравствене проблеме. Утврђено је да електромагнетно загађење код човека изазива 

нервозу, депресију, главобољу, несаницу, па и појаву озбиљнијих болести. 

 

Науцници  тврде  да  посебна  опасност  долази  од  појаве  која  настаје  као  резултат 

превеликог електромагнетног зрачења, а називају је електросмог. 

 

1.3.4.1. Електросмог 

 

Електросмог настаје око свих потрошача електричне енергије када су под напоном. 

Дуготрајно  излагање  његовом  штетном  дијеловању  може  довести  до  депресија,  

главобоља, несанице као и до читавог низа других болести и здравствених тегоба. У 

новије вријеме издато је више од 30 научних студија у којима се тврди да постоји 

повећана могућност настанка озбиљних болести код свих људи која се излажу 

дуготрајном дијеловању електросмога, укључујући и превелико излагање зрачењу 

мобилних телефона. Прва истраживања из обласи штетног утицаја електросмога у 

Европи изнео је, др. Ulrih Vormke, доцент на Универзитету у Sarlendu. САД су при 

спознаји шетног дијеловања елеткросмога, преузели драстиче мјере, уоквиру којих је 

смањена дозвољена снага емитовања мобилних телефона.  Емитована енергија са 

антена радио и других мобилних телефона доводи до загревања очију, а затим и мозга. 

Мобилни  телефони  утичу на рад  пејсмејкера.     Не  препоручује  се     коришћење  

мобилних  телефона  у  близини  других, осетљивих медицинских уређаја, као и у 

близини осетљивих инструмената у модерним авионима. 

 

Електромагнетна  поља  настају  на  свим  мјестима  где  тече  електрична  струја,  

другим ријечима  око сваког електричног уређаја кад се напаја струјом. 

 

То су електрични водови, телевизијски пријемници, компјутери, микроталасне 

пећнице, неонске цеви, усисивачи, радио-будилници и бројни други електрични 

уређаји. 

 

Сваке четири године, електромагнетно поље  које нас окружује се учетворостручи. 

Природа је данас затрована неколико милијарди пута већим микроталасним зрачењем 

од природног.  Закони  ограничавају  само  загревајући  ефекат  на  тијело  човека,  док  

се  остало озрачивање које утиче на природу законом не дефинише. 

 

Светска здравствена организација (World Health Organization) је објавила податке да су 

веома ниске фрекфенције опасне по животну средину и равне тровању живом и 

кадмијумом. 

 

Да би се показало колико електромагнетно зрачење негативно утиче на природу и на 

развој наше околине, треба напоменути радаре у северној Канади који су мотрили на 
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авионе и својим  таласима  опустошили  шуму  у  којој  су  се  налазили.  Временоим  су  

све  биљке  биле уништене. 

 

Табела 26. Извори електросмога и њихово дјеловање 

Електрични покривачи 

Изазивају сметње при спавању, 

главобоље, ремете срчани ритам, 

надражују нервни систем. 

Савјет: Ћебе би требало 

користити само за 

загријавање, а пре спавања 

би га требало искључити. 

Неонско и слично 

осветљење 

Његово дуготрајно и непрекидно 

кориштење изазива главобоље, 

јављају се сметње у виду, 

појављују се тешкоће у 

концентрацији и стални умор. 

Савјет: Извор таквог свјетла 

треба да буде најмање један 

метар удаљен од главе. 

Компјутер и електрична 

писаћа машина 

Главобоље, сметње у виду, 

сметње у раду желуца, депресије, 

тешкоће у концентрацији. 

Савјет: Приликом рада на 

компјутеру држати што је 

могуће већи размак од 

екрана и с времена на време 

прекидати рад због одмора. 

Радио будилник 
Несаница, поремећаји срчаног 

ритма, јутарње главобоље. 

Савјет: Будилник држати 

најмање на метар 

удаљености од главе. За 

погон користити батерије. 

Микроталасна пећница 

Сметње у раду мозга, слабљење 

имунолошког система, сметње 

вида. 

Савјет: Бити на удаљености 

од најмање два метра од 

укључене микроталасне 

пећнице. 

ТВ пријемник 
Главобоље, сметње вида, 

преосетљивост нервног система 

Савјет: Гледати ТВ програм 

на удаљености од најмање 

два метра од екрана. 

Мобилни телефони 

Изазивају сметње у функцијама 

мозга, поремећаје у говору и у 

варењу, сметње вида, главобоље, 

промене у понашању. 

Савјет: Ове уређаје 

користити само за кратке 

разговоре и држати главу 

што је могуће даље од 

антене. 

Електрични бојлери и 

грејачи 

Несаница, поремећаји срчаног 

ритма, страх, депресије, јутарња 

главобоља. 

Савјет: Најмања удаљеност 

од кабла за напајање струјом 

оваквих уређаја мора бити 

најмање 1,5 метр. 

 

Прецизним мјерењем у лабораторијама, уз коришћење специјалних инструмената, који 

су доступни само у истраживачке сврхе добијени су табеларно представљени 

резултати: 

 

Мјере безбједности које треба предузети јесу формирање здравог простора које између 

осталог подразумијева искључивање уређаја посебно у току ноћи. 

 

Од ,,Мтел,, а.д. Бањалука д обили смо само сљедеће податке; 
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На подручју Котор-Вароша постоји изграђених пет базних станица (МС), а за неке које 

се планира градити је у току прикупљање документације. Изграђене су сљедеће МС са 

податком њихових географских координата: 

 

1. ТКЦ Котор Варош 

2. Котор Варош 

3. Ободник 

4. Тодоровићи 

5. Врбањци  

 

Наведено је да све станице имају исту излазну снагу 43 dBm уз додатак зрачења 

антенског система од 17-18 dBm, зависно од локације. 

 

1.3.4.2. Електроенергетска мрежа 

 

Са гледишта животне средине примарна заштита од утицаја далековода који се могу 

јавити као посљедица изградње (привремено) и експлоатације (трајно) се обезбјеђује 

избором трасе ван насеља, заштићених објеката и простора са природним и културним 

добрима, а допунска успостављањем заштитног и извођачког појаса, на појединим 

деоницама планским условљавањем појачане електричне и механичке сигурности и/или 

минимално дозвољених сигурносних висина и удаљености инсталације далековода. 

Максималне вредности електричног (kVeff/m) и магнетног поља (mT) при нормалном 

раду далековода морају бити у границама препоручених од стране Свјетске здравствене 

организације (WHO), односно норматива који су прихваћени од Међународног 

удружења за заштиту од зрачења (IRPA), Међународне комисије за за заштиту од 

нејонизујућег зрачења (INIRC) и Европског комитета за стандаризацију у 

електротехници (CENELEC). 

 

Заштитне зоне које се овим Планом успостављају обезеђују превентивну заштиту 

становништва, са вишеструко нижом вриједношћу магнетног и електричног поља од 

препоручених вриједности. 

 

1.3.5. Управљање отпадом 

 

Управљање отпадом је свакако један од главних праваца у области заштите животне 

средине и у општини Котор Варош. Дефинитивно, нема ниједне средине – град, мјеснa 

заједницa или селo – којa je успјешно ријешилa овај проблем. Нарочито су сложени 

проблеми отпада како у граду тако и у већим МЗ: Масловаре, Шипраге, Грабовица, 

Ободник, Врбањци, Забрђе. 

 

Тренутно стање система за организовано прикупљање, транспорт и депоновање отпада 

у општини Котор Варош је на ниском нивоу. У општини Котор Варош организовано је 

прикупљање отпада само на подручју града и дијеломично у МЗ Забрђе. Прикупљање, 

транспорт и депоновање отпада врши КП ''Бобас'' ад Котор Варош,  са  дотрајалим  

средствима  рада  и  то:  специјално  возило  за  прикупљање отпада 2 ком. капацитета 

4-8 m³ отпада у сабијеном стању, произведени 1990. год. и аутоподизач-контејнера 

произведен 1988 год. 

 

Табела 27. Основна средства  за прикупљање одвоз и депоновање отпада  којима 

располаже КП ''Бобас'' ад Котор Варош 
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Ред. 

број 
ТИП ВОЗИЛА 

ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 
КАПАЦИТЕТ НОСИВОСТ 

1 ТАМ 130 СМЕЋАР 1988 5 m³ 5 t 

2 ТАМ 130 КОНТЕЈНЕР 1989 5 m³ 5 t 

3 ТАМ 190 СМЕЋАР 1990 10 m³ 10 t 

4 ТРАКТОР ИМТ 539  2 m³ 2 t 

5 
КОНТЕЈНЕРИ ОТВОРЕНИ 
И ЗАТВОРЕНИ 13 КОМАДА 5-7 m³  

 

Организовано депоновање отпада са подручја града врши се на градску депонију у 

насељу Дуратовци. У осталим мјесним заједницама отпад грађани спаљују или одлажу 

на ''дивље '' депоније. 

 

На територији општине Котор Варош постоји велики број ''дивљих'' депонија, а 

неконтролисано одлагање отпада на јавним површинама, путном појасу, обалама и 

коритима водотока и сличним мјестима је свакако најуочљивији еколошки проблем, 

који   је   прије   свега   последица   ниског   нивоа   еколошке   свијести   и   културе 

становништва. 

 

Градска депонија у насељу Дуратовци налази се на удаљености од око 4 km од Котор 

Вароша. Укупна површина депоније је око 3 hа. На градску депонију одлаже се 

комунални отпад из домаћинстава и са јавних површина, отпад из јавних установа, 

радних организација, клаонички отпад, угинуле животиње и отпад другог поријекла. 

Просјечна дневна количина несабијеног отпада која се довезе на депонију је од 12 – 15 

m³. Осим разастирања не врши се никакав други третман отпада што проузрокује  

појаву  непријатног  мириса  трулежи,  појаву  великог  броја грабежљиваца, глодара и 

инсеката, те појаве опасности од пожара. Градска депонија није на великој удаљености 

од ријеке Врбање и околних насеља, тако да се не може искључити њен негативан 

утицај на квалитет воде и њен живи свијет. Поред тога, поред саме депоније протиче 

Марића поток (лијева притока Врбање) која директно трпи негативан утицај депоније, а 

непосредно и посредно и сама Врбања.  

 

Предпоставка да се ради о водонепропусном земљишту није аргументована и не може 

бити узета као сигуран механизам заштите с обзиром на могућност спирања опасних 

материја оборинским водама у поменути поток а самим тим и у Врбању. Није познато 

да су рађена истраживања која се односе на непропусност терена на којем  се  налази  

градска  депонија  (тип  подлоге).  Такође  треба  истаћи  да  се  на градској депонији 

често дешавају пожари, а то доводи до стварања огромних облака дима, загађења 

ваздуха и ширења непријатног мириса. 

 

Опасни отпад који настаје у медицинским установама, индустрији и домаћинствима се 

збрињава само дјелимично, а остали незбринути дио завршава на депонији заједно са 

комуналним отпaдом. Тренутно се опасни отпад не збрињава на адекватан начин због 

немогућности одговарајућег третмана истог (спаљивањем, неутралисањем итд) и из тог 

разлога је неопходно унаприједити управљање опасним отпадом. 

 

Такође тренутно стање управљања чвстим отпадом је такво да, осим одлагања на 

санитарној  депонији,  не  постоје  никакве  друге  врсте  третмана  чврстог  отпада 

(биолошки, термички, механички), а све у циљу редукције волумена одлагалишта 
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остатака обраде, чиме би се битно смањили проблематични утицаји на живону средину 

у односу на одлагање необрађеног отпада. 

 

Из наведеног, може се закључити да постојећи систем управљања чвстим отпадом није 

ефикасан и треба га унаприједити. 

 

Дивље депоније на којима је одложена већа количина отпада су: 

 депонија клаоничког отпада у селу Гарићи која представља велики еколошки 

проблем, са свим негативним ефектима који су наведени и за градску депонију, 

 депонија индустријског отпада од коже у кругу бивше фабрике Пролекс, која је 

у непосредној близини корита ријеке Врбање, 

 депонија комуналног отпада у Усјеку, Подбрђе, 

 депонија  отпада  на  Растовој  коси,  Борје,  два  локалитета,  велике  количине 

отпада. 

 

Остале евидентиране дивље депоније су депоније или депонија: у Усјеку (Подбрђе), 

Марића поток (према градској депонији), у Билицама (на три локације уз пут Билице-

Тешићи), на превоју Глог (према Ваганима), на регионалном путу Р-413 према 

Соколинама, у Вигошти, код бившег кафеа „Либеро“ у Ободнику, код пилане „ГО-

ТИМБЕР“ (Грабовица), уз поток Ћорковац (Шипраге), на обали ријеке Демићка 

(Шипраге),  код  амбуланте  у  Шипрагама,  изнад  мотела  „Бубић“  (Масловаре),  на 

обали Чолић потока (Масловаре), у насељу Раштани (Масловаре), у насељу Колона (на 

обали ријеке Крушевице, Масловаре), на обали Крушевице код пилане „Бубић“ 

(Масловаре), у засеоку Јефтимир уз поток Језерка (Масловаре) и другим локацијама. 

Треба нагласити да се поједине дивље депоније очисте када се обезбиједе одређене 

донације, али након извјесног времена поново ,,прораде,,.   

 

1.4. Разматрана питања и проблеми заштите животне средине у плану или 

програму и приказ разлога за изостављање одређених питања и проблема 

из поступка процјене 

 

Питања заштите животне средине су разматрана кроз валоризацују постојећег стања, 

процjену еколошког потенцијала зона и локација, утврђивање еколошког ризика из чега 

произилазе циљеви заштите животне средине које обухватају смjернице за безбjедно 

коришћење простора, природних ресурса и мjере заштите животне средине. 

 

Животна средина на подручју Општине је измјењена, не само у односу на изворни 

карактер природе, већ се антропогене промјене све више изражавају и у односу на 

секундарно промијењене средине. Основни узроци изјмене животне средине су: 

 интезивнија  урбанизација  (ширење  грађевинског  подручја),  која  узрокује  

разне видове загађења и деградације животне средине, 

 непостојање постројења за пречишћавање градских комуналних вода, низак 

степен централизоване топлификације урбаног градског подручја, 

 неријешено   питање   третмана  медицинског,   индустријског   и   опасног  

отпада   на подручју града, 

 експлоатација минералних сировина често нерационална, која може изазвати 

прекомјерно коришћење природних ресурса (камена, пијеска, земљишта као 

необновљивог ресурса), 

 различити  видови  појединачних  загађивања  животне  средине,  настали  због 

непостојања или ниског нивоа еколошке свијести грађања. 
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Посматрајући стање животне средине у регионалном контексту, може се закључити да 

постоји опасност од погоршавања квалитета животне средине, нарочито уколико се 

настави досадашњи тренд развоја недовољног улагања у заштиту животне средине. 

Проблему заштите животне средине мора систематски приступити на регионалном и 

државном нивоу, са реализацијом иницијатива на локаном. 

 

Проведена анализа постојећег стања на подручју Општине дала је општу слику стања 

животне средине посматрајући поједине сегменте, њихову међусобну повезаност и 

условљеност као што су вода, тло, ваздух, те негативни утицаји који се манифестују у 

већем или мањем обиму као што су отпадне воде, емисије честица гасова у ваздух, 

девастација земљишта, појава буке и чврсти отпад. Сви претходно наведени облици 

негативног утицаја су настали усљед одређених антропогених активности. Док су 

поједине перформансе животне средине као што су квалитет ваздуха, вода, ријека и 

шума у много бољем стању него у ранијем ратном и послијератном периоду усљед 

смањеног капацитета индустријске производње, други елементи животне средине као 

што су отпад, отпадне воде, немогућност коришћења пољопривредног и шумског 

земљишта и друго, су у много лошијем стању, посебно у поређењу са неким европским 

градовима. 

 

У Општини Котор Варош се уопште не врши стални мониторинг појединих параметара 

који негативно утичу на животну средину. Лошији квалитет ваздуха се биљежи у 

урбаном градском подручју гдје је сконцентрисано 38,74% укупног становништва 

(процјена за 2011. год.), поготово у зимском периоду због рада великог броја 

индивидуалних ложишта која користе енергенте лошег квалитета. (дрво и угаљ). Оно 

што треба напоменути да је очекивати тренд погоршања квалитета ваздуха из године у 

године, проузрокаван повећањем броја аутомобила, повећања стамбених објеката и 

смањењем зелених површина. 

 

На градску буку не утиче само употреба звучних сигнала возила већ и брзина вожње, 

путна подлога и многи други фактори. 

 

Постојећи земљишни фонд на подручју Општине Котор Варош угрожен је са више 

аспеката угрожености: ерозијом, грађевинским радовима, употребом минско-

експлозивних средстава, а ту је и присуство отпадних материја (отпад који није 

подложан брзом распадању, несагориви отпад, кабасти предмет, отпаци из хемијске 

индустрије) и као посебна категорија, медицински отпад или средстава за чишћење и 

љепљење у обућарској индустрији који се базирају на хлорираним угљоводицима и 

изоцијанатима.  

Прикупљени комунални отпад се одвози на локалну депонију у Дуратовцима и дијелом 

на депонију Рамићи која је у фази санације. У склопу ове депоније не постоје 

инсталисани капацитети за обраду прикупљеног мијешаног комуналног отпада, тако да 

се исти једноставно одлаже на трајно збрињавање. 

 

Што се тиче издвојеног прикупљања корисних дијелова комуналног отпада, који се 

могу рециклирати и/или поновно обрадити као секундарна сировина, ситуација није 

задовољавајућа. Нема раздвајања отпада или рециклаже отпада. Постоје поједеинци 

који прикупљају метални отпад и сл.. Ситуација се не може сматрати задовољавајућом 

и кад је у питању гломазни отпад и то у дијелу који се односи на његово прикупљање 

као и у дијелу који се односи на његово збрињавање. За одвојено прикупљање и 
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привремено складиштење сепаратно прикупљеног комуналног отпада не постоје 

изграђена рециклажна дворишта. 

 

Када је у питању медицински отпад, или опасни отпад (посебно индустријски) постоји 

реална опасност по животну средину. Медицинским отпадом се тренутно лоше 

управља и унутар здравствених установа, а и на депонијама. Потенцијална опасност за 

изазивање заразе до нивоа епидемије, као посљедица лоше праксе, изузетно је висока. 

С аспекта загађења вода треба напоменути да сва насељена мјеста Општине Котор 

Варош отпадне воде испуштају у септичке јаме неодговарајућег квалитета градње, неки 

директно у површинске водотоке или у ријеку Врбању.  

 

Подземне воде, као дио укупног фонда вода угрожене су од загађености која се 

појављује углавном преко неисправних септичких јама и преко оштећења на градској и 

индустријској канализационој мрежи. Приликом израде просторног плана општине 

кориштена методологија је усклађена са важећим законским актима. У току израде су 

примјењивани критеријуми, препоруке, нормативи, услови и други чиниоци 

планерских поступака који су резултат стручног и научног истраживања, а чија је 

основна тежња усклађивање животне средине, друштвене заједнице и материјалних 

резултата њеног рада изражена управо кроз обликовање средине за човјека. 

 

Општина КВ има веома богато и разнолико културно насљеђе, захваљујући својој дугој 

и вриједној историји. У самој Општини КВ и њеној околини преплитале су се 

различите културе, обичаји и утицаји. Све то је оставило трага на великом броју 

културно-историјских споменика као свједока различитих епоха и људског 

стваралаштва. 

 

Проведена анализа постојећег стања на подручју Општине дала је општу слику стања 

животне средине посматрајући поједине сегменте, њихову међусобну повезаност и 

условљеност као што су вода, тло и ваздух. 

 

На основу постојећих проблема дефинисани су општи и посебни циљеви заштите 

животне средине: 

 

Општи циљеви овог плана су: 

 складнији материјални и друштвени развој општине уз бржи развој подручја 

општине изван центра, а нарочито села, 

 остваривање вишег нивоа привредне развијености, који ће се заснивати на 

кориштењу сопствених сировина, минералних сировина исто тако и шумских и 

пољопривриједних потенцијала, 

 рационално кориштење земљишта, при чему треба дати посебан приоритет 

развоју пољопривреде и шумарства, 

 јачање материјалне основе удруженог рада; 

 ријешавње проблема запошљавања; 

 подизање животног стандарда и задовољавање економских, социјалних и других 

потреба становништва 

 у подручјима која неће бити захваћена процесом урбанизације потребно је 

обезбиједити  мјере за интезивирање пољопривредне производње, било 

индивидуалне или друштвене, 

 функционална диференцијација и специјализација центара општине, 

секундарних општинских центара и центара заједнице села, 
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 сва насеља која спадају у одређену категорију центара треба да буду опремљена 

одговарајућом врстом и количином техничке инфраструктуре и објеката урбане 

опреме, 

 развој друштвених дјелатности усмјерити у складу са полицентричним системом 

насеља,  

 мреже саобраћајница, а посебно средства јавног саобраћаја, треба међусобно да 

повежу све центре, 

 да се на бази равномјерног развоја општине планира развој локалне мреже 

путева, 

 да се јавни превоз на подручју Општине организује као самостални 

систем.Концепција јавног превоза треба да полази од оптималне мреже линија и 

ефикасног задовољења потреба путовања становништва, оптималан број возила, 

 истражити, утврдити, извршити резервацију  и ефикасну заштиту изворишта 

воде и њихових сливних подручја, 

 посебну пажњу посветити рјешењима на подручју ван општинског центра, 

 планском организацијом простора остварити услове за бољу економичност 

водоводних и канализационих система и ефикаснију заштиту вода, 

 побољшати рад комуналних и других служби, 

 даљи развој експлоатације главних ресурса овог подручја – боксита и камена, 

 нове инвестиционе пројекте експлоатације минералних сировина заснивати на 

опсежним и темељитим cost-benefit анализама свих економских, социјалних и 

еколошких последица, 

 обезбиједити заштиту лежишта минералних сировина, а у току и након 

експлоатације извршити рекултивацију деградираних површина, 

 утврдити режим кориштења и заштите шума, побољшати структуру шумског 

земљишта конверзијом деградираних шума у квалитетне шуме, 

 утврдити шумске просторе који представљају амбијенталне вредности који ће 

као резервати природе служити културним, спортско – рекреационим, 

туристичким и другим наменама, 

 обезбиједити чување и заштиту створених и природних вредности, 

 створити услове за потпуније кориштење стамбеног фонда, 

 

Посебни циљеви заштите животне средине: 

 Заштита свих изворишта за водоснабдијевање питком водом, заштита приобаља 

ријеке Врбање и свих водотока на територији Општине, заштита природних 

добара и шумских површина као природне основе за развој и заштиту животне 

средине. 

