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1.1. УВОД

Општина Мркоњић Град је општина Републике Српске која се одликује
значајним природним богатством као што су пољопривредно и шумско
земљиште, значајан водни потенцијал, налазишта минералних сировина, те
природни услови који пружају велике могућности за развој туризма. Имајући у
виду чињеницу да се, до сада, није превише пажње посвећивало заштити и
рационалном кориштењу природних ресурса, те да је такво стање дугорочно
гледано неодрживо, указала се потреба за пажљивијим планирањем и
изналажењем начина за постизање економског развоја уз максимално очување
природних ресурса.

Одрживи економски развој уз систематску заштиту животне средине се може
постићи само планским приступом рјешавању проблема, те постављањем
циљева који неће дозволити даље нарушавање квалитета животне средине. У
складу с тим, развијена је и методологија израде локалних еколошких акционих
планова која нуди нови приступ у планирању и провођењу заштите животне
средине. Локални еколошки акциони план представља развојно-плански
документ који на основу процјене стања животне средине, утврђених проблема
и приоритета, те дефинисаних акција доприноси унапређењу стања животне
средине подручја за који се он израђује.

У складу са  наведеним, Општина Мркоњић Град је 2007. године покренула
иницијативу за израду Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП-а). Израда
ЛЕАП-а је базирана на међународним и домаћим искуствима, те методологији
за израду Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП). Jeдинствeна
методологија эа израду ЛЕАП-a није усвојена ни на ентитетском ни на
државном нивоу, али постоји приједлог методологијe „ПРИРУЧНИК ЗА ИЗРАДУ
ЛОКАЛНИХ ЕКОЛОШКИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА“ - ФЕБРУАР 2006.,
припремљен од стране ауторског тима REC-a BiH (Regional Environment Centar
for Central end Eastern Europe), кoji се у својој модификованој верзији користи за
сваку Општину у эависности од њене специфичности и потреба.
Један од аутора методологије је и Суад Хајрић, директор РЕК-а, органиэације
кoja je Општини Мркоњић Град предложила методологију израдe ЛЕАП-a кoja je
усвојена од стране радне групе.

Разлози због којих је Општина Мркоњић Град приступила изради ЛЕАП-а су
слиједећи:

ЛЕАП ће помоћи доносиоцима одлука на локалном нивоу у усмјеравању
активности и напора које воде ка унапређењу садашњег стања у области
животне средине;
ЛЕАП-ом ће се сагледати цјелокупна ситуацију у области животне средине на
подручју Општине Мркоњић Град;
ЛЕАП ће помоћи општинским органима власти да препознају потребе Општине
Мркоњић Град и отворит ће могућност регионалног повезивања са циљем
рјешавања заједничких проблема у области животне средине;
ЛЕАП подстиче учешће јавности у разматрању најзначајнијих проблема у
области животне средине и утврђивању приоритета;
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ЛЕАП даје могућност за рационалније кориштење финансијских и људских
ресурса, посебно из области животне средине, који су често ограничени; 1.1.
УВОД

Јасно дефинисана стратегија заштите животне средине у ЛЕАП-у ствара основу
за привлачење финансијских средстава (повољне кредитне линије, улагања,
донације итд.) за будуће рјешавање конкретних проблема у области животне
средине;
Процес израде и провођења ЛЕАП-а је изванредна прилика за повећање јавне
свијести и школовање властитих кадрова из области животне средине.

Израду ЛЕАП-а треба искористити као могућност да се на локалном нивоу
промовише и предложи успостава таквих организационих и економских
темеља, који би омогућили проведбу начела одрживог развоја.

Циљеви израде ЛЕАП-а су:

Идентификовати најважније природне ресурсе у смислу дугорочног економског
развоја Општине Мркоњић Град;
Ојачати капацитете општинских органа власти у управљању проблемима из
области животне средине;
Интегрисати политику заштите животне средине у све секторске политике;
Подићи ниво свијести и одговорности јавности о заштити животне средине;
Појачати учешће јавности у рјешавању проблема из области животне средине;
Развити јавну свијест о вриједности животне средине и природних ресурса;
Успоставити основу за повезивање са сличним програмима већих или мањих
административно политичких заједница, нарочито са Националним акционим
планом заштите животне средине (НЕАП-ом);
Створити организацијски предуслов за активно дјеловање на унапређењу и
очувању животне средине као значајном сегменту одрживог развоја дате
средине;
Побољшати информисање јавности и приступ информацијама о животној
средини;
Побољшати транспарентност и квалитет процеса доношења одлука о животној
средини.

У складу са методологијом израде локалних еколошких акционих планова,
Скупштина  Општине Мркоњић Град је 2008. године донијело Одлуку о приступу
изради Локалног еколошког акционог плана.

Након објављивања огласа о јавном надметању за избор најповољнијег
понуђача за израду ЛЕАП-а, Општина Мркоњић Град је одабрала Регионалну
Еколошку Канцеларију (Агенција РЕК) за реализацију пројекта израде ЛЕАП-а.

Комплетан процес израде ЛЕАП-а је трајао 24 мјесецa (јуни 2008. – јуни 2010.
године) и организован је на демократским принципима уз потпуну
транспарентност, приступ свим информацијама, те уз укључивање свих
релевантних судионика са подручја Општине (представника општинских органа
власти, здравственог, образовног, пословног и невладиног сектора, те медија).
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На првом састанку, усвојена је методологија, те динамички и организациони
план израде ЛЕАП-а. Након првог састанка, на основу постојећих студија,
информација и података, представници Радне групе су приступили утврђивању
тренутног стања животне средине на подручју Општине по тематским
областима.

У сврху прикупљања информација о мишљењу јавности о околишним
проблемима на подручју Општине Мркоњић Град, извршено је анкетирање
грађана са подручја Општине.
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На основу процјене тренутног стања животне средине, те резултата проведене
анкете, представници Радне групе су идентификовали проблеме, узроке и
посљедице проблема.

С циљем разматрања проблема и одабира приоритета у области животне
средине, организован је округли сто за ширу јавност на коме су приоритети
одабрани системом гласања. Округлом столу су присуствовали представници
Општине, мјесних заједница, привредних субјеката, здравствених и образовних
институција, те невладиних организација / удружења грађана.

За сваки од утврђених приоритета, чланови Радне групе су дали приједлог
активности које је потребно подузети у сврху њиховог рјешавања.

Укључивањем свих заинтересованих страна у процес израде ЛЕАП-а, потврђен
је став да рјешавање проблема животне средине захтијева систематичан
приступ и интензивну сарадњу и размјену информација између различитих
интересних  група.



ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

10

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МРКОЊИЋ ГРАД

2.1. Географски положај

Мркоњић Град је општина у западном дијелу Босне и Херцеговине, односно
југозападном дијелу Републике Српске. Граничи се са Oпштинама Бања Лука на
сјеверу, Кнежево на сјевероистоку, Oпштинама Језеро и Јајце на истоку,
Oпштином Шипово на југоистоку, Oпштином Гламоч на југу и Oпштином Рибник
на западу.
Подручје Oпштине обухвата око 675 km² површине, чија је просјечна надморска
висина 591 метар.
У оквиру Oпштине постоји 37 насељених мјеста организованих у 10 мјесних
заједница.
Општина се налази на раскршћу веома значајних путних праваца. Овуда
пролази магистрални пут М15 (Мркоњић Град – Гламоч - Сплит), магистрални
пут М5 (Јајце - Мркоњић Град - Бихаћ), магистрални пут М16 (Бања Лука - Црна
Ријека – Јајце - Сплит), а у плану је и изградња ауто-пута у дужини 110 km на
релацији Гламочани - Купрес који ће ићи преко мркоњићке општине.

2.2. Карактеристике рељефа

Основна одлика конфигурације терена је наглашена рељефност. Највећи дио
простора мркоњићке oпштине припада брдско-планинском подручју, које је
особно по планинама Лисина (1467 m), Димитор (1483 m), Чемерница (1338 m),
Мањача (1239 m) и Овчара (1576 m). Између планина се налазе висоравни
Подрашко поље и Подови, док су долинска подручја релативно мала и налазе
се уз водотоке ријека Врбас, Црна Ријека, Корона и др.
Просјечна надморска висина подручја мркоњићке oпштине је 591 метар.
На подручју Oпштине има око 24.000 хектара обрадивог земљишта, које је
углавном распрострањено до 700 m надморске висине, док шуме покривају 44%
укупне површине Oпштине (30.139 хектара) и представљају веома значајан
природни ресурс.

2.3. Хидрологија

Општина Мркоњић Град је испресјецана бројним мањим и већим воденим
токовима. Уопштено, разликују се двије хидрографске цјелине; прва, чије воде
припадају водотоку ријеке Врбас (око 85%) и друга, чије воде припадају
водотоку ријеке Сана (око 15%).
Мањи водотоци, нарочито бројни на падинама Димитора и Лисине,
представљају значајне водене ресурсе у локалним оквирима.