 Заштита  квалитета  ваздуха  кроз  планирање  изградње заједничког  система  

топлификације већих просторних цјелина гдје год је могуће и кориштење 

алтернативних и обновљивих извора енергије. 

 Концепција  управљања  отпадом  који  подразумијева  адекватно  збрињавање  

свих врста отпада, као и постепено увођење система за рециклажу отпада. 

 Институционално јачање одјељења за заштиту животне средине при Граду, што 

има за циљ  стварање  основе  за  предузимање  конкретних  активности  у  

рјешавању еколошких проблема града. 

 Имплементација мјера из локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП-а). 
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Израда катастра загађивања животне средине на подручју Општине као основу за 

успостављање еколошког информационог система и система мониторинга животне 

средине. 

 

Дефинисање паркова природе, заштићених предјела и других категорија којима се 

поједина подручја издвајају, штите и са посебном пажњом користе. 

 

Сачувати површине обрадивог пољопривредног земљишта дјелотворном заштитом 

најплоднијег земљишта од преузимања у непољопривредне сврхе 

 

Планирани нови инвестициони објекти морају задовољити ниво квалитета средине 

према    одговарајућим    стандардима    и    прописаним    нормама.    При    издавању 

урбанистичке  документације  и  техничких  услова  за  све  инвестиционе  објекте  –

потенцијалне загађиваче, морају се обезбиједити све потребне сагласности и урадити 

анализе утицаја на животну средину. Инвестиционо технички програми морају да 

садрже   техничко-технолошко   рјешење   за   минимизирање   емисије   загађујућих 

материја у животну средину, а према важећим нормама и стандардима. 

 

Стратешка процјена утицаја ПП Општине Котор-Варош је урађена као свеобухватна 

процјена планских активности на животну средину, сагледавајући могуће глобалне 

негативне ефекте са приједлогом превентивних мјера заштите и унапређења животне 

средине. 

 

Стратешком процјеном нису разматрани проблеми појединачних извора загађења, већ 

су дефинисане зоне могућих утицаја гдје су груписани према вјероватноћи 

испољавања.  

 

Питање прекограничног загађења није разматрано у стратешкој процени јер ова врста 

загађења није везана за планско подручје. 

 

1.5. Приказ припремљених варијантних рјешења која се односе на заштиту 

животне средине у плану и програму, укључујући варијантно рјешење 

нереализовања плана и програма и најповољније варијантно рјешење са 

становишта заштите животне средине 

 

Процјена утицаја варијантних рјешења на циљеве Стратешке процјене урађена је како 

би се омогућило поређење анализираних варијантних рјешења, и указало на повољније 

рјешење са становишта заштите животне средине. Процјена утицаја и поређење 

варијантних рјешења на животну средину приказани су у сљедећим табелама.   

 

За релевантне секторе Просторног плана, а у оквиру стратешке процјене припремљена 

су два варијантна решења. Прво варијантно рјешење се односи на нереализовање 

Просторног плана - сценарио нултог развоја, а друго представља рјешења Просторног 

плана. 

 

У табелама под тачком 3.1. и 3.2. приказане су процјене утицаја варијантних рјешења  

(ако се план нереализује и друго варијантно рјешење- реализација плана)  на животну 

средину. 
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1.5.1. Приказ варијантног рјешења нереализовања ПП Котор Варош 

 

Стратегијом ПП Котор Варош су обухваћени битни параметри, дат је преглед анализе 

стања и сагледавања потенцијала: 

 приказ постојећег стања у простору, 

 анализа  и  приказ  мреже  насеља  са  специфичним  карактеристикама,  начин 

коришћења простора, структура функција и ниво инфраструктурне, комуналне и 

цјелокупне урбане опремљености, 

 начин коришћења природних ресурса у функцији заштите, начин коришћења 

пољопривредног земљишта, 

 постојеће стање и коришћење грађевинског земљишта, 

 процјена потенцијала даљег развоја са циљевима и приоритетима развоја. 

 

У случају нереализовања Плана могуће посљедице по животну средину могу бити 

значајне због сљедећих потенцијалних појава: 

 неконтролисане и непланске градње, што неминовно доводи до деградације 

урбаних, пејзажних и природних вриједности насеља, 

 неконтролисане експлоатације природних ресурса, потенцијалног загађивања 

изворишта водоснабдевања, 

 неадекватне, неравномјерне и недовољне инфраструктурне опремљености због 

недостајућих капацитета, 

 нерационалног коришћења необновљивих и тешко обновљивих природних 

ресурса, 

 перманентног   и   акцидентног   загађивања   вода   (подземних   и   

површинских), земљишта и ваздуха, 

 даље деградације изворних природних вриједности подручја, прородних добара 

и других осјетљивих подручја. 

 

Нереализовање Плана је варијантно рјешење са могућим значајним негативним 

посљедицама у односу на циљеве стратешке процјене и губитак еколошко природних 

вриједности  подручја,  јер  су  у  изради  Стартегије  идентификовани  основни  

проблеми животне средине. Стратешком процјеном утицаја и Планом предложена су 

рјешења за спрјечавање конфликата у простору и разрјешење постојећих просторних и 

еколошких проблема. Стога је неопходно доношење и имплементација Плана са 

понуђеном еколошком поставком одрживог развоја. 

 

1.6. Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и 

организацијама битне са становишта циљева и процјене могућих утицаја 

стратешке процјене 

 

У складу са чланом 51. Закона o животној средини, став в) (Сл. Гласник РС бр. 71/12) 

приликом израде Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину 

обавезно је учешће јавности. Учешће јавности се остварује кроз мишљење 

заинтересованих страна и организација и учешће јавности. 

 

Учешће заинтерсованих страна и организција ће се остварити тако што ће општински 

орган надлежан за припрему плана „ Одјељење за просторно уређење“ током припреме 

стратешке процјене ПП Општине, извршити консултације и усаглашавање ставова 

заинтересованих органа и организација, органа локалне самоуправе, корисника 
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простора и других субјеката, који ће дати своје мишљење на Нацрт Извјештаја о 

стратешкој процјени. 

 

Већ је речено да ПП Општине Котор Варош нема утицај на други ентитет,  Брчко 

Дистрикт те друге земље, тако да неће бити исти укључени у фазу консултација 

Стратешке процјене ПП. 
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ПОГЛАВЉЕ 2 
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2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ И ИЗБОР 

ИНДИКАТОРА 

 

Oпшти и посебни циљеви стратешке процjене дефинишу се на основу захтјева и 

циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 

заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу,  

прикупљених  података  о  стању  животне  средине  и  значајних  питања, проблема и 

предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму.  

 

На основу дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се 

користити у изради стратешке процјене. 

 

2.1. Општи и посебни циљеви 

 

Основни  циљ  стратешке  процјене  је  припремити  стручну  подлогу  на  основу  које  

се питања животне средине и здравља људи, узимају у обзир приликом планирања 

развоја и на основу које се обезбјеђује одрживи развој. Поред овога, јавним расправама 

се омогућује учешће јавности, као и унапређује ниво очувања и побољшања стања 

животне средине. 

 

Просторним планом Републике Српске, Стратегијом заштите природе и Националним 

акционим планом заштите животне средине (NEAP) дефинисани су општи циљеви у 

области заштите животне средине – очување природних добара у највећој могућој 

мјери и задржавање свих вриједности - почев од квалитета ваздуха и вода, биљног 

покривача, фауне, до глобалне заштите предјела и области, очување високог степена 

биолошке и пејзажне разноврсности и осигурање мјера за заштиту и оптимално 

коришћење природних ресурса. 

 

Општи циљеви заштите животне средине на подручју Oпштине КВ проистичу из 

општих циљева заштите животне средине дефинисаних Законом о животној средини 

(„Службени гласник РС“, бр. 71/12) као што је: 

 одрживо   управљање,   очување   и   заштита   природних   ресурса,   рационално 

коришћење ресурса и такав начин привреде којим се осигурава обнова ресурса, 

 смањење   коришћења,   спрјечавање   оптерећивања,   загађивања   и   

нарушавања животне средине, побољшање и обнова оштећене животне средине, 

 заштита  људског  здравља  и  побољшање  услова  животне  средине  за  

квалитет живота, 

 међународне сарадње у заштити животне средине, 

 пружања  могућности  за  иницијативе  и  учешће  јавности  у  дјелатностима  

које имају за циљ заштиту животне средине. 

 

2.1.1. Просторни план Републике Српске до 2015. године 

 

Заштита животне средине постићи ће се остваривањем више општих и појединачних 

циљева, који се односе на: 

 заштиту необновљивих ресурса, 

 штедњу енергије и кориштење најчистијих могућих технологија, 

 смањење отпада и његова рециклажа, 

 флексибилност процеса одлучивања да би се омогућила већа подршка локалним 

заједницама, 
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 разматрање тла као пуноправног ресурса, 

 заштита  вода од загађења (свеобухватно каналисање и  пречишћавање отпадних 

вода из насеља и индустријских погона, заштита подземних и геотермалних 

вода, заштита водотока), 

 заштиту  земљишта  од  загађења  (заштитом  пољопривредног  и  грађевинског 

земљишта у будућим насељима и његовој граничној зони, заштиту земљишта од 

загађења аероседимената, од депоновања отпадака, на мјестима која нису за то 

предвиђена), 

 заштиту     ваздуха     од     загађења     (обезбјеђивањем     јединственог     

система топлификације, контролисање аерозагађења од саобраћаја, као и 

поштовање мезо и  микро  климатских  услова  при  избору  локација  за  

потенцијалне  загађиваче, активацијом већ предвиђених постројења, односно 

система и уређаја за пречишћавање у оквиру   индустријских процеса, 

кориштењем алтернативних горива), 

 заштиту од буке (адекватним планирањем саобраћајница, саобраћајних токова и 

контролисања саобраћајне буке, као и различитим мјерама заштите. Планиране 

мјере   заштите   огледају  се  у   правилном   лоцирању   извора   буке   у   

односу   на пријемник, смањење стварања буке, правилно пројектовање 

заштитних зона, спрјечавање њеног ширења у околину) и 

 заштиту  вегетације  (заштиту  од  сјече,  различитих  болести  и  елементарних 

непогода, као и угрожавања пејзажних вриједности вегетације). 

 

Основне потребе заштите су у заштити природних елемената животне средине и радом 

створених човјекових вриједности који могу битно да утичу на квалитет живота у њој, 

при чему проистичу из потреба стварања комодитета у једној урбаној цјелини, али и 

ради заштите животне средине и општих природних добара које су дате човјеку на 

располагање. 

 

У том смислу неопходно је максималном заштитом и адекватним начином кориштења 

постојећих природних ресурса, поштујући биодиверзитет као суштинску компоненту 

урбанизма, правилном диспозицијом загађивача створити такве услове који ће 

обезбиједити заштиту екосистема, континуитет између урбане територије и територије 

која  је  опслужује,  те  битно  утицати  на  унапређивање  квалитета  живљења  и 

амбијенталних вриједности. 

 

2.1.2. Стратегија заштите природе 

 

Очување високог степена биолошке и пејзажне разноврсности и осигурање мјера за 

заштиту и оптимално коришћење природних ресурса, општи су циљеви Стратегије 

заштите природе, у коју се морају укључити локална, регионална и глобална рјешења. 

 

Да  би  се  остварили  наведени  циљеви,  потребно  је  обезбиједити  механизме  за 

реализацију неколико важних приоритетних активности: 

 Припрема научне основе за потписивање и ратификацију међународних 

споразума и   докумената   који   се   односе   на   одрживо   управљање,   

заштиту,   очување   и унапређење природне и културне баштине, 

 Развијање програма и стандарда за одрживо кориштење биолошких ресурса, 

 Развијање информационог система за одрживо управљање и мониторинг, 

 Израда стратегије и национални акциони план (НАП) за заштиту и одрживо 

управљање биодиверзитетом, геодиверзитетом и диверзитетом пејзажа, 
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 Развијање стратегије и националне програме за заштиту од 

генетски модификованих организама (ГМО) и инвазивних врста, 

 Израда стратегије развоја минерално-сировинског комплекса Републике Српске 

 

Дугорочни циљ стратегије је очување, промоција и подстицај одрживог коришћења 

природних ресурса успоставом интегралног система планирања и управљања природом 

и природним ресурсима у Републици Српској и побољшање у мјери у којој је то 

могуће, све у циљу очувања животне средине у цјелини. Проблеми у животној средини 

не могу се посматрати и рјешавати сегментно, већ је потребно обезбиједити 

интерресорну сарадњу као битан предуслов за дугорочну и успјешну политику заштите 

природе и животне средине. 

 

2.1.3. Извод из Националног акционог плана заштите животне средине 

(НЕАП) 

 

Документ  НЕАП-а  припремљен  је  2003.  године.  Акциони  план  за  заштиту  

животне средине укључио је оба ентитета БиХ и Брчко Дистрикт, дефинисао је осам 

приоритетних подручја за управљање животном средином. Приоритетне области 

дјеловања на очувању животне средине побољшање тренутног стања, у складу са 

Акционим планом за животну средину БиХ (НЕАП) 

 

Наведени приоритети имају одређеног утицаја на учешће БиХ у спровођењу 

међународних мултилатералних споразума у области заштите животне средине и вода. 

Тако је на примјер, у сектору вода један од битних приоритета ратификација. 

 

Што се тиче заштите биолошке разноврсности, стратешке активности предвиђене 

документом NEAP-а укључујући при томе и процес проширења постојећих заштићених 

подручја на 15-20% територије БиХ (реалан процјенат је око 10% у односу на 

територију Републике Српске), подразумијева спровођење различитих конвенција, 

нарочито Конвенције о биолошкој разноврсности, којом се прописује усвајање 

националних стратегија и националних планова за заштиту биолошке разноврсности, 

успостављање система и мреже заштићених подручја, као и интегрисање, у што већој 

мјери очувања природних вриједности са другим плановима, политикама и 

програмима. 

 

На основу захјтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у 

анализираним плановима и стратегијама, те на основу анализе стања животне средине 

на подручју града, дефинисани су општи циљеви стратешке процјене. 

 

Као општи циљеви Стратешке процјене издвојени су: 

 Очување идентитета Општине Котор Варош као здраве средине 

 Одрживи развој здраве животне средине на цијелој територији града кроз 

заштиту ваздуха, заштиту и одрживо коришћење вода и земљишта; 

 Заштита биодиверзитета и станишта на подручју града очувањем генетског и  

екосистемског биодиверзитета формирањем базе података кроз програме и 

пројекте очувања животне средине; 

 Очување и презентација природног и културно-историјског насљеђа; 

 Рационално и одрживо коришћење природних добара и ресурса; 

 Унапређење управљања отпадом (по принципу смањење количине-поновна 

употреба–рециклажа–депоновање); 
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 Веће   коришћење   обновљивих   извора   енергије   (биомасе,   хидроенергије, 

соларне, геотермалне и енергије ветра); 

 Смањење притиска од привриједних, саобраћајних и стамбених активности на 

животну средину; 

 Смањење и контрола антропогених активности који доводе до негативних 

климатских промјена; 

 Развијање мониторинга стања животне средине. 

 

2.2. Избор индикатора 

 

За сваки од постављених посебних циљева стратешке процјене дефинисани су 

индикатори у односу на које се оцјењују планска рјешења. Сврха њиховог кориштења 

је у усмјеравању планских рјешења ка остварењу циљева које постављају, и неопходни 

су као улазни подаци за свако планирање. 

 

Табела 28. Посебни циљеви и индикатори вредновања значајних утицаја просторног 

плана на животну средину 
Стратешки циљеви Посебни циљеви Индикатори 

Очување идентитета 

Општине Котор 

Варош као здраве 

средине 

Заштита и очување 

постојећих паркова и 

планрање нових на подручју 

урбаних дијелова  

општине 

Површина под парковима у односу на укупну 

површину центра и МЗ и у односу на укупну 

површину урбаниих дијелова. 

Заштита и очување зелених 

појасева уз саобраћјнице 

Постојање зелених појасева уз саобраћајнице. 

Број и дужина саобраћајница уз које не постоје 

зелени заштитни појасеви Здравствено стање 

стабала уз саобраћајнице 

Одрживи развој 

здраве животне 

средине на цијелој 

територији Општине 

кроз заштиту 

ваздуха, заштиту и 

одрживо коришћење 

вода и земљишта 

Заштита вода од загађења 

Начин снабдијевања водом односи се на питање о 

удјелу становништва које се снабдијева водом са 

централног градског система и удјелу 

становништва по  МЗ које се снабдијева водом из 

других извора. 

Физичко-хемијске и бактериолошке 

карактеристике воде, тј. карактеристике воде које 

указују на њен квалитет и однос у поређењу са 

прописаним или препорученим вриједностима од 

стране СЗО за квалитет воде за пиће. 

БПК5 у водотоцима, тј. количина кисеоника 

потребна или потрошена за микробиолошко 

разлагање (оксидацију) органских материја у 

води (mg/l кисеоника потрошеног у пет дана на 

константној температури 20°). 

Присуство фекалних бактерија у води за пиће, тј. 

удио воде за пиће која садржи концентрације 

фекалних бактерија (%). 

Начин пречишћавања отпадних вода, односи се 

на питање постојања уређаја за пречишћавање 

отпадних вода и процјенат отпадних вода које се 

пречишћавају, тј. удио отпадних вода које се 

подвргавају неком облику третмана (%). 

Карактер и структура отпадних вода, тј. квалитет 

отпадних вода у односу на прописани ниво (за 

рецепијента). 

Заштита земљишта од 

загађења 

Загађивање, деградација и деструкција земљишта 

(од чега су поједини негативни утицаји 

разматрани појединачно) односи се на промјене 
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физичког и хемијског стања земљишта, изражена 

кроз величину подручја (ха) и интензитет 

промјена са погоршањем или побољшањем 

стања. 

Земљиште угрожено процесом ерозије, тј. мјера 

величине земљишта (ха) угрожена ерозивним 

процесима и његов удио у укупној предметној 

територији (%). 

Употреба минералних ђубрива, тј. обим 

кориштења ђубрива у пољопривреди по јединици 

површине пољопривредног земљишта (kg/ha). 

Употреба пестицида, односно кориштење 

пестицида по јединици површине 

пољопривредног земљишта. 

Контрола и мјерење квалитета земљишта, тј. 

начин на који се врши контрола земљишта 

(организована контрола земљишта или 

појединачна мјерења). 

Присуство опасних и штетних органских и 

неорганских материја, тј. присуство потенцијално 

штетних еколошких утицаја на земљиште 

(садржај радионуклида и др.). 

Заштита ваздуха од загађења 

Амбијенталне концентрације загађујућих 

материја у урбаним срединама, тј. подаци о 

квалитету ваздуха изражени просјечним 

вриједностима концентрација полутаната за 

поједине године у поређењу са вриједностима 

према важећим законским прописима. Дакле, 

загађења ваздуха озоном, СО, суспендованим 

честицама, СО2, NОx, лебдеће честице (µг/m
3
, 

ppm или ppb; или број дана % када су 

прекорачене граничне вриједности емисије). 

Статистика обољелих, односно број обољелих, 

нарочито од респираторних обољења, узима се 

као показатељ загађења (сумпордиоксид, азотни 

оксиди и озон уз фотохемијске ефекте). 

Заштита 

биодиверзитета и 

станишта 

Заштита станишта 

Број и величина предјела са малим антропогеним 

утицајем који омогућују природне услове за 

живот и боравак биљног и животињског свијета 

Заштита биолошке 

разноврсности 

Површине под изабраним значајним 

екосистемима, односно процјена трендова у 

постојећим областима идентификованих 

значајних екосистема (површина одабраних врста 

екосистема km
2
 или hа). 

Очување и 

презентација 

природног и 

културно- 

историјског насљеђа 

Заштита природних добара 

и предјела и 

њихово одрживо 

кориштењe 

Удио заштићених области у односу на укупну 

површину тј. површина заштићених екосистема 

изражена као удио у укупној површини 

екосистема (%). 

Заштита и реконструкција 

културно- историјског 

насљеђа 

Број споменика културе на подручју Општине 

који је заштићен од стране Републичко завода за 

заштиту природног и културно-историјског 

насљеђа Републике Српске (или који су у току) 

 

Потребно  и покренути поступак за заштиту 

Старог Града у Котору код надлежног РЗ и 

његову реконструкцију 

Рационално и 

одрживо коришћење 

природних добара и 

ресурса 

Повећање површина под 

органском 

пољопривредном 

производњом 

Површина пољопривредног земљишта на којем 

се примјењује органска производња 
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Заштита шума и шумског 

земљишта 

Удио шумског земљишта (%) у укупном 

земљишту, тј. удио природног и засађеног 

шумског земљишта у укупном земљишном 

фонду. 