На дијелу тока Врбаса који припада Oпштини Мркоњић Град се налази ХE
Бочац и истоимено акумулационо језеро. На 4-5 km од Мркоњић Града се
налази туристичко рекреативни центар Балкана који се често назива и
“крајишка љепотица”.
Језерски дио комплекса чине два овална вјештачка језера: Mало и Велико,
укупне површине 56.000 m². Језера су изграђена 70-тих година 20. вијека, а
напајају се из планинских потока Цјепало и Скакавац и из сублакустријских
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извора испод Великог језера. Једина отока је Црна Ријека, која тече у правцу
југ-сјевер и након 17 km се улијева у Врбас. Некада је била позната по бројним
рибљим врстама и спортском риболову.
Ријечица Понор представља јединствену хидролошко-геоморфолошку појаву.
Она извире на сјеверном ободу подрашког поља испод Димитора, а понире
испод југозападне падине планине Мањаче, да би се опет појавила у мјесту
Крупа и под истим именом се улијева у Врбас. Одликује се високим степеном
еколошке очуваности и богатством живог свијета.
Планински поток Зеленковац извире на западном обронку Лисине, а протиче
кроз истоимено планинско излетиште.

2.4. Клима

Подручје Oпштине Мркоњић Град карктерише умјерено-континентална клима са
микроклиматским карактеристикама планинског подручја. Клима овог подручја
одликује се хладним зимама, умјерено топлим љетима, јасно израженим
прелазним годишњим добима и редовној појави снијега у зимским мјесецима.
Просјечна дневна температуре износи 9º C.
У граду је 06.12.2007.г. отворена савременa метеоролошкa станица. У станици
је постављена модерна метеоролошка опрема која омогућује праћење
метеоролошких прилика према стандарду метеоролошке станице првог реда.
Поред класичне опреме уграђен је савремени аутоматски мјерач интензитета и
количине падавина. Станица има значај не само за Републички
хидрометеоролошки завод Републике Српске, него и за метеоролошка мјерења
у БиХ.

2.5. Становништво

У Oпштини Мркоњић Град је по посљедњем попису становништва из 1991.г.
живјело 27.379 становника, од чега у самом граду 11.261, док по посљедњој
процјени надлежног Одјељења административне службе Oпштине, на простору
Oпштине живи око 21.160 становника.
Процјењује се да око 10.060 или 48% становника живи у урбанoм насељу, док
11.100 или 52% становништва живи у руралним насељима.
У оквиру Oпштине постоји 37 насељених мјеста организованих у 10 мјесних
заједница. Насељена мјеста у Oпштини су: Баљвине, Бјелајце, Брдо, Дабрац,
Доња Пецка, Доња Подгорија, Доњи Бараћи, Доњи Граци, Дубица, Герзово,
Горња Пецка, Горња Подгорија, Горњи Бараћи, Горњи Граци, Густовара,
Јасенови Потоци, Копљевићи, Котор, Лисковица, Магаљдол, Мајдан, Медна,
Млиниште, Мркоњић Град, Оканџије, Ораховљани, Оћуне, Подбрдо, Подоругла,
Подрашница, Ступари, Сурјан, Тријебово, Трново, Убовића Брдо, Шеховци,
Шибови.
Мрежа насеља је развијена, али и неравномјерно распоређена. Најгушћа је око
града, док је на сјеверном, западном и југозападном дијелу Oпштине рјеђа.
Сеоска насеља су најчешће разбијеног типа.
Више од половине становника се бави ратарством, сточарством, воћарством и
живинарством.
Посљедњих година су изражена јака миграциона кретања способне радне снаге
у иностранство, што се посебно негативно одражава у сеоским подручјима.
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3. ПРОЦЈЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ МРКОЊИЋ ГРАД

3.1.  УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА

3.1.1. Стање на подручју

Извори и посљедице загађења ваздуха.

Најзначајнији полутанти ваздуха су: чврсте честице, CО2, чађ, непотпуно
сагорјели угљиководоници, CО, NОX и олово.
Чврсте честице у ваздух доспијевају процесима сагоријевања, кретањем
аутомобила и сл. Њихова концентрација у урбаним срединама се креће у
границама 60 – 220 μg/m3. У неким веома загађеним подручјима концентрација
чврстих честица достиже и до 2000 μg/m3. Еколошко дејство честица у ваздуху
се своди на измијењен интезитет и карактер соларне радијације, што се оптички
манифестује као појава измаглице и смањене видљивости. Чврсте честице су
одговорне за убрзану корозију челика и других метала, као и нарушен естетски
изглед објеката. Кад је ријеч о ефектима на здравље људи, чврсте честице
ремете функционисање респираторног система.
Оксиди сумпора (SО2) углавном настају сагоријевањем фосилних горива, те
појединим технолошким процесима у хемијској индустрији и металургији.
Карбон моноксид (CО) настаје као резултат непотпуног сагоријевања фосилних
горива у моторима возила, домаћинствима и индустријским постројењима.
Највећи емитери CО су моторна возила на која отпада 60% укупне емисије овог
полутанта. Други важни извори CО су шумски пожари и сагоријевање чврстог
отпада.
Азотни оксиди (NО2) углавном потичу из природних извора загађења.
Стационарни извори загађења оксидима азота у урбаним срединама су
енергетска постројења, гријање у домаћинствима, спаљивање отпада и
производња хемикалија. Мобилни извори су моторна возила. Термалним путем,
у процесима сагоријевања азота садржаног у гориву и кисеоника из ваздуха
настају NО2 једињења.
Угљиководоници присутни у атмосфери, ступајући у реакције са другим
једињењима, могу дати низ секундарних полутаната чије су даље судбине
различите. Неки од новонасталих спојева су врло реактивни и имају изразито
токсично дјеловање на људски организам. Главни емитери из урбаних
индутријских подручја су моторна возила (50%), инустријски процеси (15%),
испаравање растварача (10%), сагоријевање фосилних горива, шумски и
пожари са депонија (25%).