Заштита шума и шумског 

земљишта 

Потрошња енергије, тј. укупна потрошња 

енергије (нафта, гас, угаљ, електрична енергија) 

на годишњем нивоу или укпна потрошња 

енергије према броју одређиних потрошача. 

Количина експлоатисаних минералних сировина 

у односу на укупне билансне резерве те сировине 

(т/год или %). 

Унапређење система 

управљања отпадом 

Повећање покривености 

прикупљања отпада на 

подручју града 

Сакупљање отпада, удио становништва у 

укупном броју становника подручја Плана који 

користи услуге организованог сакупљања отпада 

(%). 

Уклањање дивљих депонија 
Депоније отпада, постојање дивљих одлагалишта 

отпада на предметном подручју. 

Смањивање количина 

отпада кроз поновну 

употребу и рециклажу 

отпада 

Стварање отпада, односно годишња количина 

комуналног чврстог отпада и других врста 

отпада (т/становнику). 

Стварање опасног отпада, односно укупна 

годишња количина опасног отпада настала при 

индустријским и другим активностима. Према 

дефиницији опасног отпада (т/јединици БДП). 

Количина отпада који се подвргава третману, тј. 

удио отпада који се подвргава рециклажи, 

компостирању и др. 

Веће коришћење 

обновљивих извора 

енергије 

Промовисање и увођење у 

јавне и приватне објекте 

обновљивих извора енергије 

Број објеката који користе обновљиве изворе 

енергије соларне панеле, вјетроенергију, 

геотермалну енергију. 

Број енергетских постројења која користе 

обновљиве изворе енергије, ради производње 

електричне или топлотне енергије, 

хидроелектране, вјетроенегане. 

Кориштење и учешће обновљивих извора 

енергије у укупној потрошњи енергије. 

Смањење притиска 

од привриједних, 

саобраћајних и 

стамбених 

активности на 

животну средину. 

Смањити потрошњу воде у 

индустрији и у 

домаћинствима 

Евиденција о потрошњи воде у индустрији и 

домаћинствима кроз обавезу уградње водомјера 

Смањити емисију буке из 

саобраћаја и индустријских 

постројења 

Еквивалнтни ниво буке измјерен на границама 

саобраћајних коридора и на границама 

индустријских постројења 

Смањење и контрола 

антропогених 

активности који 

доводе до негативних 

климатских промјена. 

Смањити емисију гасова 

који доводе до ефекта 

стаклене баште 

Праћење климатских екстрема који се појављују 

на подручју Општине и то екстремних 

температура и падавина. 

Праћење нивоа CO2 итд у ваздуху. 

Анализа смањења шумског и пољопривредног 

земљишта на рачун грађевинског. 

Праћење биолошког протока у ријекама. 

Површине под зеленилом у урбаном подручју, 

зелени кровови, крошње и дрвореди над 

поплочаним и паркинг површинама 

Развијање 

мониторинга стања 

животне средине 

Континуиран мониторинг 

основних комопонети 

животне средине (ваздуха, 

површинских и подземних 

вода, и земљишта) 

Успостављен мониторинг основних компоненти 

животне средине на подручју Општине (уз 

претходно одређивање локације мониторинга 

према извору загађења, руже вјетрова, 

насељености и др) којим се сакупљају и 

систематизују резултати мјерења квалитета 

ваздуха, површинских вода и подземних вода и 

земљишта, буке, 
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Мониторинг буке, вибрација 

и електромагнетних 

зрачења који су посљедица 

људских активности 

Успостављен мониторинг којим се сакупљају и 

систематизују резултати мјерења буке, 

вибрација и електромагнетних зрачења, 

Провођење биомониторинга 

на подручју Општине 

Успостављен мониторинг биљног покривача, 

фауне, здравственог стања људи 
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3. ПРОЦЈЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЈЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 

СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Спровођењем планских активности могу се јавити потенцијални штетни утицаји у 

различитим фазама реализације планских рјешења. Процјена утицаја планираних намјена, 

просторних цјелина, урбанистичких зона (садржаја, функција, објеката и дјелатности) на 

животну средину вршена је са аспекта могућих утицаја у оквирима еколошких цјелина и 

зона у односу на осјетљиве чиниоце животне средине. 

 

Еколошка процјена Плана је важан аспект у поступку доношења Одлуке за усвајање 

могућих намјена, начина коришћења и заштите природних ресурса и животне средине, а 

прије свега: 

 

 са аспекта рационалног, еколошки прихватљивог коришћења природних ресурса, 

оцјене постојећих створених ресурса и њиховог даљег коришћења, 

 избора могућих зона и Пројеката (објеката, функција, садржаја и дјелатности), 

 избора најбоље понуђених начина за планирање мјера превенције на планском 

нивоу, планирање мјера за спрјечавање и минимизирање потенцијално штетних 

утицаја до нивоа Пројеката, 

 обавезних  мјера  за  отклањање  могућих  посљедица  од  планираних  али  и 

реализованих-постојећих намјена, цјелина, зона и пројеката и 

 успостављања мјера заштите и мониторинга животне средине. 

 

У овом поглављу је дат приказ вишекритеријумске квалитативне процјене утицаја Плана 

на животну средину, односно на циљеве Стратешке процјене, укључујући процјену 

утицаја два варијантна рјешења (варијанте 1 – status quo или сценарио рецесивног раста - 

према којој неће доћи до реализације планских концепција и рјешења; и варијанте 2 – 

сценарио примјене плана - према којој ће се предложена планска рјешења у потпуности 

спровести) на животну средину. 

 

Основна, стратешка линија развоја, рационалне организације и уређења простора 

подручја Општине Котор Варош, из просторног плана, је: 

 

 равномјеран развој подручја општине (територијална кохезија) и унапређење 

социјалне кохезије, 

 територијална конкурентност и приступачност општине,  

 просторно-функционална интегрисаност подручја општине са регионалним 

окружењем, 

 заштићена и унапређена животна средина,  

 заштићено и одрживо коришћено природно и културно насљеђе. 

 

Привредни развој би се у временском хоризонту плана требао заснивати нарочито на 

развоју пољопривреде, туризма, индустрије, шумарства и енергетике. 

 

У складу са наведеним принципима, за потребе израде Стратешке процјене 

идентификовани су сљедећи основни концепти Просторног плана: 

 

У   области   СТАНОВНИШТВА   И   МРЕЖЕ   НАСЕЉА   предвиђена   су   сљедећа   

планска  рјешења: 
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1.1. Мјере у области комуналних услуга.  

1.2. Подстицање развоја неразвијених подручја општине Котор Варош. 

 

У области ИНДУСТРИЈЕ предвиђена су сљедећа планска  рјешења: 

 

1.3. Побољшању постојеће производне структуре повећањем производње и 

проширења асортимана производа и др.;  

1.4. Производњи нових производа;  

1.5. Модернизацији постојећих капацитета, проширењу асортимана производа и 

развоју нових профитабилних привриједних грана;  

1.6. Привлачењу директних страних инвестиција у изградњу нових капацитета;  

1.7. Привлачењу директних страних инвестиција у изградњу нових производних 

капацитета и развоју малих и средњих предузећа;  

 

У области ТУРИЗМА предвиђена су сљедећа планска рјешења: 

 

1.8. Развијати нове трендове у туризму (комбиновани туризам-рурални, 

екотуризам и остварити интеграцију пољопривреде, угоститељства и 

туризма).  

1.9. Развој туризма и интеграција са културним насљеђем (културолошко 

коришћење). 

 

У области ПОЉОПРИВРЕДЕ предвиђена су следећа планска рјешења: 

 

1.10. Изградњу комуналне и привредне инфраструктуре;  

1.11. Већу пољопривредну производњу здраве хране за потребе становништва и 

потребе сировина за прерађивачке капацитете у прехрамбеној индустрији;  

1.12. Рационално коришћење пољопривредног земљишта у складу са његовим 

природним карактеристикама. 

 

У области ШУМАРСТВА предвиђена су следећа планска рјешења: 

 

1.13. Попуњавању високих разређених шума и вјештачки подигнутих разређених 

састојина;  

1.14. Реконструкција високих деградираних шума и вјештачки подигнутих 

деградираних састојина;  

1.15. Смањењу неприступачности шума и шумских комплекса (изградњом 

некатегорисаних и шумских путева), како би се испунио планирани годишњи 

етат (обим сјече), у прописаном односу према годишњем прирасту, а у складу 

са принципима одрживог развоја овог сектора;  

1.16. Искоришћењу потенцијала шума за рурални развој, туризам, ловну 

производњу и заштиту дивљачи;  

1.17. Организованој и ефикасној заштити од потенцијалних угрожавајућих фактора 

(климатске промјене, пожари, вјетрови, загађивање земље, воде и ваздуха) на 

шумским подручјима;  

1.18. Овим мјерама се постиже заштита и ревитализација аутохтоне природне 

средине, која (као основни продукциони принцип) треба да тежи квалитету и 

специфичности, а не квантитету шумског фонда. 
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У области ИНФРАСТРУКТУРЕ предвиђена су сљедећа планска рјешења: 

 

1.19. Изградња обилазнице, планирана обилазница кружном раскрсницом 

искључује се са магистралног пута у насељу Забрђе прије урбаног дијела;  

1.20. У планском периоду предвидјети израду котловнице одговарајућег 

капацитета како би се могло реализовати даљиинско гријање градског 

подручја;  

1.21. Изградња топлане;  

1.22. Што веће учешће и употреба алтернативних извора енергије за гријање (био 

гас, дрвни отпад, сунчева енергија, енергија вјетра и сл.);  

1.23. Планирана је градња два 110кV далековода, ДВ Котор Варош – Укрина ради 

двостраног напајања 110кV трансформаторске станице „Котор Варош“ и ДВ 

Котор Варош – Кнежево ради увезивања општине Кнежево у 110кV мрежу  

1.24. Изградња водозахвата.  

1.25. Изградити оборинске канализације града.  

1.26. Дефинисање зона санитарне заштите око изворишта водоснабдијевања. 

 

У   области  ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ предвиђена  су  сљедећа планска 

рјешења: 

 

1.27. Доношење општих нормативно-правних аката Скупштина општине о заштити 

и унапређењу животне средине;  

1.28. Израда катастра загађивача и његово стално ажурирање од стране надлежних, 

као и установљавање мјерних пунктова загађивања и услова праћења 

загађивања;  

1.29. Успостављење мониторинга квалитета свих сегмената животне средине;  

1.30. Примјена локалног еколошког акционог плана, који има задатак да процијени 

стање животне средине у општини, одреди приоритетне активности и укаже 

на могуће правце рјешавања тих проблема  

1.31. Успостављање заштитних зона (првенствено зоне санитарне заштите) око 

изворишта градског водовода, али и осталих изворишта;  

1.32. Санација и рекултивација подручја дивљих депонија; 

 

3.1. Приказ процијењених утицаја варијантних рјешења плана и програма 

повољних са становишта заштите животне средине са описом мјера за 

спрјечавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних 

утицаја на животну средину 

 

За релевантне секторе Просторног плана, а у оквиру стратешке процјене припремљена 

су два варијантна решења. Прво варијантно рјешење се односи на нереализовање 

Просторног плана - сценарио нултог развоја, а друго представља рјешења Просторног 

плана. 

 

Процјена утицаја варијантних рјешења на циљеве Стратешке процјене урађена је како 

би се омогућило поређење анализираних варијантних рјешења, и указало на повољније 

рјешење са становишта заштите животне средине. Процјена утицаја и поређење 

варијантних рјешења на животну средину приказани су у сљедећим табелама.   
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Табела 29. Процјена утицаја варијантних рјешења на животну средину 

Циљеви стратешке процјене 

Варијантно 

рјешење 1 – 

нереализација 

Плана 

Варијантно 

рјешење 2 – 

реализација 

Плана 

Очување 

идентитета 

Општине Котор 

Варош као здраве 

средине 

Заштита и очување 

постојећих паркова 

и планирање нових 

на подручју 

урбаних дијелова 

општине 

- + 

Заштита и очување 

зелених појасева уз 

саобраћајнице 

- + 

Одрживи развој 

здраве животне 

средине на цијелој 

територији 

Општине кроз 

заштиту ваздуха, 

заштиту и одрживо 

коришћење вода и 

земљишта 

Заштита вода од 

загађења 
- + 

Заштита земљишта 

од загађења 
- М 

Заштита ваздуха од 

загађења 
- М 

Заштита 

биодиверзитета и 

станишта 

Заштита станишта 

 
- + 

Заштита биолошке 

разноврсности 
- М 

Очување и 

презентација 

природног и 

културно- 

историјског 

насљеђа 

Заштита природних 

добара и предјела и 

њихово одрживо 

кориштењe 

- М 

Заштита и 

реконструкција 

културно- 

историјског 

насљеђа 

- + 

Рационално и 

одрживо 

коришћење 

природних добара и 

ресурса 

Повећање површина 

под органском 

пољопривредном 

производњом 

- + 

Заштита шума и 

шумског земљишта 
- + 

Рационална 

експлоатација 

минералних 

сировина 

- М 

Унапређење 

система управљања 

отпадом 

Повећање 

покривености 

прикупљања отпада 

0 + 
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на подручју града 

Уклањање дивљих 

депонија 
- + 

Смањивање 

количина отпада 

кроз поновну 

употребу и 

рециклажу отпада 

+ М 

Веће коришћење 

обновљивих извора 

енергије 

Промовисање и 

увођење у јавне и 

приватне објекте 

обновљивих извора 

енергије 

0 + 

Смањење притиска 

од привриједних, 

саобраћајних и 

стамбених 

активности на 

животну средину 

Смањити потрошњу 

воде у индустрији и 

у 

домаћинствима 

0 + 

Смањити емисију 

буке из саобраћаја и 

индустријских 

постројења 

0 М 

Смањење и 

контрола 

антропогених 

активности који 

доводе до 

негативних 

климатских 

промјена 

Смањити емисију 

гасова који доводе 

до ефекта стаклене 

баште 

- + 

+  тенденција позитивног тренда (унапређење животне средине)  

-   тенденција негативног тренда (деградација животне средине)  

0   без значајних промјена (постојеће стање животне средине)  

М  зависи од примјене мјера заштите 

 

3.2. Поређење варијантних рјешења и приказ разлога за избор најповољнијег 

рјешења 

 

Поређење варијантних рјешења урађено је према секторима плана, на сљедећи начин: 

 

Пољопривредно земљиште и пољопривреда 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 деградација обрадивих и повећање 

еродибилних површина у 

брежуљкастом дјелу територије 

општине, повећање ризика од 

поплава загађење подземних и 

површинских вода 

 смањење и деградација квалитетног 

пољопривредног земљишта на 

порудчју општине 
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 загађивање земљишта чврстим 

отпадом и отпадним водама 

 угрожавање екосистема 

 депопулација села и смањење 

запослености 

Са 

планом 

 заштита пољопривредног 

земљишта од 

нерационалног/непланског 

заузимања у грађевинске и 

друге непољопривредне 

сврхе, 

 очување плодности 

земљишта, усвајањем 

савремених 

пољопривриједних принципа, 

како би се развила органска 

пољопривреда, 

 подршку пошумљавању 

еродобилних и других 

пољопривриједних земљишта 

најслабијег производног 

потенцијала и предузимању 

других мјера заштите од 

ерозије, према редосљеду 

приоритета 

 заузеђе земљишта планираном 

инфраструктуром 

 оптерећење земљишта и подземних 

вода пестицидима, 

 непријатни мириси око фарми 

 

Шуме, шумско земљиште и ловство 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 
- 

 повећање еродибилних површина 

земљишта у брежуљкастом дјелу 

општине, као и повећање ризика од 

поплава и клизишта. 

Са 

планом 

 Унапређење стања постојећих 

шумских екосистема, кроз 

мелиорацију деградираних 

станишта и реконструкцију 

нискорпоизводних шума 

 Вишенамјенско коришћење 

шумских потенцијала, уз 

повећање рекреативне 

функције шума  

 искоришћењу потенцијала 

шума за рурални развој, 

туризам, ловну производњу и 

заштиту дивљачи;  

 организована и ефикасна 

заштита од потенцијалних 

угрожавајућих фактора 

(климатске промјене, пожари, 

- 



 
 

  
Страна 123 

 
  

вјетрови, загађивање земље, 

воде и ваздуха) на шумским 

подручјима;  

 очување биодиверзитета. 

 

 

Воде и водопривредна инфраструктура 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 неконтролисано испуштање 

отпадних вода у руралном и 

периурбаном дјелу  

 загађење површинских и опдземних 

вода  

 ризик од поплава и клизишта  

 контаминација тла и несигуран 

квалитет у локалном изворима воде 

за пиће  

 угрожавање биодиверзитета 

Са 

планом 

 унапређење квалитета вода  

 смањење ризика од поплава и 

клизишта  

 унапређење квалитета воде за 

пиће  

 праћење изворишта у периоду 

интензивног мућења 

изворишта  

 урађен план санитарне 

заштите изворишта 

 утврђене зоне и појасеви 

санитарне заштите на којима 

се налазе изворишта 

 извршена санацију понора и 

ерозивних подручја  

 већа покривенст системом 

водоснабдјевања 

- 

 

Становништво 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 дио становништва уз магистрални 

пут и у урбаном дијелу изложен 

повишеном нивоу буке,  

 дио становништва у урбаном дијелу 

града у току грејне сезоне изложен 

повишеним концентрацијама 

полутаната у ваздуху  

 изградња у поплавим подручјима и 

зонама повећаног ризика по ИГК, 

повећава ризик за живот грађана и 

њихову имовину  
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 изградња на плодном земљишту  

 контаминација земљишта чвтстим и 

течним отпадом  

 депопулација и слаба запосленост у 

руралним подручјима  

 концентрација становништва у 

урбаном подручју уз пражњење 

ванурбаног простора 

Са 

планом 

 утврђивање нове стамбене 

политике  

 планом се избјегава градња на 

поплавним површинама и 

зонама повећаног ризика по 

ИГК  

 ублажавање депопулације 

руралних подручја 

- 

 

Привреда 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 емисије штетних материја у ваздух,  

 слабо третиране отпадне воде,  

 изградња нових објеката на 

пољопривредном земљишту,  

 небезбједно руковање индустријским 

отпадом,  

 нерационална потрошња енергетских 

ресурса,  

 неадекватана заштита животне 

средине 

Са 

планом 

 смањење штетних емисија у 

ваздух,  

 ефикасно пречишћавање 

отпадних вода услов за рад 

нових погона  

 руковање индустријским 

отпадом на безбједан начин  

 рационална потрошња 

енергетских ресурса и 

минералних сировина 

 успостављен систем 

управљања заштитом 

животне  средине, 

мониторинг и информисање  

- 

 

Мрежа насеља 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 повећана загађеност ваздуха и 

повећан ниво буке у урбаним зонама  

 депопулација сеоских насеља  
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 гашење сеоских пољопривриједних 

домаћинстава (пропадање сеоских 

насеља те тиме запуштене 

пољопривредне и шумске површине)  

 лошији стандард живота у 

ванурбаном простору  

Са 

планом 

 избјегава се градња на 

неповољним теренима  

 успоравање депопулације 

јачањем сеоских центара  

 организацијом насеља 

стварају се бољи услови за 

развој и запошљавање  

 контролу ширења 

грађевинског земљишта на 

рачун пољопривредног и 

шумског,  

 равномјеран развој и кохезија 

територије,  

 бољи услови комуналног 

опремања територије и тиме 

мањи утицај на животну 

средину  

- 

 

Јавне службе 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 садашњи распоред и опремљеност 

јавних служби негативно утиче на 

задржавање становништва у селима и 

на ефикасност здравствених услуга  

Са 

планом 

 унапређење здравствених 

услуга и школства  

 већа дисперзија јавних 

служби у ванурбаном 

простору  

 равномјеран развој територије  

- 

 

Саобраћајна инфраструктура 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 повећање емисије и загађивања 

ваздуха  

 транзитни саобраћај се одвија кроз 

центар града  

 повећан ниво буке  

 изазива контаминацију тла утиче на 

повећање емисије гасова стаклене 

баште  

 повећана потрошњу необновљивик 

ресурса  
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 недовољна саобраћајна доступност 

села убрзава њихову депопулацију  

Са 

планом 

 повећање саобраћајне 

доступности подручја и 

квалитета путева допринијеће 

развоју  привреде и порасту 

запослености, као и 

ублажавању депопулације 

руралног подручја.  

 изградња обилазницa 

допринијеће смањењу 

емисија и нивоа буке у граду 

и изграђеним дјеловима 

његове рубне зоне  

 изградња обилазница заузеће дјелове 

земљишта и допринјеће повећању 

нивоа буке и емисија штетних гасова 

у појасу око обилазнице.  

 

 

Енергетика 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 нерационална потрошња горива и 

слаба енергетска ефикасност  

 не користе се потенцијали 

обновљивих извора енергије  

 недовољно снадбијевање ел. 

енергијом због непостојања 

двостраног напајања 110 kV мрежом. 