Генерално, може се констатовати да су главни извори загађења ваздуха у
урбаним срединама:

- домаћинства
- индустрија и
- саобраћај.
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Квалитет ваздуха на подручју Општине Мркоњић Град

Нагла урбанизација која је у другој половини 20. вијека захватила подручје
Општине Мркоњић Град, узроковала је промјене квалитета ваздуха у
негативном смислу. Основа проблема углавном се може сумирати у
слиједећем:

- аерозагађеност у Мркоњић Граду је посљедица, у првом реду урбаног
загађења (емисија од гријања и саобраћаја),

- емисија од гријања (урбана загађења), настала  као посљедица
спаљивања горива, у сврху снабдијевања потребном топлотном
енергијом стамбеног и пословног простора,

- емисија од мобилних извора, настала као посљедица функционисања
саобраћаја, нарочито кроз урбану зону града,

- емисија из индустрије (индустријска загађења), настала као посљедица
снабдијевања енергијом технолошких процеса и усљед одвијања
технолошких процеса у индустријским постројењима,

- деградација квалитета ваздуха ван градског подручја, није значајније
присутна али се с обзиром на  планирану динамику привредног  развоја и
концентрацију становништва може очекивати пораст нивоа
аерозагађености у приградским насељима.

Домаћинства свој проблем загријавања углавном рјешавају кориштењем
дрвеног огријева и угља у индивидуалним ложиштима. На овај начин озбиљно
се угрожава квалитет ваздуха у зимским мјесецима, кад су метеоролошке
прилике, са аспекта кретања ваздушних маса, најнеповољније.
Промјеном структуре горива и отклањањем наведених пропуста, може се битно
поправити квалитет ваздуха на подручју Општине Мркоњић Град.
Праћење квалитета ваздуха на подручју Општине Мркоњић Град не постоји,
нити је икад успостављена станица која би пратила квалитет ваздуха на
подручју Општине. Због тога није могуће представити податке о квалитету
ваздуха, као што је концентрација CO и CO2, црног дима, чађи и других честица.

Загађење ваздуха и здравље људи

Најосјетљивији дио становништва су старе, болесне особе и дјеца, те се
приликом одређивања концентрација које су штетне по људско здравље, као
референтни узимају управо ови дијелови људске популације. Нивои загађења у
односу на живи свијет су категорисани како слиједи:

- најниже концентрације које могу угрозити здравље,
- вриједности које краткотрајно не угрожавају здравље здравог човјека,
- концентрације код којих се не појављује акутно штетно дејство,
- концентрације које не могу проузроковати никакве сметње,
- највише концентрације које са сигурношћу не могу дјеловати штетно.
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Начин и мјере за постизање доброг квалитета ваздуха

Управљање квалитетом ваздуха се састоји у одређивању пожељне
концентрације за свако од једињења присутних у ваздуху и одржавање исте
непромијењеном и то на начин да се циљано и плански коригује емисија
полутаната. Ово подразумијева успоставу система мониторинга квалитета
ваздуха. Основ за управљање квалитетом ваздуха је успостава базе
загађивача што омогућава сагледавање реалне ситуације, те израду катастра
загађености подручја.
Први корак на путу постизања дугорочно доброг квалитета ваздуха је израда
примјерених урбанистичких планова. Ово подразумијева пројектовање и
изградњу саобраћајница и индустријских постројења изван стамбених подручја,
успостављање заштитних зелених појаса око њих, изградњу заобилазница и
прилагођавање саобраћајница постојећим капацитетима возила.
У циљу смањења енергетских губитака, неопходно је остварити побољшање
топлотне изолације у стамбеним објектима.
Смањивање загађења ваздуха узрокованог саобраћајем подразумијева
правилно димензионисање и регулисање градског саобраћаја.