Са 

планом 

 изградња планиране топлане 

омогућује примјену 

даљинског гријања, што 

доприноси бољем квалитету 

ваздуха  

 веће учешће обновљивих 

видова енергије у производњи 

електричне и топлотне 

енергије   

- 

 

Комунална опрема 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 дивље депоније изазивају загађење 

земљишта, подземних и 

површинских вода и ваздуха  

 није успостављен систем издвајања и 

рециклаже отпада  

Са 

планом 

 унапређењем система за 

управљање отпадом 

ублажавају се проблеми 

прикупљања, рециклаже и 

третмана и одлагања 

комуналног отпада  

 смањују се проблеми 

загађивања земљишта, 

- 
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подземних и површинских 

вода и ваздуха новим 

приступом управљању 

отпадом 

 Успостављањем заштитних 

зона (првенствено зоне 

санитарне заштите) око 

изворишта градског водовода, 

али и осталих изворишта;   

 

Туризам 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 недостатак прикупљања комуналног 

отпада на туристичким локацијама  

 недовољан допринос бризи о 

природним добрима и културном 

насљеђу  

 не доприноси запослености и 

задржавању становништва у селима  

Са 

планом 

 планирани развој 

туристичких зона и њиховог 

комуналног опремања 

рјешава проблеме загађивања 

животне средине  

 стварају се услови за 

адекватну заштиту природних 

добара и културног насљеђа  

 стварају се услови за нова 

радна мјеста и смањење 

депопулације становништва  

 дио површина пољопривредног и 

шумског земљишта приводи се 

другој намени  

 

 

Заштита животне средине 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 

 повећање загађености ваздуха, вода и 

земљишта  

 неуспостављен систем управљања 

отпадом  

 угроженост здравља људи повећаним 

нивоом буке и вибрација  

Са 

планом 

 очување и побољшање 

квалитета животне средине 

(ваздух, вода, земљиште)  

 планским рјешењима заштите 

животне средине и режимима 

коришћења земљишта 

ограничава се могућност 

изградње нових објеката који 

могу да угрожавају животну 

средину  

- 
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 успоставља се систем за 

управљање животном 

средином и унапређење 

информисања јавности  

 

Заштита природних добара 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 

 

- 
 недовољна брига о природним 

добрима  

Са 

планом 

 предложене мјере за 

дјелотворну заштиту, 

очување и унапређење 

природних добара  

- 

 

Заштита непокретних културних добара 

 Позитивни ефекти Негативни ефекти 

Без 

плана 
- 

 недовољна брига о заштићеним 

добрима  

Са 

планом 

 предложене планске мјере 

заштите  
- 

 

Могући позитивни и негативни ефекти варијанти плана показују сљедеће:  

 

1. У варијанти да се просторни план не донесе и да се развој настави по 

досадашњем тренду могу се очекивати само негативни ефекти код сваког 

сектора и ниједан позитиван ефекат у односу на циљеве стратешке процјене 

утицаја.  

 

2. У варијанти да се просторни план имплементира могу се очекивати бројни 

позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних 

тенденција у развоју општине Котор Варош. У овој варијанти могу се очекивати 

и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, а који су 

неизбјежна цијена друштвено-економског развоја општине. То су сљедећи 

ефекти:  

 

 конверзија пољопривредног земљишта усљед изградње објеката саобраћајне 

инфраструктуре, далековода, туристичких и пословних објеката,  

 у појасевима непосредно уз планирану обилазницу, регионалне, магистралне 

путеве, граду и у туристичким центрима могуће је повремено прекорачење 

граничних вриједности загађености ваздуха,  

 у појасевима непосредно уз планирану обилазницу, регионалне и магистрални 

пут, у граду и у туристичким центрима могуће је повремено прекорачење 

граничних вриједности нивоа буке. 

 интензивирањем пољопривредне производње долази и до веће употребе 

пестицида и других средстава за заштиту пољопривриједних култура. 

 

На основу изнијетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног плана 

знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе. 
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3.3. Приказ процијењених утицаја плана и програма на животну средину са 

описом мјера за спрјечавање и ограничавање негативних, односно увећање 

позитивних утицаја на животну средину 

 

У поглављу 3.2. извршена је квалитативна експертска процјена позитивних и 

негативних утицаја појединих сектора плана на животну средину у поређењу са 

ефектима варијанте ако се план не примјени и варијанте ако се план у потпуности 

реализује.  

 

У наставку стратешке процјене извршена је евалуација значаја, просторних размјера и 

вјероватноће утицаја планских рјешења просторног плана општине Котор Варош на 

животну средину  у односу на циљеве стратешке процјене утицаја на животну средину.  

 

Вредновање значајних утицаја планских активности на животну средину извршено је 

путем квалитативне анализе и евалуације могућих утицаја. Значај утицаја могуће је 

утврдити према критеријумима који се користе као правила, норме или мјерила које 

треба уважавати у поступку оцјењивања утврђивања циљева и одређивању приоритета 

у планирању простора. 

  

Као кључни критеријуми за вредновање утицаја истичу се значај и величина утицаја. 

Значај утицаја представља обим физичког простора који може бити изложен дјеловању 

промјена у средини. Величина утицаја представља приказ штете или користи од 

процјењеног дјеловања на животну средину, који се према величини промјена оцјењују 

као негативне и позитивне промјене. Вредновање карактеристика значајних утицаја 

извршено је према критеријумима који одговарају врсти планског документа.  

 

Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне 

размјере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских 

рјешења, према величини промјена се оцјењују бројевима од -3 до +3, гдје се знак 

минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промјене, како је приказано у 

табели 30. Овај систем вредновања примјењује се како на појединачне индикаторе 

утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора. 

 

Табела 30. Критеријуми за оцјењивање величине утицаја 

Величина утицаја Ознака Опис 

Критичан - 3 Јак негативан утицај 

Већи - 2 Већи негативан утицај 

Мањи - 1 Мањи негативни утицај 

Нема утицаја или нејасан утицај 0 
Нема утицаја, нема података или није 

примењиво 

Позитиван + 1 Мањи позитивни утицај 

Повољан + 2 Већи позитиван утицај 

Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај 

 

У  табели 31 приказани су критеријуми за вредновање просторних размјера могућих 

утицаја.  
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Табела 31. Критеријуми за оцењивање просторних размjера утицаја 

Размјере утицаја Ознака О п и с 

Глобални Г Могућ глобални утицај 

Државни Н Могућ утицај на националном нивоу 

Регионални Р 
Могућ утицај у оквиру простора - 

регије 

Општински О Могућ утицај у простору општине 

Локални Л 
Могућ утицај у некој зони или дијелу 

општине 

 

Вјероватноћа да ће се неки процјењени утицај догодити у стварности такође 

представља важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. Вјероватноћа 

утицаја одређује се према скали приказаној у табели 32. 

 
Табела 32. Скала за процјену вјероватноће утицаја 

Вјероватноћа Ознака Опис 

100% ВВ утицај извјесан 

више од 50% В утицај вјероватан 

мање од 50% M утицај могућ 

мање од 1% Н утицај није вјероватан 

 

Поред тога, додатни критеријуми могу се извести према временској димензији утицаја.  

 

У том смислу могу се дефинисати:  

 
Табела 33. Скала за процјену вјероватноће утицаја 

Временска 

диманзија утицаја 

Временска 

димензија, односно 

трајање утицаја у 

односу на 

временски хоризонт 

плана 

Трајање утицаја 

краткорочан (к) 

средњорочан (ср) 

дугорочан (д) 

Учесталост утицаја 
повремен (п) 

сталан (Ст) 

 

На основу критеријума процјене величине, просторних размјера, те на основу 

вјероватноће и учесталости утицаја планских рјешења на циљеве стратешке процјене, 

врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке 

процјене.  

 

Усваја се: Утицаји од стратешког значаја за просторни план су они који имају јак или 

већи (позитиван или негативан, нпр. у рангу –2, -3, +2,+3) ефекат на цијелом подручју 

плана или на вишем (регионалном или државном) нивоу планирања, чија је утицај 

извјестан и који имају сталан карактер. На основу процјене утицаја појединачних 

планских рјешења на циљеве стратешке процјене, утврђују се значајни стратешки 

утицаји. 
 

Табела 34. Евалуација утицаја 

Врста утицаја/ значај утицаја 
Стратешки значајан 

утицај 

Стратешки веома 

значајан утицај 

позитиван 2+,О,ВВ,Ст 3+,Р,ВВ,Ст 

негативан 2-,О,ВВ,Ст 3-,Р,ВВ,Ст 

неутралан   
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Табела 35. Приказ интензитета утицаја планских рјешења у односу на стратешке циљеве заштите животне средине, кроз оцјене од –3 до +3 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ 
ПЛАНСКА РЈЕШЕЊА 

1.1  1 .2  2 .1  2 .2  2 .3  2 .4  2 .5  3 .1  3 .2  4 .1  4 .2  4 .3  5 .1  5 .2  5 .3  5 .4  

1 

Заштита и очување 

постојећих паркова и планирање нових на 

подручју урбаних дијелова општине 
+1 0  0  0  0  0  0  -1  0  +1  0  0  +1  +1  0  0  

2 
Заштита и очување зелених појасева уз 

саобраћајнице 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  +1  +1  +1  0  0  

3 Заштита вода од загађења +1 -1  -2  -1  -1  -2  -2  0  -1  -1  -1  +1  +2  +2  -1  0  

4 Заштита земљишта од загађења +1 -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  +1  +1  +1  -1  0  

5 Заштита ваздуха од загађења +1 -1  -2  -1  -1  -2  -2  0  0  -1  0  +1  +2  +2  0  0  

6 Заштита станишта 0  -1  0  0  0  -1  -1  -1  0  -1  -1  +1  +1  +1  -1  0  

7 Заштита биолошке разноврсности 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  +1  +2  +2  0  0  

8 
Заштита природних добара и предјела и њихово 

одрживо кориштењe 0  -1  0  0  0  0  0  -1  0  -1  0  +1  +1  +1  -1  +1  

9 
Заштита и реконструкција културно- историјског 

насљеђа 
0  0  0  0  0  0  0  0  +2  0  0  0  0  0  0  0  

10 
Повећање површина под органском 

пољопривредном производњом 0  0  0  0  +1  0  0  +1  0  0  +1  +1  0  0  0  0  

11 Заштита шума и шумског земљишта 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  +1  +2  +2  -1  +1  

12 Рационална експлоатација минералних сировина 0  0  0  -2  0  -1  -1  0  0  -1  0  +1  0  0  0  0  

13 
Повећање покривености прикупљања отпада на 

подручју града 
+1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

14 Уклањање дивљих депонија +1 0  0  0  0  0  0  +1  0  0  0  0  0  0  0  0  

15 
Смањивање количина отпада кроз поновну 

употребу и рециклажу отпада +1 0  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

16 
Промовисање и увођење у јавне и приватне 

објекте обновљивих извора енергије 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

17 
Смањити потрошњу воде у индустрији и у 

домаћинствима 
+1 0  -2  -1  -1  -2  -2  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  

18 
Смањити емисију буке из саобраћаја и 

индустријских постројења 
0  0  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  0  0  0  0  

19 
Смањити емисију гасова који доводе до ефекта 

стаклене баште 0  0  -1  -1  -1  -1  -1  0  0  -1  0  0  +1  +1  0  0  
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Табела 36. (наставак) Приказ интензитета утицаја планских рјешења у односу на стратешке циљеве заштите животне средине, кроз оцјене од –

3 до +3 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ 
ПЛАНСКА РЈЕШЕЊА 

5.5  5 .6  6 .1  6 .2  6 .3  6 .4  6 .5  6 .6  6 .7  6 .8  7 .1  7 .2  7 .3  7 .4  7 .5  7 .6  

1 

Заштита и очување 

постојећих паркова и планирање нових на 

подручју урбаних дијелова општине 
0  0  0  +1  +1  0  0  0  +1  0  +1  +1  +1  +1  0  0  

2 
Заштита и очување зелених појасева уз 

саобраћајнице 
0  0  -1  0  0  0  0  0  +1  0  +1  +1  +1  +1  0  0  

3 Заштита вода од загађења +1 0  0  0  0  0  0  +1  +2  +1  +2  +2  +1  +1  +1  +2  

4 Заштита земљишта од загађења +1 0  -1  0  0  0  -1  0  +1  +1  +2  +2  +1  +1  +1  +2  

5 Заштита ваздуха од загађења +1 0  +2  +1  +1  +1  0  0  0  0  +2  +2  +1  +1  0  +2  

6 Заштита станишта +1 +1  -1  0  0  0  -1  0  0  0  +2  +1  +1  +1  0  0  

7 Заштита биолошке разноврсности +1 +2  0  0  0  0  0  0  0  0  +1  0  0  +1  0  0  

8 
Заштита природних добара и предјела и њихово 

одрживо кориштењe +1 0  -1  0  0  +1  -1  0  0  0  +1  +1  0  +1  0  +2  

9 
Заштита и реконструкција културно- историјског 

насљеђа 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  +1  0  0  

10 
Повећање површина под органском 

пољопривредном производњом 
+1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  +1  0  0  +1  0  0  

11 Заштита шума и шумског земљишта +2 +1  0  +1  +1  +1  -1  0  0  0  +1  0  +1  +1  0  +2  

12 Рационална експлоатација минералних сировина 0  0  0  0  0  +1  0  0  0  0  0  0  0  +1  0  0  

13 
Повећање покривености прикупљања отпада на 

подручју града 0  0  +1  0  0  +1  0  0  0  0  +1  +1  0  +1  0  0  

14 Уклањање дивљих депонија 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  +1  0  0  +1  0  +2  

15 
Смањивање количина отпада кроз поновну 

употребу и рециклажу отпада 0  0  0  0  0  +2  0  0  0  0  +2  0  +1  +1  0  0  

16 
Промовисање и увођење у јавне и приватне 

објекте обновљивих извора енергије 0  0  0  0  0  +2  0  0  0  0  +1  0  0  +1  0  0  

17 
Смањити потрошњу воде у индустрији и у 

домаћинствима 0  0  0  0  0  0  0  +1  0  0  +1  0  0  +1  0  0  

18 
Смањити емисију буке из саобраћаја и 

индустријских постројења 
0  0  +2  0  0  0  0  0  0  0  +1  +1  +1  +1  0  0  

19 
Смањити емисију гасова који доводе до ефекта 

стаклене баште 0  0  0  +1  +1  +1  0  0  0  0  +1  +1  +1  +1  0  +1  
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Табела 37. Приказ просторних размјера утицаја планских рјешења у односу на стратешке циљеве заштите животне средине 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ 
ПЛАНСКА РЈЕШЕЊА 

1.1  1 .2  2 .1  2 .2  2 .3  2 .4  2 .5  3 .1  3 .2  4 .1  4 .2  4 .3  5 .1  5 .2  5 .3  5 .4  

1 

Заштита и очување 

постојећих паркова и планирање нових на 

подручју урбаних дијелова општине 
О  /  /  /  /  /  /  Л  Л  /  /  /  Л  Л  /  /  

2 
Заштита и очување зелених појасева уз 

саобраћајнице О  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  Л  Л  Л  /  

3 Заштита вода од загађења Р  Л  Р  Л  /  Р  Р  О  О  Р  Р  Р  Р  Р  Л  /  

4 Заштита земљишта од загађења О  Л  Р  Л  /  Л  О  О  О  О  Л  О  Р  Р  Л  /  

5 Заштита ваздуха од загађења Р  Л  Р  Л  /  Р  Р  О  О  Р  О  Р  Р  Р  Л  /  

6 Заштита станишта О  Л  Л  Л  /  /  Л  О  О  О  Л  О  Р  Р  Л  /  

7 Заштита биолошке разноврсности Р  /  /  /  /  /  /  Р  Р  О  /  О  Р  Р  Л  /  

8 
Заштита природних добара и предјела и њихово 

одрживо кориштењe 
/  О  Л  Л  Л  /  /  О  О  О  О  О  О  О  Л  О  

9 
Заштита и реконструкција културно- историјског 

насљеђа /  /  /  /  /  /  /  О  Р  /  /  /  /  /  /  О  

10 
Повећање површина под органском 

пољопривредном производњом /  /  /  /  /  /  /  О  О  Л  Л  Р  Л  Л  /  О  

11 Заштита шума и шумског земљишта /  /  Л  Л  Л  /  /  Р  Р  О  Л  Л  Н  Н  О  Н  

12 Рационална експлоатација минералних сировина /  /  Р  Р  л  Л  Л  /  /  Р  Р  О  /  /  Л  /  

13 
Повећање покривености прикупљања отпада на 

подручју града О  /  /  /  /  /  /  /  /  О  Л  /  /  /  /  /  

14 Уклањање дивљих депонија Р  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

15 
Смањивање количина отпада кроз поновну 

употребу и рециклажу отпада Н  /  /  /  /  /  /  /  /  Р  О  О  /  /  /  /  

16 
Промовисање и увођење у јавне и приватне 

објекте обновљивих извора енергије 
/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

17 
Смањити потрошњу воде у индустрији и у 

домаћинствима О  /  Л  Л  Л  О  О  /  /  О  О  /  /  /  /  /  

18 
Смањити емисију буке из саобраћаја и 

индустријских постројења /  /  Л  Л  Л  Л  Л  /  /  Л  Л  /  Л  Л  /  /  

19 
Смањити емисију гасова који доводе до ефекта 

стаклене баште /  /  Н  Л  Л  Р  О  /  /  Н  Р  /  Н  Н  Л  /  
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Табела 38. (наставак) Приказ просторних размјера утицаја планских рјешења у односу на стратешке циљеве заштите животне средине 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ 
ПЛАНСКА РЈЕШЕЊА 

5.5  5 .6  6 .1  6 .2  6 .3  6 .4  6 .5  6 .6  6 .7  6 .8  7 .1  7 .2  7 .3  7 .4  7 .5  7 .6  

1 

Заштита и очување 

постојећих паркова и планирање нових на 

подручју урбаних дијелова општине 
/  /  /  Л  Л  Л  /  /  /  /  Л  /  Л  Л  /  /  

2 
Заштита и очување зелених појасева уз 

саобраћајнице /  /  О  /  /  Л  /  /  Л  /  Л  /  Л  О  /  /  

3 Заштита вода од загађења /  /  О  /  /  О  /  О  Л  О  О  О  О  О  О  О  

4 Заштита земљишта од загађења /  /  О  Л  Л  Р  Л  /  Л  /  О  О  О  О  О  Л  

5 Заштита ваздуха од загађења /  /  Л  Р  Р  Н  /  /  Л  /  О  О  О  О  /  Л  

6 Заштита станишта /  Р  О  Л  Л  Р  Л  Л  Л  Л  О  О  О  О  /  Л  

7 Заштита биолошке разноврсности /  Н  О  /  /  /  Л  /  Л  /  О  О  О  О  /  Л  

8 
Заштита природних добара и предјела и њихово 

одрживо кориштењe 
О  О  /  /  /  /  Л  Л  Л  Л  О  О  /  /  Л  Л  

9 
Заштита и реконструкција културно- историјског 

насљеђа О  О  /  /  /  /  /  /  Л  /  О  О  /  /  /  /  

10 
Повећање површина под органском 

пољопривредном производњом О  О  /  /  /  О  Л  /  /  /  О  О  /  /  /  /  

11 Заштита шума и шумског земљишта Н  Н  Л  О  О  Н  Л  /  Л  /  О  О  О  О  /  Л  

12 Рационална експлоатација минералних сировина /  /  Л  Р  Р  Р  /  /  /  /  О  О  О  О  /  /  

13 
Повећање покривености прикупљања отпада на 

подручју града /  /  /  /  /  О  /  /  /  /  О  О  О  О  /  /  

14 Уклањање дивљих депонија /  /  /  /  /  О  /  /  /  /  О  О  О  О  /  Р  

15 
Смањивање количина отпада кроз поновну 

употребу и рециклажу отпада /  /  /  /  /  Р  /  /  Л  /  Р  Р  О  О  /  /  

16 
Промовисање и увођење у јавне и приватне 

објекте обновљивих извора енергије 
/  /  /  /  /  Н  /  /  /  /  Р  Р  /  /  /  /  

17 
Смањити потрошњу воде у индустрији и у 

домаћинствима /  /  /  /  /  О  /  О  /  О  О  О  /  /  О  /  

18 
Смањити емисију буке из саобраћаја и 

индустријских постројења /  /  Л  /  /  Л  /  /  /  /  О  О  О  О  /  /  

19 
Смањити емисију гасова који доводе до ефекта 

стаклене баште Р  /  Л  Н  Н  Н  /  /  /  /  Р  Р  О  О  /  О  
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Табела 39. Приказ вјероватноће и времена трајања утицаја планских рјешења у односу на стратешке циљеве заштите животне средине 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ 
ПЛАНСКА РЈЕШЕЊА 

1.1  1 .2  2 .1  2 .2  2 .3  2 .4  2 .5  3 .1  3 .2  4 .1  4 .2  4 .3  5 .1  5 .2  5 .3  5 .4  

1 

Заштита и очување 

постојећих паркова и планирање нових на 

подручју урбаних дијелова општине 

ВВ/

Ст  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  М/к  Н  М/к  Н  Н  

М/

Ст  

М/

Ст  
Н  

М/

Ст  

2 
Заштита и очување зелених појасева уз 

саобраћајнице 
ВВ/

Ст  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  

М/

Ст  

М/

Ст  
Н  

М/

Ст  

3 Заштита вода од загађења В/С

т  

М/

п  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
М/к  М/к  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

4 Заштита земљишта од загађења В/С

т  

М/

п  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
М/к  М/к  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

5 Заштита ваздуха од загађења В/С

т  

М/

п  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
М/к  М/к  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

М /

Ст  

М/

Ст  

6 Заштита станишта М/

п  

М/

п  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
М/к  М/к  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

7 Заштита биолошке разноврсности Н  
М/

п  

М/

п  

М/

п  

М/

п  

М/

п  

М/

п  
Н  Н  

М/

п  

М/

Ст  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

8 
Заштита природних добара и предјела и њихово 

одрживо кориштењe 
М/

п  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
М/к  М/к  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

9 
Заштита и реконструкција културно- историјског 

насљеђа Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  М/к  М/к  Н  Н  Н  Н  Н  Н  
М/

Ст  

10 
Повећање површина под органском 

пољопривредном производњом Н  
М/

п  

М/

п  

М/

п  

М/

п  

М/

п  

М/

п  
Н  Н  

М/

п  
Н  

ВВ/

Ст  
Н  Н  Н  Н  

11 Заштита шума и шумског земљишта М/

п  
Н  

М/

п  

М/

п  

М/

п  

М/

п  

М/

п  
М/к  Н  

М/

п  
Н  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

12 Рационална експлоатација минералних сировина Н  Н  
М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
Н  Н  

М/

Ст  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  

13 
Повећање покривености прикупљања отпада на 

подручју града 
ВВ/

Ст  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  

14 Уклањање дивљих депонија В/С

т  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  

15 
Смањивање количина отпада кроз поновну 

употребу и рециклажу отпада 
В/С

т  

М/

п  
Н  Н  Н  Н  Н  М/к  Н  Н  Н  

М/

Ст  
Н  Н  Н  Н  

16 
Промовисање и увођење у јавне и приватне 

објекте обновљивих извора енергије 
М/

п  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  
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17 
Смањити потрошњу воде у индустрији и у 

домаћинствима 
М/

п  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  

18 
Смањити емисију буке из саобраћаја и 

индустријских постројења Н  Н  
ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  

ВВ/

Ст  
М/к  М/к  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
Н  Н  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

19 
Смањити емисију гасова који доводе до ефекта 

стаклене баште 
М/

п  
Н  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
М/к  М/к  

ВВ 

/Ст  

М/

Ст  

М/

Ст  
Н  Н  

ВВ/

Ст  

М/

Ст  
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Табела 40. (наставак) Приказ вјероватноће и времена трајања утицаја планских рјешења у односу на стратешке циљеве заштите жив. средине 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ 
ПЛАНСКА РЈЕШЕЊА 

5.5  5 .6  6 .1  6 .2  6 .3  6 .4  6 .5  6 .6  6 .7  6 .8  7 .1  7 .2  7 .3  7 .4  7 .5  7 .6  

1 

Заштита и очување 

постојећих паркова и планирање нових на 

подручју урбаних дијелова општине 
Н  Н  

ВВ /

Ст  
Н  Н  

ВВ /

Ст  
Н  Н  

М/

д  
Н  

ВВ/

д  
В/д  В/д  В/д  Н  Н  

2 
Заштита и очување зелених појасева уз 

саобраћајнице 
М/

п  
Н  Н  Н  Н  

ВВ /

Ст  
Н  Н  

М/

д  
Н  В/д  

М/

д  

М/

д  

М/

д  
Н  В/д  

3 Заштита вода од загађења ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  

ВВ /

Ст  
Н  

М/

д  

ВВ /

Ст  

М/

д  
В/д  В/д  В/д  В/д  В/д  

ВВ/

д  

4 Заштита земљишта од загађења ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  

ВВ /

Ст  
Н  Н  

ВВ /

Ст  
Н  В/д  В/д  В/д  В/д  Н  

ВВ/

д  

5 Заштита ваздуха од загађења ВВ /

Ст  

М/

д  

ВВ /

Ст  

ВВ /

Ст  

ВВ /

Ст  

ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  В/д  Н  

ВВ/

д  

6 Заштита станишта М/

п  

М/

д  
Н  

М/

д  

М/

д  

М/

д  
Н  Н  Н  

М/

д  
В/д  

М/

д  

М/

д  
В/д  

М/

д  

ВВ/

д  

7 Заштита биолошке разноврсности М/

п  

ВВ /

Ст  
Н  

М/

д  

М/

д  

М/

д  
Н  Н  Н  Н  В/д  

М/

д  

М/

д  
В/д  Н  В/д  

8 
Заштита природних добара и предјела и њихово 

одрживо кориштењe 
М/

п  

М/

д  
Н  

ВВ /

Ст  

ВВ /

Ст  

ВВ /

Ст  
Н  Н  

М/

д  
Н  В/д  В/д  В/д  В/д  Н  В/д  

9 
Заштита и реконструкција културно- историјског 

насљеђа Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  В/д  Н  Н  

10 
Повећање површина под органском 

пољопривредном производњом 
М/

п  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  В/д  Н  Н  

11 Заштита шума и шумског земљишта ВВ /

Ст  

ВВ /

Ст  
Н  

М/

д  

М/

д  

ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  В/д  

М/

д  

М/

д  
В/д  Н  В/д  

12 Рационална експлоатација минералних сировина Н  Н  Н  
М/

д  

М/

д  

ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  

М/

д  

М/

д  

М/

д  

М/

д  
Н  Н  

13 
Повећање покривености прикупљања отпада на 

подручју града Н  Н  Н  Н  Н  
М/

д  
Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  В/д  Н  В/д  

14 Уклањање дивљих депонија Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  
ВВ/

д  

М/

д  

М/

д  

М/

д  
Н  

ВВ/

д  

15 
Смањивање количина отпада кроз поновну 

употребу и рециклажу отпада 
Н  Н  Н  Н  Н  

М/

д  
Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  

М/

д  
Н  Н  

16 
Промовисање и увођење у јавне и приватне 

објекте обновљивих извора енергије 
Н  Н  Н  Н  Н  

ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  В/д  Н  Н  
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17 
Смањити потрошњу воде у индустрији и у 

домаћинствима 
М/

п  
Н  Н  Н  Н  

ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  

М/

д  
Н  Н  

18 
Смањити емисију буке из саобраћаја и 

индустријских постројења Н  Н  
ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  

М/

д  
Н  Н  

19 
Смањити емисију гасова који доводе до ефекта 

стаклене баште 
М/

п  
Н  Н  

ВВ /

Ст  

ВВ /

Ст  

ВВ /

Ст  
Н  Н  Н  Н  В/д  В/д  В/д  

М/

д  
Н  М/д  

 

На основу претходних анализа утицаја извршена је идентификација значајних утицаја планских рјешења и њихова евалуација, што је 

представљено у табели 41: 
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Табела 41. Евалуација стратешки заначајних утицаја 

 

Планско рјешење 

 

Идентификација и евалуација значајних 

утицаја 
Образложење 

Ознака циља 

СПУ 
Ранг 

2.1.  Побољшању постојеће производне 

структуре повећањем производње и 

проширења асортимана производа и др.; 

3 -2 ,  Л, ВВ/Ст  Повећањем производње, тј. проширењем 

асортимана производа, генерално 

посматрајући, долази по повећаног 

негативног утицаја на животну средину. 

Утицаји се највише емитују кроз повећану 

потрошњу воде и енергената, а такође и кроз 

емисију загађења који се јављају на локацији 

и у околини индустријских комплекса. 

5 -2 ,  Р, ВВ/Ст  

17 -2 ,  Л, Н  

2.2.  Производњи нових производа; 12 -2 ,  Л, М/Ст  

Нови производи захтјевају нове сировине, 

чиме се утиче на њихову повећану 

експлоатацију. 

2.4.  Привлачењу директних страних 

инвестиција у изградњу нових капацитета; 

3 -2 ,  Р, М/Ст  Стране инвестиције и отварање нових 

погона, тј. нових радних мјеста има своју 

цијену, а то је негативан утицај на животну 

средину и потрошњу локалних ресурса. 

5 -2 ,  Р, М/Ст  

17 -2 ,  О, Н  

2.5.  Привлачењу директних страних 

инвестиција у изградњу нових производних 

капацитета и развоју малих и средњих 

предузећа; 

3 -2 ,  Р, Н  Као што стране инвестиције и отварање 

нових погона, тако и развој локалних малих и 

средњих предузећа негативно утиче на 

животну средину и потрошњу локалних 

ресурса. 

5 -2 ,  Р, М/Ст  

17 -2 ,  О, Н  

3.2.  Развој туризма и интеграција са 

културним наслјеђем (културолошко 

коришћење). 

9 +2, Р, М/к  

Оваква врста туризма подстиче развој, 

његовање и очување културно-историјског 

насљеђа. 

5.1.  Попуњавању високих разређених шума 

и вјештачки подигнутих разређених 

3 +2 ,  Р, ВВ/Ст  Реализација ове активности имаће изразито 

позитивне утицаје не стратешке циљеве 5 +2 ,  Р, ВВ/Ст  
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састојина; 7 +2 ,  Р, ВВ/Ст  повећања и унапређења зелених површина 

Општине, заштиту водотока и земљишта од 

загађења, биолошке разноврсности као и 

изразито позитиван и врло вјероватан утицај 

на регионалном нивоу на стратешки циљ 

заштите шума и шумског земљишта. 

11 +2 ,  Н, ВВ/Ст  

5.2.  Реконструкција високих деградираних 

шума и вјештачки подигнутих деградираних 

састојина; 

3 +2 ,  Р, ВВ/Ст  Реализацијом се подједнако утича на заштиту 

вода, ваздуха од загађења, очувању биолошке 

разноврсности, али највише на заштиту шума 

и шумског земљишта. 

5 +2 ,  Р, ВВ/Ст  

7 +2 ,  Р, ВВ/Ст  

11 +2 ,  Н, ВВ/Ст  

5.5.  Организованој и ефикасној заштити од 

потенцијалних угрожавајућих фактора 

(климатске промјене, пожари, вјетрови, 

загађивање земље, воде и ваздуха) на 

шумским подручјима; 

11 +2 ,  Н, ВВ/Ст  

Ово планско рјешење се највише односи на 

заштиту шума, тј. обухвата најризичније 

факторе за њихово угрожавање. 

5.6.  Овим мјерама се постиже заштита и 

ревитализација аутохтоне природне 

средине, која (као основни продукциони 

принцип) треба да тежи квалитету и 

специфичности, а не квантитету шумског 

фонда. 

7 +2 ,  Н, ВВ/Ст  

Обнова шумског фонда која не 

подразумијева само квантитет него и 

квалитет, подразумијева планску 

ревитализацију и очување и заштиту 

аутохтоне биолошке разноврсности. 

6.1.  Изградња обилазнице, планирана 

обилазница кружном раскрсницом 

искључује се са магистралног пута у насељу 

Забрђе пре урбаног дијела; 

5 +2 ,  Л, ВВ/Ст  
Изградњом обилазнице смањиће се притисак 

саобраћаја у градском језгру, узвршити 

измјештање теретних возила, а самим тим 

доћи ће до побољшања квалитета ваздуха и 

смањења нивоа буке. 
18 +2 ,  Л, ВВ/Ст  

6.4.  Што веће учешће и употреба 

алтернативних извора енергије за гријање 

(био гас, дрвни отпад, сунчева енергија, 

енергија вјетра и сл.); 

15 +2 ,  Р, М/д  Планирано коришћење обновљивих извора 

енергије има директан позитиван утицај на 

стратешки циљ промоције ових извора 

енергије. Са друге стране, коришћење 
16 +2 ,  Н, ВВ/Ст  
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обновљивих извора енергије има позитиван 

утицаја и на стратешке циљеве смањења 

количине отпада. 

6.7.  Изградити оборинске канализације 

града. 
3 +2 ,  Л, ВВ/Ст  

Изградња оборинске канализације има врло 

велик утицај на заштиту воде од загађења на 

локалном нивоу. 

7.1.  Доношење општих нормативно-

правних аката Скупштина општине о 

заштити и унапређењу животне средине; 

3 +2 ,  О, В/д  Планиране активности ће дугорочно и на 

општинском нивоу дати смјернице и 

пооштрити критеријуме заштите водотокова, 

земљишта, ваздуха, станишта и количине, 

односно начина рециклаже насталог отпада. 

4 +2 ,  О,  В/д  

5 +2 ,  О, В/д  

6 +2 ,  О, В/д  

15 +2 ,  Р, В/д  

7.2.  Израда катастра загађивача и његово 

стално ажурирање од стране надлежних, као 

и установљавање мјерних пунктова 

загађивања и услова праћења загађивања; 

3 +2 ,  О, В/д  Без детаљног катастра загађивача није могуће 

спровести наведене мјере, а његовом израдом 

и успостављањем мјерних пунктова 

загађивања и услова праћења загађивања 

постиже се ефикасна заштита водотокова, 

земљишта и ваздуха на општинском нивоу. 

4 +2 ,  О, В/д  

5 +2 ,  О, В/д  

7.6.  Санација и рекултивација подручја 

дивљих депонија; 

3 +2 ,  О, ВВ/д  Уклањање дивљих депонија и санација 

њихових локација имаће читав низ изразито 

позитивних и врло вјероватних утицаја на 

животну средину па и на стратешке циљеве 

заштите воде, ваздуха, земљишта, природних 

добара и предјела, шума и шумског 

земљишта, повећања покривености 

прикупљања отпада, и стратешки циљ да се 

уклоне све дивље депоније на подручју града. 

4 +2 ,  Л, ВВ/д  

5 +2 ,  Л, ВВ/д  

8 +2 ,  Л, В/д  

11 +2 ,  Л, В/д  

14 +2 ,  Р, ВВ/д  
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Из претходне табеле може се извући неколико важнијих закључака:  

 

Од укупно 512, идентификовано је 40 утицаја који остварују значајан ефекат у односу 

на циљеве СПУ. 

 

Већи негативни утицаји се очекују из области индустрије, а планске активности у 

областима водопривреде, шумарства, пољопривреде и управљања отпадом обзиром на 

перспективу планских циљева, имају углавном веће позитивне утицаје на стратешке 

циљеве заштите животне средине. 

 

3.4. Начин на који су при процјени утицаја узети у обзир чиниоци животне 

средине укључујући податке о ваздуху, води, земљишту, клими, 

јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама, биљном и 

животињском свијету, стаништима и биодиверзитету; заштићеним 

природним добрима; становништву, здрављу људи, градовима и другим 

насељима, културно-историјској баштини, инфраструктурним, 

индустријским и другим објектима или другим створеним вриједностима 

 

Процјена типичних и карактеристичних чиниоца животне средине, из анализираних 

цјелина и зона, утицаји из непосредног и ширег окружења од значаја за План и 

процјена стратешких утицаја, извршена је на основу карактеристика и структуре 

садржаја, функција, намјена простора, матрице природних карактеристика подручја и 

услова насталих у протеклом периоду. Природне карактеристике подручја, створене 

вриједности и услови настали у протеклом периоду представљају полаз за процјену 

еколошког капацитета и спрјечавање могућих конфликата у простору.  

 

 Централно еколошко подручје и зона вулнерабилности (лаке рањивости) је 

подручје кањона Врбање и њених притока и шумских комплекса око њих  

 Еколошки угрожене зоне и потези су:  

o зоне утицаја отпадних вода и отпада свих категорија унутар цјелина и 

зона (ријека Врбања и њене притоке и потоци који пролазе поред 

индустријских зона) осјетно нарушавају еколошки потенцијал подручја, 

o зоне дивљих депонија, као и зоне могућих неконтролисаних утицаја из 

зоне експлоатације минералних сировина – каменолома, представљају 

зоне потенцијалног ризика,  

o ерозиона подручја и клизишта представљају додатан фактор ризика у 

природи,  

o зоне могућих неконтролисаних утицаја из зона становања и пословања, са 

пољопривриједних површина. 

 

3.4.1. Квалитет ваздуха и утицаји на квалитет ваздуха  

 

Ниво квалитета ваздуха на подручју општине Котор Варош детерминишу различити 

географски, климатски, метеоролошки и други фактори.  

 

Из разлога непостојања система праћења квалитета ваздуха није могуће дати прецизне 

податке о квалитету ваздуха на подручју цијеле Општине.  

 

Из разлога непостојања јединственог система топлификације, загријавање објеката се 

врши помоћу појединачних котловница у привредним објектима као и пећи за 
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загријавање у објектима индивидуалног становања. Ови извори загађења имају 

заједничку карактеристику просторног извора онечишћења ваздуха. 

 

Квалитет ваздуха на предметном простору зависи од географских, рељефних, 

климатских и метеоролошких услова за одређени временски период.  

 

На подручју општине Котор Варош тренутно се не врши контрола квалитета ваздуха, 

као ни праћење емисије штетних фактора у животну средину, који битно утичу на 

стање квалитета ваздуха.  

 

У ширем смислу, извори негативног утицаја на квалитет ваздуха, а самим тим и на 

квалитет животне средине могу се подијелити на:  

 Линијске изворе загађења (регионални, магистрални и локални путеви);  

 Тачкасте изворе загађења (индивидуални објекти, котловнице, пилане). 

 

Иако на територији општине Котор Варош нема већих индустријских постројења, 

енергана, тај утицај се огледа у емисији гасова из мотора са унутрашњим 

сагоријевањем, спаљивањем отпада, изазивањем пожара, сагоријевањем горива у 

индустријским и индивидуалним пећима, кориштење спрејева који садрже фреоне итд.  

 

Општина Котор Варош нема већих загађивача ваздуха на свом подручју. У урбаном 

дијелу града евидентан је проблем загађења ваздуха који изазивају емисије издувних и 

других штетних гасова и прашине од стране: саобраћаја, индустрије, индивидуалних 

котловница (сумпор, чађ, угљен-моноксид) као и непријатни мириси са депоније и из 

контејнера. Зависно од хидрометеоролошких услова осјећа се непријатан мирис 

фабрике за штављење кожа, смог од запаљених отпадака коже у кругу бившег « 

Пролекса », те смог запаљеног смећа градске депоније у Дуратовцима. 

 

Вредновањем Плана са аспекта могућих утицаја на квалитет ваздуха, закључено је да 

представља добар избор за очување еколошког капацитета простора. Главни разлози су:  

адекватан размјештај урбанистичких и еколошких зона и цјелина, планирање пројекта 

топлификације општине градњом топлане, адекватан избор процеса који подржавају 

еколошке стандарде квалитета, односно смањују емисију полутаната у атмосферу, 

планиране зелене површине, заштитне зоне и појасеви.  

 

На основу анализе природних карактеристика, и степена развоја општине може се 

претпоставити и очекивати да се неће десити појаве концентрација загађујућих 

материја изнад ГВЕ.  

 

Процењује се да је, у случају коришћења неприхватљивих енергената могуће очекивати 

појаву краткотрајних, епизодних загађења при изразито неповољним метеоролошким и 

микроклиматским условима.  

 

Поштовањем мјера заштите ваздуха од загађивања који ће бити основа развоја 

подручја, представља добро понуђено рјешење за очување квалитета ваздуха. 
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3.4.2. Квалитет вода и утицаји на квалитет вода  

 

На предметном подручју се налази већи број водотока различитих по величини, 

положају дужини тока, утицају који остварују на животну средину и начину 

коришћења.  

 

Водопропусне стијене у грађи овог простора погодовале су стварању кратких водотока 

који већина припадају сливу ријеке Врбање.  

 

Водотоци који се налазе у општини Котор Варош су:  

 Ријека Врбања,  

 Ријека Крушевица,  

 Ријека Језерка,  

 Хрваћанска ријека,  

 Ријека Цврцка,  

 Ријека Дубока,  

 Ријека Вигошта,  

 Ријека Дубоковац,  

 Стопанска ријека  

 Рјечица Голубић 

 Демићка ријека,  

 Ковачевића поток  

 Ћорковића поток,  

 Поток Килавац.  

 

На територији општине Котор Варош не постоји континуирани систем контроле и 

праћења квалитета вода у водотоцима, а самим тим и адекватна статистичка база 

података. Снабдијевање водом са градског водовода је ипак под некаквим надзором, па 

се може рећи да је вода бактериолошки исправна, док је снабдијевање водом са свих 

осталих објеката несигурно, јер вода није ни под какавим надзором. 

 

У укупном току Врбање постоје више изражених утицаја на хемијски режим, који 

нарочито долазе до изражаја у градској зони. Од ових утицаја битно је поменути 

проблем излијевања фекалне канализације у сеоским срединама, отпадне воде града 

(фекалне и индустријске), појаве експлоатације ријечног наноса у кориту и водном 

земљишту, утицаји од дрвопрерађивачке и пољопривредне производње и одлагање 

отпада. У смислу сагледавања значаја заштите Врбање и очувања и унапређења 

хемијског режима овог водног тијела посебно треба нагласити зону тока у којој се 

налази извориште за водоснабдијевање града.  

 

Испуштање отпадних вода прерађивачких капацитета, занатских радњи и одлагање 

комуналног отпада у близини изворишта и дуж ријечних токова изазива загађење воде. 

На подручју општине су изграђени дрвопрерађивачки капацитети (пилане у 

непосредној близини водотока, прехрамбени капацитети, аутопраонице и занатске 

радње). У кругу бивше фабрике “Пролекс” није ријешен пречистач индустријских 

отпадних вода, јер се исте директно испуштају у ријеку Врбању.  

 

До сада нису посебно валоризовани утицаји у непосредном узводном сектору тока од 

изворишта. У том смислу неопходно је убрзати примјену Програма санитарне заштите 
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изворишта “Бијело поље ”са успоставом санитарног режима у свакој издвојеној зони 

(изворишта локалних водовода). Са аспекта укупне заштите вода ријеке Врбање 

неопходно је убрзати израду планова и реализацију изградње фекалне канализације и 

пречистача отпадних вода на низводном дијелу тока од града и већим мјесним 

заједницама (Шипраге, Масловаре, Врбањци).  

 

На тај начин би се минимизирао овај константан негативни утицај на квалитет вода 

ријеке Врбање. 

 

Мониторинг квалитета површинских вода у Републици Српској спроводи овлаштена 

лабораторија, а инвеститори су Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС, ЈУ „Воде Српске“ и Фонд за заштиту животне средине и енергетску 

ефокасност РС.  