3.2. КОРИШТЕЊЕ, ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

3.2.1. Стање на подручју

Подручје Oпштине Мркоњић Град је испресијецано бројним мањим и већим
воденим токовима. У Oпштини се разликују генерално двије хидрографске
цјелине: прва, чије воде гравитирају водотоку Врбас (око 85%) и друга, чије
воде гравитирају водотоку Сана (око 15%). У енергетском смислу значајан је
средњи ток Врбаса који се користи преко хидроелектране „Бочац“. Извјестан
потенцијал имају и воде Подрашког поља које се путем подземног понора
одводе у правцу Бочца и Крупе на Врбасу. Многобројни извори и мањи
водотоци, нарочито на падинама планина Димитор и Лисина представљају
значајне водне ресурсе у локалном смислу.

На подручју Oпштине Мркоњић Град најзначајнији водени ток је Црна Ријека,
лијева притока Врбаса. Дужина тока је 17 km и тече правцем југ-сјевер. Ова
ријека је некада била позната по бројним врстама рибе и развијеном спортском
риболову. Нажалост, данас је због људског немара претворена у депонију и
отворени колектор за отпадне воде из града и из тог разлога нема никакав
туристички значај.

Од хидрографских објеката на овом подручју за туризам су значајни: језеро
Балкана, ријека Сана, рјечицe Зеленковац и Понор.

Језерo Балкана је смјештенo 4 km западно од Мркоњић Града, на надморској
висини од око 750 m. Настала је вјештачким путем, када је 1954. године
извориште Црне Ријеке претворено у Велико језеро, а касније је направљено и
Мало, које се „храни“ водом Великог језера. Језера се „хране“ из три извора
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која се налазе испод Великог језера, а такође и водом мањих лисинских потока,
Цијепало и Скакавац, и излучивањем падавина. Из језера истиче Црна Ријека,
која се након 20-ак km, као лијева притока, улијева у Врбас. Језера припадају
групи туристичких вриједности са наглашеним рекреативним својствима
привлачности и погодна су за развој купалишног, риболовног, излетничког и
спортско-манифестационог туризма.

Својим природним љепотама истиче се и водоток Санe на крајњим
југозападним границама Oпштине Мркоњић Град. Према класификацији ријека
на простору бивше Југославије, горњи ток ријеке Сане спада у прву класу. Има
просјечан протицај од 36 m3/s. Вода прве класе је квалитетна за пиће, може да
се употријеби и у прехрамбеној индустрији, за јавне водове и сл. Сана је бистра
и хладна планинска ријека у којој је купање немогуће чак и у најтоплијим
мјесецима. Вода је бистра и богата кисеоником, па се одликује и великим
богатством живог свијета. Ова ријека је погодна за развој излетничког,
рекреативног и риболовног туризма.

На западним падинама Лисине извире рјечицa Зеленковац, којa протиче кроз
истоимено планинско излетиште, које привлачи велики број како мјештана тако
и посјетилаца из разних крајева. Капацитет изворишта Зеленковац представља
значајан ресурс у домену водоснабдијевања. Вода је доброг квалитета и
гравитационо се може довести до већине потрошача.

Водоснабдијевање градског подручја је врло задовољавајуће.
Јединствену хидролошку појаву овог подручја представља рјечица Понор, која
извире на сјеверном ободу Подрашког поља испод Димитора, скупља воде
осталих мањих рјечица и потока и увире на јужном ободу поља, у подножју
планине Мањача и поново се појављује у Крупи на Врбасу, гдје се као рјечица
Крупа улијева у Врбас, као његова лијева притока. Одликује се еколошком
очуваношћу и богатством живог свијета, па има огроман потенцијал за развој
различитих видова туризма.

Бројни планински извори и врела са здравом и чистом водом, не само да
повећавају атрактивност оближњих мотива и објеката већ су и сами привлачни
за туристе. Богатство ријека, потока, извора и врела представљају потенцијале
за развој риболовног, излетничког, спортско-рекреативног и других видова
туризма.

Водне површине

Када је у питању водни ресурс, на подручју општине Мркоњић Град постоје
двије хидрографске цјелине и то:

1. воде које гравитирају водотоку Врбас (око 85%)
2. воде које гравитирају водотоку Сана (око 15%)

У енергетском смислу средњи ток Врбаса се користи преко „Хидроелектране на
Врбасу“ А.Д. Мркоњић Град. Површина акумулације је 2.325.000 m2, корисна
запремина 42,94 m3, годишња производња је 274 GWН, а средишњи годишњи
доток воде је 78,4 m3/s.
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Осим водотока Врбас и водотока Сана, постоји водоток Црна Ријека и низ
мањих водотока и изворишта који су распрострањени на лијевој територији
Oпштине, а представљају значајне водне ресурсе.