 

Потреба заштите површинских и подземних вода заснива се на заштити од новог 

испуштања отпадних вода, пречишћавању вода канализације, контролу и ограничавање 

испуштања отпадних вода у канализацију без претходног пречишћавања и контролу 

квалитета отпадних вода, са посебним акцентом на оне параметре који су значајни при 

коришћењу водозахвата у снабдјевању насеља водом.  

 

Плански циљеви у области водопривреде су усклађени са основним циљевим заштите 

животне средине, јер се првенствено односе на заштиту квалитета подземних и 

површинских вода која подразумијева увођење адекватне канализационе мреже, 

пречишћавање прије упуштања у реципиент, рационално коришћење воде као ресурса 

и природног добра, регулација водотокова.  

 

Недостатак информационе основе и података о степену загађености отпадних вода које 

се упуштају у реципијент, наводи на чињеницу да је неопходно предузети основне 

мјере у контроли квалитета воде и одржавању прописаних квалитативних 

карактеристика отпадних вода које се изливају у природне водотокове. 

 

3.4.3. Квалитет земљишта и утицаји на квалитет земљишта 

 

Састав и санитарно стање земљишта представља велики фактор за здравље људи, са 

директним или индиректним утицајем преко загађења површинских и подземних вода, 

као и ваздуха. Извори загађења земљишта се могу сврстати у три групе:  

 

1. Отпадне воде као загађивачи земљишта:  

 

 Индустријске отпадне воде;  

 Воде загађене пољопривредним активностима (вјештачка ђубрива, пестициди, 

органске материје различитог поријекла);  

 Отпадне воде из домаћинства и одржавање хигијене насеља.  

 

2. Загађивачи поријеклом из атмосфере који земљиште контаминирају спирањем, 

падавинама или директном седиментацијом:  

 

 Емисија из индустријских технолошких процеса;  

 Емисија усљед сагоријевања фосилних горива (индустрија, енергетска 

постројења, индивидуална ложишта);  
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 Емисија поријеклом од моторних возила, а од трафостанице у акцидентним 

ситуацијама;  

 Емисија поријеклом из сагоријевања различитог органског материјала.  

 

3. Чврсти отпад различитог поријекла  

 

Посебан проблем представља градска депонија (као привремено рјешење) лоцирана у 

насељу Дуратовци, налази се на удаљености од око 4 km од Котор Вароша. Укупна 

површина депоније је око 3 hа. На градску депонију одлаже се комунални отпад из 

домаћинстава и са јавних површина, отпад из јавних установа, радних организација, 

клаонички отпад, угинуле животиње и отпад другог поријекла.  

 

Стање система за организовано прикупљање, транспорт и депоновање отпада у 

општини Котор Варош је на ниском нивоу. Нарочито су сложени проблеми отпада 

поред самог града и у већим мјесним заједницама као: Масловаре, Шипраге, Грабовица, 

Ободник, Врбањци, Забрђе.  

 

Прикупљање, транспорт и депоновање отпада врши КП “Бобас” а.д. Котор Варош са 

дотрајалим средствима рада. Поред КП „Бобас“ одвоз смећа са подручја Општине 

Котор Варош врши и „ДЕПОТ“.  

 

Депонију треба затворити и одредити локацију за формирање трансфер станице, одакле 

ће се прикупљени отпад одвозити на планирану Регионалну депонију у Бања Луци.  

 

На територији општине постоји више дивљих депонија смјештених широм општине, а 

најкритичнији су:  

 Депонија клаоничког отпада у селу Гарићи које представља велики еколошки 

проблем,  

 Депонија индустријског отпада од коже у кругу бивше фабрике “Пролекс” и у 

непосредној близини корита ријеке Врбање,  

 Депонија комуналног отпада у Усјеку, Подбрђе,  

 Депонија отпада на Растовој коси, Борје, два локалитета  

 

Сагледавањем планских циљева а на основу објективне процјене, предвиђа се да на 

загађивање земљишта доминантно могу утицати:  

 саобраћај дуж саобраћајница,  

 ширење урбаног подручја, неконтролисана изградња која заузима квалитетне 

зелене површине и пољопривредна подручја,  

 неконтролисана употреба агрохемијских средстава на пољопривредном 

земљишту – пестицида (инсектициди, хербициди, фунгициди и сл.);  

 низ дивљих депонија и јаловишта.  

 

Земљиште као необновљиви ресурс трпи углавном трајне посљедице пренамјене из 

пољопривредног у грађевинско. Реализација Плана подразумијева промјене у статусу 

земљишта са аспекта промјене намјене и начина коришћења. Остали вредновани 

утицаји су везани за присуство загађујућих материја у вуздуху (који произилазе 

најчешће као посљедица развоја саобраћајних коридора) и води преко отпадних 

материја који се у њој налазе. Физичка деструкција земљишта приликом грађевинских 

радова је неминован утицај краткотрајног и локалног карактера без трајних посљедица. 

Основне поставке Плана уз ширење мреже насеља и инфраструктуре, су рационално 
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коришћење земљишта као природног необновљивог (тешко обновљивог) ресурса, као 

и:  

 Контролисана изградња, заштита грађевинског земљишта и очување јавних 

зелених површина,  

 Заштита пољопривриједних површина (контролисаном хемизацијом и забраном 

пренамјене) као базе за производњу биолошки вриједне хране у зонама 

непосредног окружења,  

 Адекватна комунална опремљеност којом ће се спријечити било каква изливања 

отпадних и санитарних вода у земљиште,  

 Заштита и формирање нових зелених коридора који апсорбују штетне гасове и 

утичу на смањење ерозионих процеса.  

 

Плански циљеви у сектору заштите земљишта односе се посебно на угрожена, 

девастирана подручја – дивље депоније за које се планира санација и рекултивација и 

формирање јединственог система одлагања отпада на нивоу Регионалног центра за 

управљање отпадом. 

 

3.4.4. Утицаји на ниво буке и вибрација  

 

Бука у комуналној средини потиче највећим дјелом из саобраћаја. Међутим за подручје 

општине, осим појединих привриједних субјеката, не постоји циљана мјерења 

интензитета и нивоа бике. 

 

Вредновање простора - подручја Плана, са аспекта појаве импулсне буке и вибрација, 

представља зону у којој су једине могуће појаве појачане буке у зонама уз 

саобраћајнице и у околини послоних-индустријских зона.  

 

Присутност буке, због штетности, у урбаној средини општине захтјева мјерења нивоа 

буке, праћење свих особености саобраћаја, а такође и изучавање других извора буке, 

који утичу на повећање нивоа буке у комуналној средини, и предузимање потребних 

мјера са циљем очувања и унапрјеђења здравља становништва. 

 

3.4.5. Климатске и микрокилиматске карактеристике  

 

Природне карактеристике цјелине и ширег окружења, морфолошке, орографске, 

хидрографске, вегетацијске, ружа вјетрова, као и створене вриједности, услови настали 

у претходном периоду, представљају основ за анализу потенцијалног настајања и 

просторног распростирања загађујућих материја.  

 

Подручје Општине Котор Варош одликује се у предјелима до 700 м надморске висине 

умјерено-континенталном климом са специфичностима наглих промјена под утицајем 

планинске климе и климе панонског базена. Остали дијелови подручја имају планинску 

климу, која представља варијанту континенталне климе. Средње мјесечне температуре 

крећу се од – 1,3° С (јануар) до 20,2° С (јули,август) док средња годишња температура 

износи 10,5° С.  

 

Забиљежене вриједности температуе зрака показују нормалну расподјелу по мјесецима 

са израженим максимумом у љетним мјесецима (шести, седми и осми мјесец) и 

минимумом у зимским мјесецима (дванаести, први и други мјесец). Од осталих 

расположивих метеоролошких података, добијених од стране Републичког 
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хидрометеоролошког завода из Бањалуке, битно је нагласити и податке о мјесечним 

количинама падавина. Према овом извору, Метеоролошка станица Котор Варош, која је 

радила у периоду 1955.-1984. године, је забиљежила слиједеће вриједности количина 

падавина у mm, и то: 1971. године 834 mm; 1972. године 1.107 mm; 1973. године 989 и 

1974. године 1.357 mm. Имајући у виду чињеницу да организованих осматрања 

климатских елемената нема од престанка рада Метеоролошке станице (1984. године) 

неопходно је иницирати активности на обнављању станице и успостави неопходних 

мјерења и осматрања.  

 

Реализација планираних садржаја, очување и формирање шумских комплекса и 

водотокова, према плану намјене површина и примјењеним мјерама заштите, директно 

и индиректно утиче на очување микро-климатских одлика подручја, што има позитвне 

ефекте на животну средину и здравље људи. 

 

3.4.6. Утицаји на биљни и животињски свијет, екосистеме, станишта и 

биодиверзитет  

 

У границама Плана, у постојећем стању, не постоје станишта и екосистеми који су 

заштићени и над којима је спроведен посебан третман чувања и одржавања. 

 

Нека од посебно вриједних природних добара, а која су обухваћена Планом, на 

подручју општине Котор Варош су:  

 Споменик природе „Жута буква“. Представља јединствену и ријетку биљну 

врсту, ријеч је о ендемичном стаблу које треба да послужи за потребе научних 

истраживања и спровођење програма конзервације. Споменик природе „Жута 

Буква“ налази се у засеоку Столићи, село Засеље. Границу зона заштите чини 

граница катастарске честице к.ч. 1.211, површине 5.007 m2 , број посједовног 

листа 160, катастарска Општина Засеље.  

 Паркови природе на локалитетима Орахове, Грабовице и Крушевог Брда са 

изузетним хидрографским и пејсажним карактеристикама,  

 Водоток ријеке Јакотина на којем се нарочито истиче водопад Бобас, и др. 

 

Приритетни плански циљеви односе се на повећање степена шумовитости, што 

доприноси заштити земљишта, вода, пејзажа и екосистемских карактеристика. Посебно 

значајан аспект у очувању аутохтоних састојимна доприноси очувању и заштити 

природних добара као основног потенцијала еколошког развоја подручја. Очувањем 

шумовитости се одржавају и његују ловна подручја и укупан фонд дивљачи.  

 

Екосистемске карактеристике и биодиверзитет могу бити угрожени најчешће из 

разлога, који је виђен као плански циљ: Ширење саобраћајне мреже, односно увођењем 

нових коридора, стаје се на пут кретању популацијама, које се на тај начин или дијеле 

или им се смањује ареал. 

 

3.4.7. Утицаји на културна добра  

 

Заштита природних и културно - историјских вриједности и добара оствариваће се 

формирањем мреже заштићених и еколошки значајних подручја на територији општине 

и у окружењу, феномена геонаслијеђа и кључних обељежја предјела, уз обезбјеђење 

институционално - организационе подршке и умрежавања свих релевантних актера 

заштите природе. Приоритет је остваривање заштите, презентације и одрживог 



 
 

  
Страна 149 

 
  

коришћења заштићених природних добара и вриједности, које омогућавају развој 

локалне заједнице, одмор и рекреацију у природи и едукацију урбаног становништва.  

 

Ефикасност заштите обезбиједиће се укључивањем локалног становништва у 

активности и послове на заштити, уређењу и презентацији природних добара и ресурса 

(вода, шума и др.) и компензацијама или компензационим програмима (првенствено у 

туризму, водопривреди и електропривреди) за штете/губитке узроковане ограничењима 

режима заштите и коришћења природних добара и ресурса (зоне заштите утврђених 

природних добара и подручја са посебним природним вредностима предвиђених за 

заштиту, и др.). 

 

3.4.8. Утицаји на становништво и демографију  

 

Утицај планских циљева се може сагледати са аспекта:  

 

 Утицаја на структуру, кретање и бројност становништва,  

 Утицаја на здравље становништва.  

 

Функционално повезивање унутар планског подручја обезбиједиће жељени степен 

кохерентности планског подручја и интензивирати његове локалне и регионалне 

фукције. Повезивање и умрежавање полифункционалних веза унутар планског 

подручја представља веома важан фактор ублажавања и елиминисања просторно-

функцијских разлика између дјелова територије и повећање степена унутрашње 

територијалне кохезије. Функционално повезивање и јачање унутарње кохезије 

подручја општине Котор Варош подразумијева: полицентричност (формирањем више 

центара који ће бити носиоци развоја у оквиру заједнице насеља као основне 

просторно-функционалне јединице) те социјалну, економску и еколошку одрживост 

система насеља (побољшањем услова живота на селу).  

 

Атрактивном туристичком понудом која се предвиђа на територији подручја коју 

захвата план, доћи ће до повећања борја туриста из околине. Све те промјене у броју 

присутних људи у простору, имају карактеристике сталних, повремених, 

реверзибилних, иреверзибилних, краткотрајних и дугорочних промјена у простору. 

  

Иако се претпоставља да развојне тенденције једне урбане средине носе са собом и 

негативности као што су: аерозагађење, бука, повећана количина отпада и отпадних 

вода, може се констатовати да Планом предвиђене активности неће имати негативан 

утицај на здравље становништва, јер су уз основне планске циљеве предвиђене посебне 

мјере заштите, очувања унапређења и коришћења простора на територији обухвата 

Плана. То се потврђује на основу присутних циљева заштите животне средине и 

природних ресурса (заштите ваздуха, земљишта и вода), коришћење еколошких горива 

и других алтернативних видова енергије. 

 

Позитивни ефекти планских циљева су стварање могућности за живот у условима 

контролисане животне средине, могућности за одмор (активан, пасиван), рекреацију, 

спорт, могућност запошљавања локалног становништва и еколошко управљање 

простором. 
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3.4.9. Утицаји јонизујућег и нејонизујућег зрачења  

 

У обухвату плана нису идентификовани извори јонизујућег зрачења, нити се планским 

рјешењима предвиђају објекти који би могли да проузрокују исте. 

  

Нејонизујуће зрачење потиче углавном из стационарних извора – 

електродистрибутивне мреже, трансформаторских станица и базних станица мобилне 

телефоније.  

 

Развој енергетске инфраструктуре на простору обухвата плана биће у функцији 

привредног развоја, побољшања услова стандарда и живота, као и заштите животне 

средине. На такав позитиван тренд нарочито ће утицати стимулисање развоја и 

коришћења алтернативних облика енергије.  

 

Негативан утицај надземних средњенапонских и високонапонских водова, огледа се у 

постојању електромагнетног поља у близини самих водова, које може утицати на 

здравље људи, ако су дуготрајно изложени његовом утицају. Да би се избјегао 

негативан утицај на људе ови водови се граде ван насељених мјеста, а око њих се 

обезбјеђује заштитни коридор (у зависности од јачине вода може бити ширине од 10 до 

100 m), у којем није дозвољена изградња објеката. Техничким мјерама, постављањем 

заштитног ужета и уземљењем, надземни вод се штити од пренапона усљед 

атмосферског пражњења.  

 

Рeдован процeс радио/мобилне - рeлeјнe станицe, антeнски стуб са антeнама и 

контeјнeр са радио - рeлeјним урeђајима, представља извор зрачeња eлeктромагнeтних 

таласа (микроталаса). Ово зрачeњe јe усмјeрeно, малих снага, са вeома малом ширином 

снопа свeга нeколико стeпeни, а пољe брзо опада са удаљавањeм од правца 

максималног зрачeња. Стога анализа свакe појeдиначнe антeнe би показала да због малe 

снагe зрачeња радио/мобилне - рeлeјнe антeнe, јачина поља нe прeлази границу 

дозвољeну за људe нигдјe осим у нeпосрeдној близини извора, тј антeнe, на 

растојањима до максимално неколико метара. Извјeсна опасност по људe, прeма томe 

можe настати само уколико сe појeдини дјeлови тијeла нађу у нeпосрeдној близини 

антeнe. Приступ антeни могу имати само профeсионалци, који у случају рада 

нeпосрeдно испрeд антeнe морају искључити радио/мобилни - рeлeјни прeдајник. 

 

3.4.10. Утицаји у сектору комуналне инфраструктуре  

 

Планом је предвиђено потребно инфраструктурно и комунално опремање и уређење, 

реконструкција и изградња мреже и објеката инфраструктуре.  

 

Плански циљеви у домену водоснабдјевања, третмана и одвођења отпадних вода, су 

свакако позитивно окарактерисани јер се тиме штите медијуми животне средине од 

загађења. Такође се позитовно третирају утицаји у домену водопривреде који се залажу 

за заштиту чисте пијаће воде, површинских и подземних токова. 

 

3.4.11. Утицаји у сектору саобраћајне инфраструктуре 

  

На основу досадашњег искустава са великом поузданошћу можемо тврдити да будућа 

саобраћајна рјешења и изграђеност саобраћајних капацитета свих појавних облика 

саобраћаја на овом простору могу бити потенцијални загађивачи животне средине, али 
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уз неопходне мјере заштите у свим фазама реализације потенцијално негативни утицаји 

ће се свести на минимум.  

 

Примјеном еколошких горива, којима се све више тежи такође се смањује ефекат 

загађења. Процјењује се као неопходност утврђивање мониторинга за праћење стања 

животне средине и контролу спровођења мјера за очување животне средине у домену 

саобраћаја, нарочиту у зонама садржаја са повећаним ризиком функционисања 

(бензинске и гасне станице и складишта горива). Током изградње и експлоатације 

саобраћајних коридора морају се предузети мјере и контрола негативних утицаја на 

животну средину, а ако до акцидената дође морају се предузети мјере брзе санације и 

рекултивације како не би имали нежељених импликација. 

 

3.5. Начин на који су при процјени узете у обзир карактеристике утицаја: 

вјероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија 

(трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, 

географска област, број изложених становника, прекогранична природа 

утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја  

  

Карактеристике утицаја: вјероватноћа, интезитет, временска димензија и просторна 

димензија су објашњене у тачки 3.3. Приказ процијењених утицаја плана и програма на 

животну средину са описом мјера за спрјечавање и ограничавање негативних, односно 

увећање позитивних утицаја на животну средину.  

 

У наставку је извршена процјена кумулативних и синергетских ефеката. Ови ефекти су 

идентификовани у табели ХХХ.  

 

Кумулативни ефекти настају када појединачна планска рјешења немају значајан утицај, 

а неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као примјер 

се може навести загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке.  

 

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе 

укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти 

се најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта. 

 
Табела 42. Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката 

Интеракција планских 

рјешења 

Област стратешке процјене 

 

 

Управљање квалитетом ваздуха 

 

1.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.6 

Квалитет ваздуха је добро на које утиче много планираних 

активности. Равномјеран и полицентричан развој ванурбане 

територије, контролисана изградња и уређење приградских насеља, 

изградња обилазнице око Котор Вароша, изградња градске топлане, 

прелазак на друге облике улазног енергента (гас) и кориштења 

обновљивих извора енергије, унапређење стања шума и 

пошумљавање голети, оптимизација система сакупљања отпада су 

само неке од планских активности које ће заједно имати 

кумулативан позитиван утицаја на квалитет ваздуха општине Котор 

Варош.  

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

4.1, 

Негативан кумулативан утицаја створиће се развојем индустрије, 

отварањем нових погона, развојем туризма, и изградњом нових 



 
 

  
Страна 152 

 
  

путева. 

 

Заштита од буке 

 

6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 

Позитиван кумлутативан утицај на смањење оптерећења животне 

средине буком оствариће се изградњом обилазнице, доношењем 

општих нормативно-правних аката Скупштине општине о заштити 

и унапређењу животне средине и успостављењем мониторинга 

квалитета свих сегмената животне средине. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 

3.2, 4.1 

Негативан кумулативан утицај, тј. повећање нивоа буке у животној 

средини очекује се у зонама гдје се суперпонирају бука из 

саобраћаја и индустрије, као и планираних активности развоја 

индустрије, повећања броја саобраћајница.  

 

Управљање водама 

 

1.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 6.6, 

6.7, 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5, 7.6 

Одрживо коришћење природних предјела, пољопривредног и 

шумског земљишта, као и планираних пројеката и мјера за 

интегрално управљање отпадним водама, изградња система за 

пречишћавање отпадних вода и управљања отпадом имаће 

позитивне синергетске ефекте на квалитет и заштиту вода.  

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

3.2, 4.1, 4.2, 5.3 

Погоршање квалитета вода очекује се настанком кумулативних 

утицаја од планираних активности развоја индустрије, 

предузетничких зона, туризма, повећања броја саобраћајница, 

изградња нових енергетских капацитета итд. 

 

Заштита и коришћење земљишта 

 

1.1, 4.3, 5.1, 5.2,  

Мјере у области комуналних услуга, рационално коришћење 

пољопривредног земљишта у складу са његовим природним 

карактеристикама, попуњавању високих разређених шума и 

вјештачки подигнутих разређених састојина те реконструкција 

високих деградираних шума и вјештачки подигнутих деградираних 

састојина имаће позитиван кумулуативан утицај на квалитет и 

оптимално коришћење земљишта.  

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3, 6.1, 

6.5 

Велики негативан кумулативан утицаја на земљиште створиће се 

смањењем површина плодног пољопривредног земљишта усљед 

изградње, нових локација за туризам, индустрију, енергетске 

објекте (градња два 110кV далековода), нових саобраћајних 

коридора (изградња обилазнице и изградњом некатегорисаних и 

шумских путева). 

 

Управљање отпадом 

 

1.1, 6.1, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4 

Мјере у области комуналних услуга, изградњом и модернизацијом 

саобраћајница, веће учешће и употреба алтернативних извора 

енергије за гријање (био гас, дрвни отпад, сунчева енергија, 

енергија вјетра и сл.) и доношењем општих нормативно-правних 

аката Скупштина општине о заштити и унапређењу животне 

средине повећаће степен покривености организованим системом 

управљања отпадом уз увођење интегрисаног система управљања 

отпадом. 