Извјестан потенцијал имају и воде Подрашког поља које се путем подземног
понора одводе у правцу Бочца и Крупе на Врбасу. Од појединачних врела
најзначајније је извориште водотока „Зеленковац“ које се користи за
снабдјевање становништва питком водом.

Језеро Балкана са својим природним амбијентом познато је туристичко
излетиште како за Oпштину Мркоњић Град тако и за регију. По својим
природним љепотама познат је и кањон водотока Санe.

Од свих водних ресурса, еколошки најугроженији је водоток Црна Ријека који,
практично, представља отворени колектор за све отпадне воде Мркоњић Града.

Иначе, однос према водним ресурсима није био задовољавајући што је довело
до загађивања многих изворишта и њихове ограничене употребе.

Заштита од вода

На територији Oпштине Мркоњић Град објективно нема реалних опасности од
поплава које би изазвали велике воде. Због конфигурације терена могу се
јавити само бујице које ствараjу ерозију тла. У наредном периоду треба се
окренути ка санацији (чишћења корита) водотока рјечица који стварају бране па
долази до поплава мањег интензитета.

Отпадне воде

Отпадне воде су највећи проблем насељених мјеста на подручју Oпштине
Мркоњић Град. Непланирање и непровођење планова система одводње и
пречишћавања отпадних вода довело је до тешке ситуације у овој области.

Све постојеће канализационе воде испуштају се директно у текућице без
претходног третмана. Локалитет градског језгра Мркоњић Градa је такав да је
систем одводње отпадних вода директно сведен у водоток Црне Ријеке. Мјеста
испуста у водоток Црне Ријеке по својој физиономији, дозвољавају изградњу
постројења за пречишћавање отпадних вода.

Што се тиче руралног подручја и отпадних вода на тим подручјима, стање је
исто тако забрињавајуће, јер у селима у Oпштини Мркоњић Град нема урађених
система за одводњу отпадних вода. Већином су то септичке јаме које кроз
земљу загађују подземне воде, јер њихов садржај одлази директно у слив
отпадних вода па онда у водотоке. Поред овог треба нагласити да се ни
привредни субјекти не придржавају еколошких дозвола које су добили, те да
долази до испуштања недопустивих материја у водотоке.
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3.3. КОРИШТЕЊЕ, ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ

3.3.1. Стање на подручју

Општина Мркоњић Град је смјештена у југозападном дијелу Републике Српске,
а у западном дијелу Босне и Херцеговине.
Простире се на површини од 68 455 хектара уз конфигурацију терена коју
карактерише наглашена рељефност.
Највећи дио простора припада брдско-планинском подручју које карактеришу
планине Лисина, Чемерница, Мањача, Димитор и Овчар – Млиништа између
којих се налазе висоравни надморске висине од 750 m до 950 m.
Брдско-планински карактер Општине ствара природне услове за појаву и развој
егзогених појава, као што су нестабилност терена и клизишта.

Појава клизишта је узрокована непланском изградњом инфраструктуре,
насеља, неконтролисаном сјечом шума, појавом поплава усљед неуређених
корита ријека, бујицама и појавом површинских – оборинских вода.

Долинска подручја су релативно скромна и налазе се уз водотока Врбаса – дио
Бочачког поља, Црне Ријеке – Бјелајце, долине Медљанске ријеке, Коране у
Пецкој и сл. Висинска разлика терена се креће у распону од 300 до 1.500
метара.
Од укупне површине општине 54% површина отпада на пољопривредно
земљиште. Од тога ораничне површине чине 15% и углавном се користе за
сјетву житарица, поврћа и крмног биља. Површине под воћњацима обухватају
1% пољопривредних површина и на њима се налази преко 200.000 родних
стабала воћа, од чега 91% отпада на засаде шљива. Највећи дио
пољопривредног земљишта налази се под ливадама и пашњацима.
Према катарстарским подацима од укупне количинe пољопривредног
земљишта у приватном власништву се налази 96,5%.

Подручје Oпштине Мркоњић Град карактерише и постојање минералних
ресурса (руде боксита, бентонита, кварца, мермера, кречњака и доломита,
гипса и глине у мањем обиму), али са веома ниским степеном истражености, а
изражен је и проблем експлоатације минералних сировина – камена.

Основни проблем који произилази из рада каменолома јесу неминовне штете
над природним наслијеђем Општине. Са ширег аспекта, оправданост рада
каменолома је јасна, али се требају јасно прецизирати услови и начини
експлоатације.

Основни проблем у области земљишта је непостојање мериторних података о
стварним земљишним површинама што је посљедица ратних дејства на
подручју Општине Мркоњић Град. Промјене (губитак територије) нису адекватно
праћене у катастру (неажурираност и застарјели катастарски планови). Друга
послиједица ратних дејстава је девастација шума и воћњака.
У послијератном периоду долази и до експанзије бесправне градње (кроз
узурпацију друштвеног земљишта), те промјене власништва на приватном
земљишту, и промјене намјене земљишта, гдје је изграђено велики број
објеката које није пратила изградња адекватне инфраструктуре.
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Земљиште, посебно обрадиво, је кључни и лимитирајући ресурс развоја
производње хране и укупног руралног простора. Заштита најбољих земљишта
од трајних губитака, смањење плодности, ерозија и контаминација треба да
буду саставни дио политике према пољопривредном земљишту, али и укупном
простору. Стога је неопходно провођење донијете законске регулативе у циљу
адекватног управљања и заштите земљишта.

3.4. КОРИШТЕЊЕ, ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА И ШУМСКИМ
ЗЕМЉИШТЕМ

3.4.1. Стање на подручју

Као дио природе, шумски ресурси спадају међу најкомплексније екосистеме на
Земљи, а стање и степен очуваности шума у највећој мјери одражава степен
очуваности природе и животне средине уопште. Природом морамо газдовати
тако да будућим генерацијама оставимо очувану и здраву природу. Улога шуме
у овом погледу је значајна, из дана у дан расте, што изискује нови савремени
концепт шумарства.

Концепција одрживог развоја шумарства укључује мултифункционално
(интегрално) газдовање шумама. Одрживо газдовање шумама подразумијева
максимално коришћење производних потенцијала станишта и генетског
потенцијала врста шумског дрвећа уз одржавање продуктивности, стабилности
и виталности шума, очување шумских екосистема и природног биодиверзитета,
као и постојећих природних ријеткости - реликтних и ендемичних врста и
шумских заједница.

Шуме требамо схватити као најсложенију заједницу – биогеоценозу – која
представља најочуванији природни екосистем, па самим тим и има највећи
утицај на регулисање нормалног функционисања биосфере. Шуме су због
својих поливалентних (општекорисних) функција најважнији природни ресурс и
имају општу, глобалну важност.

Непроцјењив еколошко-привредни значај шумских екосистема, обавезује нас да
им посветимо већу пажњу, јер тако осигуравамо обновљивост и трајну
вриједност ових природних ресурса. Друштво још није одредило границу свог
наглог техничког, технолошког и економског развоја, када се неће нарушити и
уништити шумски екосистеми, и пред нама је задатак избора најповољнијих
структура шума које ће задовољавати потребе друштва али, уједно, у себи
задржати све еколошке процесе природних, здравих и очуваних екосистема.

Стање шума и шумског земљишта на подручју Oпштине
Подручје унутрашњих Динарида западног и југозападног дијела Републике
Српске, у чијим оквирима се простире и Oпштина Мркоњић Град, карактеришу
оптимални услови за развој природних, високопродуктивних и виталних
шумских екосистема. Томе доприносе општи станишни услови, орографски
чиниоци (купираност терена и повољне надморске висине), велика количина
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падавина и нарочито едафска компонента настала као посљедица
варијабилности геолошке подлоге и типова земљишта.

Укупна површина шума и шумског земљишта на подручје Oпштине Мркоњић
Град износи 37.221 ha, од чега је 30.000 ha (81%) у државном власништву, а
7.221 ha (19%) у приватној својини. Високе шуме заузимају површину од 15.222
ha или 41% од укупне површине шума и шумског земљишта, изданачке шуме
13.210 ha или 35%, шумске културе 2.045 ha или 6%, површине подесне за
пошумљавање и газдовање 6.227 ha или 17% и површине неподесне за
пошумљавање и газдовање 517 ha или 1%. Богатство шумског фонда на
подручју се процјењује на 6.370.204 m3 свеукупне дрвне масе, што износи
просјечно 171 m3/ha. Међутим, ако се изузму површине голети (6.362 ha) и
површине шумских култура без процијењене дрвне залихе (1.435 ha), онда
просјечан хектар обрасле површине има запремину од 217 m3/ha, што не
одговара производном потенцијалу станишта.

Површина Oпштине Мркоњић Град 68.455 ha, па је степен шумовитости 42,9%,
што је на нивоу процентуалне заступљености шума (43%) у БиХ, и у потпуности
задовољава у погледу испуњења бројних функција шуме (заштитно-
регулаторне, санитарно-хигијенске, рекреативно-здравствене-туристичке
и друге) на њеном простору. Важно је и напоменути да БиХ по степену
заступљености шума на својој укупној површини, заузима високо пето мјесто у
Европи (иза Финске, Шведске, Аустрије и Словеније). Нажалост, продукција
дрвета у нашим шумама је незадовољавајућа, јер тзв. економских, високих
шума има око 15.222 ha (око 22% површине Oпштине М. Град), иако је и њихова
продуктивност (просјечна дрвна залиха 331 m3/ ha и просјечан прираст дрвета
испод 7 m3/ ha) знатно мања од потенцијала станишта.