 

Климатске промјене 
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5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 7.6 

Позитивни синергетски ефекти обнове шумског фонда, изградњом 

топлане на еколошки прихватљиво гориво, веће учешће и употреба 

алтернативних извора енергије за гријање (био гас, дрвни отпад, 

сунчева енергија, енергија вјетра и сл.), успостављењем 

мониторинга квалитета свих сегмената животне средине, те 

санација и рекултивација подручја дивљих депонија довешће до 

смањења емисије гасова стаклене баште у атмосферу.  

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1 

Негативни синергетски ефекти изградње нових индустријских 

капацитета и повећања интензитета саобраћаја довешће до емисије 

значајних количина гасова стаклене баште у атмосферу.  

 

Очување биодиверзитета и унапређење предијела и станишта 

 

4.3, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4 

Рационално коришћење пољопривредног земљишта у складу са 

његовим природним карактеристикама, попуњавање и 

реконструкција деградираних шума, организована и ефикасна 

заштита од потенцијалних угрожавајућих фактора (климатске 

промјене, пожари, вјетрови, загађивање земље, воде и ваздуха) на 

шумским подручјима и доношењем општих нормативно-правних 

аката Скупштина општине о заштити и унапређењу животне 

средине имаће позитивне синергетске ефекте на очување 

биодиверзитета и унапређење предјела и станишта.  

1.2, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1, 4.2, 

5.3, 6.1, 6.5, 

Негативни кумулативни ефекти на очување биодиверзитета и 

унапређење предјела и станишта очекују се услијед подстицања 

развоја неразвијених подручја општине Котор Варош, 

индустријском активности, заузимањем површина услијед ширења 

мреже насеља и све пратеће инфраструктуре, као и реализацијом 

активности које су изнад описане као активности које ће довести до 

кумулативних негативних утицаја на земљиште, воде и ваздух, и 

дијелом у саобраћајним коридорима.  
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4. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЈЕНА НА НИЖИМ 

ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА И ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Стратешком процјеном Просторног плана административног подручја Општине Котор 

Варош обухваћени су утицаји Просторног плана на животну средину и припремљене 

мјере и рјешења заштите животне средине које   су   у потпуности интегрисане у Нацрт 

просторног плана административног подручја Општине Котор Варош.  

 

Еколошке смјернице дате су на основу циљева Плана, планираних намјена и 

расположивих података о простору и животној средини. 

 

Даљу реализацију планираних активности и програма – спровести на основу одредби 

ПП Општине Котор Варош као највишег планског акта и Стратешке процјене утицаја 

ПП, кроз урбанистичку документацију. 

 

За све планове нижег реда, орган надлежан за припрему плана може донјети Одлуку о 

изради Стратешке процјене утицаја на животну средину, према критеријумима, 

прописаним Правилником о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења 

стратешке процјене утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 28/13), ако утврди 

да постоји могућност значајних утицаја на животну средину, 

 

Смјернице Стратешке процјене за планове на нижим хијерархиским нивоима су: 

 За   реализацију   планираних   Пројеката   обавезно   је   поштовање   

урбанистичких, санитарних и свих неопходних услова надлежних органа, 

организација и предузећа  у циљу остваривања еколошке заштите простора, 

 Обавезна је Процјена утицаја на животну средину за све Пројекте - објекте, 

изворе потенцијалног угрожавања животне средине, 

 Обавезне су мјере управљања протором и ресурсима и спрјечавање штетних 

утицаја при уређивању простора, реализацији, редовном раду и у случају 

акцидента појединачних Пројеката у захвату Плана, 

 Успостављање мониторинга животне средине за Законом предвиђене параметре 

и према Процјени утицаја на животну средину, 

 Обавеза је ажурирања битних параметара за постојеће Пројекте, зоне и локације, 

са аспекта испуњености еколошких услова и захтјева, у складу са процјеном 

утицаја затеченог стања. 
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5. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ 

СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

5.1. Опис циљева плана и програма 

 

Циљеви програма праћења стања животне средине су: 

 обезбjеђење мониторинга, 

 дефинисање садржине и начина вршења мониторинга, одређивање овлашћених 

организација за обављање мониторинга, дефинисање мониторинга загађивача, 

 успостављање информационог система и дефинисање начина достављања 

података у циљу вођења интегралног катастра загађивача, 

 увођење обавезе извjештавања о стању животне средине према прописаном 

садрjжају извјештаја о стању животне средине. 

 Програм праћења стања животне средине може бити саставни дио постојећег 

Програма мониторинга животне средине, а који обезбjеђује Орган надлежан за 

заштиту животне средине. За предметно подручје основни циљ је: 

 поштовање мониторинга прописаних еколошким дозволама за објекте на 

подручју Општине, 

 обезбјеђивање   правовременог   реаговања   и   упозорења   на   могуће   

негативне посљедице и акцидентне ситуације, 

 увид у стање природних вриједности - чиниоца животне средине и врсте 

могућих загађења, 

 формирање катастра загађивача и јединствене базе података са ГИС 

логистичком подршком. 

 Када је у питању програм праћења стања животне средине, обзиром на величину 

и свеукупне потенцијале датог подручја, за праћење се предлажу сљедећи 

параметри животне средине: 

 праћење стања квалитета ваздуха – степен аерозагађености на дефинисаним 

мјерним мјестима, 

 праћење    и    контрола    квалитета    вода    –    из    градског    водовода    

(изворишта водоснабдјевања) водовода по МЗ и површинских вода – ријека и 

потока, 

 контрола квалитета  земљишта  око  индустријских  зона  и  

високофреквентних саобраћајница и пољопривриједних површина, 

 контрола квалитета отпадних вода, мониторинг нивоа комуналне буке, 

 мониторинг јонизујућег и нејонизујућег зрачења. 

 

5.2. Индикатори за праћење стања животне средине 

 

Квалитет животне средине можемо дефинисати као скуп природних и створених 

вриједности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и 

услове за живот, а као стање животне средине које се исказује физичким, хемијским, 

биолошким, естетским и другим индикаторима. У пракси се индикатори појављују са 

различитим тумачењима и примјенама. Код нас се индикаторима називају подаци који 

се односе на квалитет ваздуха, воде и земљишта. Међутим, савремени приступ 

Европске агенције за животну средину (European Environmental Agency, ЕЕА)  заснива 

се на комплекснијем DPSIR (driving-force-pressure-state-impact-response) концепту, који 

узима у обзир све феномене у узрочно-посљедичном ланцу, укључујући и реаговање на 

незадовољавајућа стања. Овај концепт подразумијева активни однос према променама 
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у животној средини укључујући и друштвено-економске аспекте, који су често 

покретачка снага (driving force) промјена. На овај начин чисто «еколошки индикатори» 

се укључују у систем индикатора «одрживог развоја». 

 

Наведени концепт је у основи коришћен у фази формулисања циљева стратешке 

процјене утицаја и индикатора, као средства за праћење прогреса у остваривању 

циљева плана и стратешке процјене. Према томе, индикатори приказани у табели 

користиће се и за праћење остваривања циљева стратешке процјене, односно стања 

животне средине у току спровођења плана. 

 

У следећој табели приказани су индикатори и надлежни органи за праћење стања 

животне средине и елемената одрживог развоја Општине Котор Варош. 

 

Табела 43. Индикатори и надлежни органи за праћење стања животне средине 
Р.б. Области праћења стања Индикатори Надлежни органи 

1 Управљање квалитетом ваздуха  
Надлежнo одјељење за 

заштиту животне средине 

1.1 
Смањити ниво емисије штетних 

материја у ваздух 

Емисије честица CO2 SО2 и 

NО2 

и LČ10 

 

2 Заштита од буке 
Број стамбених и јавних 

објеката угрожен буком 

Надлежни орган за заштиту 

животне средине 

3 Управљање водама 

3.1 
Очувати и унапредити квалитет 

површинских и подземних вода 

Петодневна биолошка 

потрошња кисеоника БПК5, 

ХПК, азот, фосфор, 

бактериолошко стање 

Надлежнo одјељење за 

заштиту животне средине ЈП 

ВОДЕ СРПСКЕ 

3.2 Смањити ризик од поплава 
% смањења површина 

земљишта угрожених поплавама 

Одјељењa за општу управу, 

просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

 

3.3. 
Квалитет воде за пиће Број неиспарвних узорака 

Одјељење за стамбено- 

комуналне послове и послове 

саобраћаја 

Институт за јавно здравство 

Републике Српске 

4 Заштита и коришћење земљишта  

Одјељењa за општу управу 

просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

4.1 
Чување површина обрадивог 

пољопривредног земљишта 

% смањења површина 

обрадивог пољопривредног 

земљишта 

 

4.2 Повећати површине под шумом 
% повећања површина под 

шумом 
 

4.3 Смањити контаминацију тла % контаминираних површина  

5 Управљање отпадом 

- % домаћинстава укључених у 

систем 

- % отпада који се третира 

- % отпада који се одлаже на 

санитарну депонију 

Надлежнo одјељење за 

заштиту животне средине 

6 Климатске промјене   

6.1 
Смањити емисију гасова стаклене 

баште 

Емисија СО2, емисија метана са 

депоније 

Надлежнo одјељење за 

заштиту животне средине 

6.2 
Унапредити енергетску 

ефикасност 

% смањења потрошње 

енергената 

Одјељења за привреду, 

финансије, и друштвене 

дјелатности 

6.3 
Смањити потрошњу 

необновљивих извора енергије 

% смањења потрошње угља и 

нафтних деривата 
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7 
Очување биодиверзитета и 

унапређење предјела 

 

Број и површина заштићених 

природних добара и предионих 

цјелина 

Надлежнo одјељење за 

заштиту животне средине 

Републички завод за заштиту 

културно-историјског и 

природног наслијеђа РС 

8 
Заштита културно- 

историјске баштине 

 

Број и квалитет заштићених 

непокретних културних добара 

Надлежнo одјељење за 

заштиту животне средине 

Републички завод за заштиту 

културно-историјског и 

природног насљеђа РС 

9 
Насеља, становништво и људско 

здравље 
 

Одјељења за привреду, 

финансије, и друштвене 

дјелатности 

9.1 
Очување насељености руралних 

подручја 

% смањења становника у 

сеоским насељима 
 

 

9.2 

Унаприједити здравље 

становништва 

- oчекивано трајање живота 

новорођених, 

- % становништва са приступом 

здравствено исправној води за 

пиће, 

- % становништва са приступом 

објектима основне здравствене 

заштите 

 

9.3 Раст запослености 
% запослених; 

% незапослених 
 

 

10 

Јачање институционалне 

способности за заштиту животне 

средине 

 

Начелник, Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и 

стамбено- комуналне послове 

10.1 
Унаприједити службу за заштиту 

животне средине и мониторинг 

- Број развојних програма за 

заштиту животне средине 

- Број људи задужен за животну 

средину у Општини, 

- Број мјерних тачака у 

системима мониторинга 

 

10.2 

Унаприједити информисање 

јавности по питањима животне 

средине 

Број информација о животној 

средини у средствима 

информисања 

 

 

5.3. Права и обавезе надлежних органа 

 

Према члану 33. Закона о заштити ваздуха (Службени гласник РС бр. 124/11) Надлежни 

орган јединице локалне самоуправе доноси акционе планове у зони или агломерацији 

која се налази на њиховој територији у случају да постоји опасност да нивои 

загађујућих материја у ваздуху прекораче једну или више концентрација опасних по 

здравље људи. 

 

Имајући у виду сложеност надлежности органа по вертикалној хијерархији (република- 

општина) и по хоризонталној надлежности (унутар градова и општина) и тешкоће у 

координацији активности различитих органа, за успjешно спровођење «Програма 

праћења стања животне средине» неопходно је у оквиру градске администрације 

формирати «Сектор за животну средину и одрживи развој», које би било задужено за 

координацију, планирање, програмирање, надзор и реаговање у вези са проблемима 

животне средине. Овај сектор би обједињавао информације које прикупљају органи 

Републике и Општине надлежни за вршење надзора над извршавањем одредаба 

првенствено «Закона о заштити животне средине» и «Закона о просторном уређењу и 

грађењу», као и других релевантних закона. 
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5.4. Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја 

 

У Извјештају о стратешкој процјени наведене су мјере и активности које је потребно 

спроводити у циљу спрјечавања, ублажавања и смањивања негативних утицаја на 

животну средину за планска рјешења која ће производити негативне утицаје. 

До неочекиваних негативних утицаја може доћи само у неким неочекиваним-

акцидентним ситуацијама, када може да дође до емисије опасних супсанци у животну 

средину усљед саобраћајних удеса возила која превозе опасне материје, хаварије на 

индустријским постројењима и сл. Да би се правилно и правовремено реаговало  

потребно је да надлежни орган за заштиту животне средине у Општинској  

администрацији припреми и усвоји План реаговања у акцидентним ситуацијама. Овај 

План мора да садржи: 

 Тимове за реаговање у случају истицања са јасно дефинисаним дужностима и 

одговорностима; 

 Обуку чланова тима за реаговање у случају истицања о превенцији истицања и 

мјерама чишћења и руковање са отровним супстанцама; 

 Успостављање процеса извјештавања о истицању који укључује обезбјеђивање 

информација надлежним органима; 

 Чување и одржавање опреме (материјала за апсорбирање, јастучића за упијање, 

пумпи,  канти  и  резервоара  за  сакупљање,  полуге  и  конопци)  за  реаговање  

у случају истицања и извора за зону пројекта заснованих на типовима истицања 

која би се потенцијално могла десити; 

 Процјена  подручја  и  операције  са  високим  потенцијалом  за  истицање 

документовањем карактеристика и количина опасних супстанци које се користе 

и складиште на подручју општине, фреквентност испорука, методе руковања, 

близину токова површинских вода; 

 Идентификовати процедуре за сигурно отклањање и одстрањивање загађених 

материјала сакупљених из просуте мрље. 

 Протокол за информисање јавности када се појави озбиљно истицање и које се 

процедуре морају подузети да би се избјегли ризици по здравље и сигурност; и 

 Имплементација процедуре да би се осигурало да извођачи радова са којима је 

склопљен подуговор прихвате План за непредвиђено истицање и дјеловање у 

хитним случајевима те да транспорт отровних материјала морати бити 

регистрован у уреду пројекта. 

 

5.5. Други елементи у зависности од врсте и обима плана и програма 

 

5.5.1. Зоне заштите од негативних утицаја индустрије 

 

Приликом формирања нових привриједних објекта и зона предлажу се и услови 

заштите животне средине за одређене еколошке категорије предузећа, која се заснивају 

на минималним планским површинама круга предузећа и обавезним заштитним 

растојањима између потенцијалних извора опасности у кругу и стамбених насеља, као 

што сљеди: 
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Табела 44. Критеријуми за заштитна растојања од индустријских објеката 

КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА А Б В 

Површина комплекса (hа) - < 3 3-80 

ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ (m) < 50 50 - 100 100 -500 

 

КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА - А 

Мале  фирме  чије  је  еколошко  оптерећење  незнатно  и  испод  граничних 

вриједности и које могу бити лоциране унутар стамбеног насеља. 

 

КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА - Б 

Мале и средње фирме које могу имати мали и локални утицај на окружење; 

могуће присуство мање количине опасних материја, ризик од хемијског удеса је мали, 

ниво буке мали. 

 

КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА - В 

Постројења које могу имати средњи утицај на окружење општинског нивоа, присутне  

веће  количине  опасних  материја,  ризик  од  хемијског  удеса  је 

средњи, ниво буке средњи. 

 

Наведена заштитна растојања користе се за еколошку валоризацију привриједних и 

радних зона у оквиру генералног плана. За конкретне објекте заштитно одстојање се 

изводи на основу "Процјене утицаја на животну средину". 

 

5.5.2. Зоне заштите од негативних утицаја пољопривреде 

 

Предлаже се заштитно одстојање између стамбених објеката туристичко-рекреативних 

зона према ораницама, односно плантажних воћњака који се интензивно третирају 

вјештачким ђубривом и пестицидима од најмање 800 метара. У заштитном појасу 

између границе пољоприврених парцела и обале водотока од 10 метара није дозвољено 

коришћење пестицида и вјештачких ђубрива. 

 

Утврђују се минимална заштитна одстојања између границе комплекса сточних фарми 

и објеката у сусједству, и то: од стамбених зграда 200 m, од магистралних путева 200m, 

од рјечних токова 200 m и од изворишта водоснабдјевања 800 m. Наведена растојања 

могу бити и већа ако то покаже »Процјена утицаја на животну средину«. 

 

5.5.3. Зоне заштите од негативних утицаја саобраћаја 

 

Овде  наведена  правила  и  заштитне  зоне  утврђују  се  као  услови  планирања  

других намјена  земљишта  уз  појас  саобраћајница  (Закон  о  јавним  путевима,  Сл.  

гл.  РС,  бр.: 56/10): 

 Ширина заштитног појаса у коме не могу да се отварају рудници, каменоломи, 

граде кречане и циглане, подижу индустријске зграде, постројења и депоније 

отпада  и  смећа,  као  и  слични  објекти  износи  поред  ауто  пута  и  брзог  

пута шездесет метара, магистралног и регионалног пута четрдесет метара и 

локалног пута двадесет метара. 

 Ширина  заштитног  појаса  у  коме  не  могу  да  се  подижу  далеководи  и  

стубне трафо-станице износи од укрштања далековода са јавним путем најмање 

висину стуба далековода, односно стубне трафо-станице, а код паралелног 

вођења најмање  четрдесет  метара  од  ауто  пута  и  брзог  пута,  двадесет  
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метара магистралног пута, односно двадесет метара од регионалног пута и десет 

метара од локалног пута. 

 Ширина заштитног појаса у коме не могу да се постављају индустријски 

колосјеци и  подижу непокретна културна добра износи најмање четрдесет 

метара од ауто пута, брзог пута и магистралног пута, односно двадест метара од 

регионалног пута, односно десет метара од локалног пута. 

 Ширина заштитног појаса у коме не могу да се граде стамбене зграде, пословне 

помоћне, и сличне зграде, копају бунари, резервоари, септичке јаме и слично 

износи поред ауто пута, брзог пута и магистралног пута двадесет метара, 

регионалног пута десет метара и локалног пута пет метара. 
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6. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЈЕНЕ 

 

Главни задатак стратешке процјене утицаја на животну средину је да олакша 

благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину на 

нивоу   стратешког   доношења   одлука   о   плановима   и   програмима   уважавајући 

принципе одрживог развоја. 

 

Интегрисањем поступка стратешке процјене утицаја у процес припреме, израде и 

доношења Просторног плана Општине Котор Варош омогућава се ефикаснија 

инструментализација стратешке процјене утицаја на животну средину у планирању 

простора. 

 

Стратешком процјеном су процјењена планска рјешења са аспекта заштите животне 

средине и дефинисана рјешења и мјере за смањење негативних и увећање позитивних 

утицаја на животну средину. 

 

Овде је примјењена методологија процјене која је се примјењује у окружењу 

последњих неколико година и која је у  сагласности са новијим приступима и 

упутствима за израду стратешких процјена утицаја у Европској Унији. 

 

Израда стратешке процјене прилагођена је врсти планског документа, и обухвата 

процјењивање стратешких утицаја који су од суштинске важности за развој Општине 

Котор Варош  са аспекта заштите животне средине и потребе за одрживим развојем. 

 

Није се успјело од фирме ,,мтел,, а.д. Бањалука која се понаша монополски добити све 

тражене податке, те је у одређеном поглављу наведено само оно што су хтјели 

доставити након телефонских разговора и преписке дуже од 3 мјесеца (тражено је 

сљедеће: прецизно уцртана  локациј мобилних станица на административном подручју, 

јачина електромагнетног зрачења сваке МС понаособ, колико се поштује редовна 

контрола јачине електромагнетног зрачења те прегледа техничке исправности опреме 

као ел. и громобранске заштите). 

 

Од Јавне устнове ,,ВОДЕ СРПСКЕ,, Бијељина, тражени су подаци о загађености ријеке 

Врбање те податке за одређивани ЕБС фирми гдје у технолошком  процесу настају 

отпадне воде (клаонична индустрија, поједине дрвопрерађивачке, кожарска и др.). За 

ријеку Врбању добијени су подаци мониторинг профила Дебељаци, док за загађеност 

изражену кроз ЕБС за фирме  не посједују. 
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7. ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА, ОПИС РАЗЛОГА ОДЛУЧУЈУЋИХ ЗА 

ИЗБОР ДАТОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА СА АСПЕКТА РАЗМАТРАНИХ 

ВАРИЈАНТНИХ РЈЕШЕЊА И ПРИКАЗ НАЧИНА НА КОЈИ СУ ПИТАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УКЉУЧЕНА У ПЛАН ИЛИ ПРОГРАМ 

 

Члан 54. Закона о заштити животне средине дефинише учешће заинтересованих органа 

и организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 дана. Прије упућивања 

захтјева за добијање сагласности на извјештај о стратешкој процјени, орган  надлежан  

за  припрему  плана  обезбјеђује  учешће  јавности  у  разматрању извјештаја о 

стратешкој процјени (члан 55.). Орган надлежан за припрему плана обавјештава јавност 

о начину и роковима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, као и 

времену и мјесту одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује 

поступак доношења плана. 

 

Учешће надлежних органа и организација обезбјеђује се писменим путем током израде 

и разматрања  стратешке  процјене.  Учешће  заинтересоване  јавности  и  невладиних 

организација обезбјеђује се путем средстава јавног информисња и у оквиру јавног 

увида и јавне расправе. 

 

Орган надлежан за припрему плана израђује извјештај о учешћу заинтересованих 

органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења 

изјављених у току јавног увида и јавне расправе. Извјештај о СПУ доставља се заједно 

са извјештајем о стручним мишљењима и јавној расправи органу надлежном за заштиту 

животне средине на оцјењивање. 

 

После прикупљања и обраде свих мишљења орган надлежан за припрему плана 

доставља приједлог просторног плана заједно са извјештајем о СПУ надлежном органу 

на одлучивање. 

 

Просторни план Општине Котор Варош је у погледу заштите животне средине 

припремљен као одржив, са предвиђеним одрживим развојем у погледу развоја 

привреде, равномјерног регионалног развоја, развоја инфраструктуре и унапријеђења 

квалитета живота. Захтјеви за заштитом животне средине уграђени су највећим дијелом 

у рјешења Просторног плана, како би био омогућен неопходан развој са минималним 

посљедицама по животну средину. 

 

У току израде Стратешке процјене разматрана су два варијантна рјешења, 

нереализовања и реализовања Просторног плана. Због садашњег стања животне 

средине у Општини Котор Варош и потребе за усклађивањем просторног развоја, 

оцјењено је да је варијантно рјешење реализовања Просторног плана повољно са 

аспекта заштите животне средине. 
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8. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЈЕШТАЈА О 

СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЈЕНИ 

 

Стратешка процјена утицаја на животну средину је поступак којим се обезбеђују 

услови за заштиту животне средине у току израде Просторног плана. Стратешка 

процјена је је урађена у складу са Законом о заштити животне средине и Правилника о 

садржају Извјештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Просторни план административног подручја  Општине Котор Вароша је припремљен за 

временски период до 2031. године. Просторним планом је предвиђен развој 

цјелокупног административног подручја   општине Котор Варош. Предвиђен је развој 

пољопривредне производње, привреде, првенствено индустрије, туризма али и других 

дјелатности. Предвиђено је унапређење енергетске, водне и друге инфраструктуре као 

и управљање комуналним отпадом и отпадним водама, што ће обезбиједити бољу 

комуналну опремљеност и побољшање квалитета живота становника на 

административном подручју општине Котор Варош. Постојеће природне вриједности 

значајан су фактор развијања различитих видова туризма. Заштита предјела, станишта 

и живог свијета, која обухвата и укључивање у међународне системе заштите значајан 

је фактор атрактивности подручја. Комплексним рјешењима и мјерама у области 

унапређења квалитета ваздуха, вода, земљишта, здравља, управљања отпадом, 

финансирања у заштиту и развијања програма монитоинга остварује се заштита 

животне средине. 

 

Релевантни плански и секторски документи, прије свега Просторни план Републике 

Србске, просторни планови инфраструктурних коридора као и националне стратегије у 

области развоја привреде, пољопривреде, шумарства, регионалног развоја, локалног 

одрживог развоја, водопривреде, енергетике, управљања отпадом и заштите животне 

средине, садрже циљеве заштите животне средине али и основе секторског развоја 

значајне за израду Просторног плана и стратешке процјене. Постављени  циљеви теже 

ка обезбијеђењу оптималног управљања квалитетом ваздуха,  водама,  земљиштем,  

отпадом  и  отпадним  водама,  ризиком  од  удеса,  заштитом природних вредности и 

живог света, ресурсима, заштитом здравља људи  и квалитетом живота уопште. 

Стање животне средине -  Акутни  проблеми се огледају у загађивању  површинских и 

подземних вода непречишћеним отпадним водама, неодговарајућем управљању  

комуналним, индустријским и пољопривредним отпадом које је и узрок загађивања 

земљишта, потребе заштите приобаља Врбање и њених притока, са стаништима и 

живим свијетом као и потреба за очувањем квалитета ваздуха и смањењем ризика од 

удеса. 

 

Основна питања заштите животне средине релевантна за нацрт Просторног плана 

разматрана у току стратешке процјене везана су за управљање отпадом, квалитет 

ваздуха и вода, нерационално коришћење и загађење земљишта, ниво буке и вибрација, 

потребу за очувањем предјела, станишта и живог свијета, шумовитост, ризик од удеса и  

дјелимично постојање система мониторинга животне. 

У   оквиру   стратешке   процјене   су   припремљена   два   варијантна   рјешења.   Прво 

варијантно рјешење се односи на нереализовање Просторног плана, а друго на 

реализовање Просторног плана. 
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Општи и посебни циљеви стратешке  процјене су припремљени на основу проблема 

заштите животне средине на административном подручју општине Котор Вароша и 

циљева из релевантних планских и секторских развојних докумената: 

 

Заштита и унапређење квалитета природних ресурса 

 Смањење концентрације загађујућих материја у ваздуху (имисија) 

 Смањење загађења површинских и подземних вода 

 Очување и рационално коришћење пољопривредног земљишта 

 Смањење загађења земљишта 

 Повећање површина под шумама 

 Унапређење третмана и депоновања отпада 

 Унапређење прикупљања и третмана отпадних вода 

 Управљање опасним отпадом 

 Очување и адекватан третман  предјела, станишта и живог свијета 

 

Заштита здравља 

 Обезбјеђење заштите здравља 

 Смањење изложености буци и вибрацијама 

 

Заштита од удеса и поплава 

 Смањење ризика од удеса 

 Смањење ризика од поплава 

 

Инвестиције и мониторинг 

 Инвестирање у заштиту животне средине 

 Мониторинг ваздуха, воде, земљишта, предјела, живог света, отпада и отпадних 

вода 

 

Процјена  утицаја  на  циљеве  стратешке  процјене  вршена  је  за  варијантна  и  

планска решења. Поређењем добијених резултата за варијантна решења закључено је да 

је реализација Просторног плана односно,  друго варијантно решење,  повољније  са 

аспекта заштите животне средине односно да Просторни план садржи велики број 

мјера и оптималних решења којима се обезбјеђује адекватна заштита животне средине 

уз истовремени одрживи развој на подручју просторног плана. 

 

Збирна  процјена утицаја  планских решења   у  односу  на  циљеве  стратешке  

процјене приказана у    матрици указала је на постојање великог броја позитивних 

утицаја, али и утицаја који зависе од примјене мјера заштите, док се изразито негативни 

утицаји јављају само код нових привриједних зона. Добар део  позитивних утицаја 

показује висок степен интегрисаности заштите животне средине у планска решења, док 

одређен   број решења која су у зависности   од мјера заштите указује на потребу 

припрема комплексних и рационалних мјера заштите животне средине у оквиру 

стратешке процјене и Просторног плана. 

 

Мјере за спрјечавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја су: 

 

У области заштите ваздуха:   
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 стриктно  ограничавање емисија загађујућих материја из привриједних 

постројења, саобраћаја и домаћинстава, даљи развој система топлификације, 

адаптирање  привреде према критеријумима заштите, појачану контролу рада 

котларница; подстицање енергетске ефикасности у смислу   што рационалнијег   

коришћења енергије;  

 одређеним мјерама стимулисати грађане са индивидуалним ложиштима на 

прелазак на алтернативне изворе загријевања;  

 уградња уређаја за смањење емисија на изворима где су емисије изнад  GVI  

прописане  законом  као  што  су  индустријски  погони,  топлане,  котларнице  

итд;  

 смањење и ограничавање емисија из нових извора преусмјеравањем транзитног 

саобраћаја ван насеља, примјеном прописа и прибављање обавезних 

интегрисаних дозвола за постојећа и нова привредна (индустријска) постројења, 

као и промјене у начину функционисања постојећих постројења, док се за нова 

постројења примјењују најбоље доступне технологије (БАТ) и решења 

усклађена са прописима;  

 коришћење алтернативних енергетских извора: сунчеве енергије, енергије 

биомасе и отпада, еолске енергије;  

 усагласити основне општинске функције са циљем побољшања стања животне 

средине;  

 планско озелењавање јавних површина и стварање функционалног система 

зеленила са изградњом паркова и спортско-рекреативних терена, дјечијих 

игралишта и нових дрвореда дуж улица,  свуда где за то постоје могућности;  

 засновати катастар загађивача ваздуха на територији Просторног плана са 

подацима о свим стационарним изворима загађења ваздуха;  

 обезбиједити аутоматско прећење показатеља квалитета ваздуха ради адекватне 

реакције у случају акцидентних загађења;  

 даљи развој информационог система  квалитета ваздуха за подручје Просторног 

плана  преко интернет презентација, са доступном  базом података о актуелном 

стању квалитета ваздуха;  

 спровести вишегодишња епидемиолошка истраживања за утврђивање последица 

лошег квалитета ваздуха на здравље становништва; 

 

У области заштите вода:  

 

 Потпуна заштита и унапређење квалитета подземних вода (водоснабдјевање, 

наводњавање);  

 заштитa изворишта и обезбјеђењем снабдјевања водом, примјеном прописаних 

активности у зони заштите изворишта, ревитализацијом и проширивањем 

водоводног система и потпуна заштита вода на подручјима заштићених 

природних добара;  

 ревитализација загађених водотокова, приобаља и шире околине и довођење 

свих дионица водотокова у прописану класу;  

 смањење емисије суспендованог и органског загађења од стране концентрисаних 

и расутих загађивача;  

 планским третманом комуналних отпадних вода - ширењем канализационе 

мреже (кишне и фекалне канализације), одређивање локације и изградња ППОВ;  
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 планским третманом индустријских отпадних вода - изградња канализације за 

отпадне воде, изградња система за предтретман отпадних вода у привредним 

постројењима;  

 изградња  индустријских постројења за третман отпадних вода;  

 оплемењивање малих вода: рационализација потрошње воде;  

 забрана изградње индустријских и других објеката чије отпадне материје могу 

загадити воду и земљиште, забрана изградње других објеката који могу загадити 

воду или земљиште или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре;  

 дозвољена изградња објеката ако се у пројектовању и извођењу обезбиједи 

каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима 

прописаним законом и у складу са законом,   дозвољена је   изградња објеката за 

рекреацију и туризам под условима заштите животне средине;  

 постојећи индустријски објекти морају у  најкраћем року обезбиједити 

каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са законском регулативом;  

 изградња привремених депонија за безбедно складиштење и санитарно исправно 

руковање свим отпадним материјама из процеса производње и отпадним 

муљевима из постројења за пречишћавање отпадних вода;  

 изградња  заштитних  појасева  на  водотоцима  и  бујичним  токовима;   

 санација  преосталих ерозионих  и  бујичних  жаришта,  смиривање  ерозије  и  

постепено  смањивање  продукције  и проноса наноса;  

 отпад  се смијее сакупљати само на водонепропусним површинама, а  

депоновање је могуће само ван шире зоне заштите;  

 у зони изворишта забрањена је интензивна употреба пестицида, хербицида и 

вештачких ђубрива на земљишту   које се користи у пољопривредне сврхе;   

 забрана  транспорта  и складиштења  опасних и отровних материја;  

 антиерозиони радови ради спречавања спирања земљишта и хемијског или 

механичког загађења водотока;  

 успостављање ефикасног система мониторнига и израда и ажурирање катастра 

загађивача и спровођење репресивне политике у складу са законском 

регулативом која се односи на заштиту квалитета вода;  

 успостављање комплексног, функционалног информационог и управљачког 

система заштите животне средине;  

 израда плана заштите вода;  

 перманентна и стриктна контрола квалитета амбијенталних и отпадних вода; 

 

У области заштите земљишта:      

 

 Уклањање свих дивљих депонија и забрана неконтролисаног депоновања свих 

врста отпада;  

 Спровести програм строге контроле и заштите приобаља и водотокова. 

Успоставити еколошку контролу у циљу спречавања индустријског загађивања, 

испуштање хемијског отпада и прљавих индустријских материја. У вези са тим 

пооштрити казнену политику;  

 Контрола употребе агрохемијских средстава у циљу смањивања загађења 

земљишта из пољопривреде и очување земљишта које се одликује високим 

пољопривредним вредностима. Заштита, коришћење и уређење земљишта 

обухвата очување продуктивности, структуре и слојева тла, као и природних и 

прелазних облика и процеса. На површини  земљишта  или  испод  могу  се  
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обављати  активности  и  одлагати  материје  које  не загађују или оштећују 

земљиште;     

 Неопходно је допунити испитивања загађености пољопривредног  земљишта  на  

оним  локацијама  на  којима  то  није  учињено;   

 Наставити испитивања на локацијама на којима су констатована загађења, 

нарочито гицикличним ароматичним угљоводоницима;  

 Осмислити Програм испитивања загађености земљишта у зонама рекреације 

(дечја игралишта) и подручјима око индустријске зоне и поред значајних 

саобраћајница; 

 Изградња непропусних септичких јама у дијеловима предметног подручја без 

канализационе мреже;  

 рационално коришћење  грађевинског и пољопривредног земљишта;  

 ограничавањем ширења насеља и привриједних дјелатности на квалитетним 

пољопривредним земљиштима, забраном изградње на пољоривредном 

земљишту од I до IV катастарске класе, као и пренамјене пољопривредног 

земљишта у шумско, осим земљишта VII и VIII катастарске класе и у посебним 

случајевима када није могуће пронаћи алтернативне локације;  

 за нове дјелатности и намјене  у случајевима када је то могуће коришћење 

постојећег грађевинског фонда, (уместо  greenfield  давање предности  brownfield  

инвестицијама); 

 

У области заштите здравља:    

 

 смањењем емисије загађујућих материја и изложености њиховом штетном 

дејству;  

 заштитом и унапређењем постојећих шума, шумског земљишта и заштитних 

''зелених појасева'';  

 смањењем имисије загађујућих материја у ваздуху подизањем заштитних 

''зелених појасева'' уз магистралне саобраћајнице и нова привредна постројења, 

односно заштитног зеленила у насељима смањењем буке, вибрација и 

нејонизујућег зрачења;  

 обезбјеђењем редовне контроле здравствене исправности намирница и квалитета 

воде за пиће, као и системом адекватне здравствене заштите - реконструкцијом 

постојећих објеката здравствене заштите и обезбјеђењем  доступности објектима 

и услугама здравствене заштите и других јавних служби од значаја за 

здравствени и социјални статус грађана. 

 

У области заштите предјела и живог света:   

 

 формирање прекограничне еколошке мреже заштићених   подручја   и   

еколошких   коридора;    

 одбране   од   поплава;    

 промоције   одрживог коришћења земљишта;  

 промоције развоја сеоског туризма;    

 извођење грађевинских радова (посебно обезбјеђење еколошких коридора и зона 

око објеката инфраструктуре магистралног значаја);  

 транспорту потенцијално штетних материја (гориво и других запаљивих и 

опасних суспстанци);  

 примјени хемијских средстава у пољопривредној производњи;  



 
 

  
Страна 173 

 
  

 лову и риболову - планско организовање лова, риболова и ловног туризма. 

 

У области заштите од удеса:  

 

 Усклађивање националних прописа из области управљања хемикалијама  и  

заштите  од  удеса  са  законодавством  ЕУ;   

 Ревизија  националних  прописа  о удесима у индустрији и транспорту;  

 Ратификовање важних међународних Конвенција који се односе на хемикалије и 

удесе (Ротердамска, Стокхолмска и сл.);  

 Успостављање и развој информационог система за управљање хемикалијама и 

заштиту од удеса;  

 У случају удеса припрема мјера и поступака санације земљишта, као и у случају 

појединачних (изолованих) инцидената;    

 При транспорту опасних материја дуж коридора смањењем опасности од удеса;  

 Благовремено отклањање свих техничко-технолошких недостатака;  

 Организовање редионица за едукацију свих учесника систему управљања 

ризиком и одговором на хемијске удесе;  

 Контрола опреме и уређеја у ЕX заштити; 

 

Стратешке   процјене   на   нижим    хијерархијским   нивоима    се   неће   радити   за 

регулационе планове, док ће се за опште урбанистичке планове радити у случају да 

постојe значајни утицаји на животну средину и у складу са рјешењима и мјерама 

дефинисаним овим извештајем. За сва нова, као  и за измене у раду постојећих 

постројења и привриједних предузећа обавезна је израда процјене утицаја на животну 

средину и прибављање интегрисане дозволе. 

 

(Мониторинг) - Програм за праћење  стања животне  средине обезбиједиће непосредно 

праћење реализације планских рјешења, као и остваривање услова и мјера заштите. 

Обзиром да не постоји установљен комплетан систем мониторинга за територију 

Просторног плана, дат је концептуални оквир за конституисање интегралног програма 

праћења стања животне средине са индикаторима животне средине, обавезама 

надлежних органа у праћењу стања животне средине и адекватним поступањем у 

случају ванредних и неочекиваних утицаја на животну средину. 

 

Методологија која  је    коришћена  у  изради  стратешке  процјене  базира  се    на  два 

основна принципа. 1. стратешка процјена је интегрисана у све фазе израде Просторног 

плана, 2. у свакој фази стратешке процјене су коришћене одговарајуће методе. Избор 

индикатора је вршен према њиховој доступности и усклађености са системом 

индикатора који се користе у Европској Унији. 

 

Начин  одлучивања је заснован на интегрисању стратешке процјене у изради 

Просторног  плана    у свим његовим фазама, што је резултирало уважавањем и 

укључивањем резултата до којих се дошло у току стратешке процјене. Поред 

интегрисања резултата стратешке процјене  у  концепте  и  решења  Просторног  плана,  

нацрт    плана  припремљен  је  на  основу резултата стратешке процјене приказаних у 

овом извештају. Мјере за смањење негативних  и увећање позитивних утицаја обрађене   

у оквиру стратешке процјене су представљале основну базу за припрему планских 

решења из области заштите животне средине у Просторном  плану. 
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9. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТРАТЕШКУ ПРОЦЈЕНУ 

 

 

Сим прикупљене документационе основе, кориштене су детаљне информације из 

стручних организација из области инфраструктуре, геодезије, привреде, шумарства, 

статистике, као и подаци из општинских одјељења 

 

У складу са чланом 32. Закона о уређењу простора одјељење за општу управу,  

Одјељења надлежно за израду Просторног плана Општине Котор Варош, у току израде 

ПП обратило се дописом друштвеним, културним, образовним, привредним и другим 

субјектима и организацијама за доставу података, захтјева и програма развоја у 

појединим областима. По том основу 26. 09. 2013. године у кино сали КВ одржана је 

јавна расправа за Просторни план Општине котор Варош 2011-2031. 

 

Сви ови подаци су узети у обзир приликом изрде Извјештаја о стратешкој процјени. 
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10. КОРИШТЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Приликом израде Извјештаја о стратешкој процјени кориштена је следећа 

документација:  

 Просторни план Републике Српске до 2015. Године, 

 Приједлог урбанистичког плана  општине Котор Варош 1986-2005 

 ЛЕАП 

 Програм санитарне заштите изворишта  

 Карте стања размјера 1:50 000: 

 Територија, границе, погранични појас и административно-територијална подјел    

 Извод из Просторног плана Републике Српске до 2015 

 Карта  инжењерско-геолошких карактеристика   

 Карта хидрогеолошких карактеристика   

 Карта минералних сировина   

 Сеизмичка карта     

 Геолошка карта 

 Попљопривредно земљиште 

 Шуме и шумско земљиште 

 10.Воде и водно земљиште  

 Карта грађевинског земљишта  

 Мрежа насеља    

 Становништво  

 Карта непривриједних  дјелатности     

 Просторна организација привреде      

 Инфраструктурни системи    

 Карта заштићених простора-Животна средина- извори нарушавањ   

 Карта заштићених простора-Културно -историјско насљеђе  

 Намјена простора – стање    

 

Законска легислатива: 

1. Закон о заштити животне средине („Службени гл. Републике Српске“ број 

71/12), 

2. Закон о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), 

3. Закон о водама („''Службени гласник Републике Српске'', бр. 50/06 и 92/09), 

4. Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 111/13) 

5. Закон о заштити природе (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 113/08)), 

6. Правилник о садржају извјештаја о стратешкој процјени утцаја на животну 

средину („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13), 

7. Правилник о критеријумима за одлучивање о потреби спровођења стратешке 

Процјене утцаја на животну средину („Службени гласник Републике Српске“ 

број 28/13), 

8. Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике 

Српске“ број 28/13), 

9. Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха („Службени гласник 

Републике Српске“ број 28/13), 

10. Правилник о категоријама отпада са каталогом („Службени гласник Републике 

Српске“ број 39/05), 

11. Правилник о граничним вриједностима емисије у ваздух из постројења за 

сагоријевање (Службени гласник РС број: 39/05), 
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12. Правилник о дозвољеним границама интезитета звука и шума ( Службени лист 

СР бих број 46/89), 

13. Правилник о постројењима која могу бити изграшђена и пуштена у рад само 

уколико имају еколошку дозволу. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

124/12), 

14. Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну 

средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму 

процјене утицја На животну средину. („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 124/12), 

15. Правилник о ограничењу емисије у ваздух из постројења за спаљивање биомасе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 85/05), 

16. Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске токове 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 44/01), 

17. Правилнику о изградњи одржавању септичких јама у градовима и насељима гдје 

нема јавне канализације („Службени гласник Републике Српске“ број бр. 

68/2001), 

18. Правилником о начину и методама одређивања степена загађености отпадних 

Вода као основице за утврђивање водопривредне накнаде („Службени гласник 

Републике Српске“ број 44/01), 

19. Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник 

Републике Српске“ број 42/01). 

20. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (''Службени гласник Републике 

Српске'', бр. 2/05) 

21. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 112/05) 

22. Правилник о заштити од електромагнетских поља („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 112/05 и 40/07)  

 

 

 

 

 
 