Шуме и шумска земљишта на подручју Oпштине Мркоњић Град припадају
шумскопривредном подручју „Мркоњићко“, које обухвата сљедеће газдинске
јединице: „Овчара“, „Лисина“, „Дубичка гора“, „Димитор“ и „Врановина-Осоје-
дио“. У складу са „Законом о шумама“, свим шумама у државном власништву на
подручју општине газдује ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, шумско газдинство
„Лисина“. Шумским ресурсима се газдује у складу са одредбама и смјерницама
израђене шумскопривредне основе, која представља базни документ дугорочно
одрживог газдовања шумама. Такође, активности у државним шумама на сјечи
и изради шумских дрвних сортимената, шумско-узгојним радовима, у
санитарним сјечама, заштити шума од инсеката, биљних болести, пожара и
бесправних сјеча, на детерминацији, обиљежавању и издвајању предјела
посебних природних вриједности су базирани и у уској корелативној вези са
принципима међународног FSC (Forest Stewardship Council) стандарда
(шумско газдинство добило сертификат 2007. године), који подразумијевају
еколошки оправдано, друштвено корисно и економски одрживо газдовање
шумским екосистемима.
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Стање шума и шумског земљишта у државном власништву

Значајно је истаћи да су шуме у државном власништву доминантно са
природном обновом и имају изражен биолошки диверзитет, што је до сада био
основ њихове стабилности. Од укупне површине шума и шумског земљишта у
државном власништву (30.000 ha), високе шуме са природном обновом
заузимају површину од 13.229 ha или 44%, шумске културе 2.037 ha или 7%,
изданачке шуме 7.990 ha или 27%. Што се тиче шумских голети око 6.227 ha
или 21% је погодно за пошумљавање, док је на око 517 ha или 1% земљиште
толико деградирано да је трајно изгубљено на рекултивацију.

Табела 1: Стање шума у државном власништву по узгојном облику

Узгојни
облик

Површина Запремина Запремински прираст

ha % m3 m3/ha % m3 m3/ha %
Високе
шуме

13.229 44 4.641.901 351 87 106.063 8,02 69

Шум.
културе (са
проц.
залихом)

2.037 7 119.975 59 2 5.093 2,50 3

Изданачке
шуме

7.990 27 555.504 70 10 41.806 5,23 27

Повр.
подесне за
газдовање

6.227 21 - - - - - -

Повр.
неподесне
за
газдовање

517 1 12.551 24 1 962 1,86 1

УКУПНО 30.000 100 5.329.931 178 100 153.924 5,13 100

Егзистенција једног екосистема почива првенствено на флористичком и
фаунистичком саставу. Екосистеми богатији врстама су сложенији, израженије
структуре и са већим бројем функција и утицаја. Тако, мјешовите шуме букве,
јеле и смрче на подручју заузимају површину 8.015 ha или око 60% од укупног
шумског фонда високих шума са природном обновом и представљају
привредно најзначајније шуме и врло важне екосистеме од којих зависе многи
чиниоци везани за живот човјека и друштва. Високе шуме букве простиру се на
4.953 ha или око 38%, а високе шуме бијелог и црног бора на 261 ha или на око
2%. Просјечна дрвна залиха свих високих шума је 351 m3/ha, са највећом
залихом у дебљинској класи 31-50 cm (43%).
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Табела 2: Стање високих шума у државном власништву по категоријама

Категорија
шума

Површина Запремина Запремински прираст

ha % m3 m3/ha % m3 m3/ha %
Високе чисте
шуме букве

4.953 37 1.491.056 301 32 30.179 6,09 28

Мјешовите
шуме букве,
јеле и смрче

8.015 61 3.058.510 382 66 74.053 9,24 70

Шуме бијелог
и црног бора

261 2 92.335 354 2 1.831 7,02 2

УКУПНО 13.229 100 4.641.901 351 100 106.063 8,02 100

Карактеристика, уједно и неповољност шумских култура у државном
власништву је предоминантност четинарских монокултура. Културе смрче
заузимају 1.137 ha или око 56% од укупне површине шумских култура, културе
бијелог бора 668 ha или око 33%, а мјешовите културе бијелог и црног бора 232
ha или око 11%. Код изданачких шума, изданачке шуме букве заузимају
површину од 3.764 ha или 47%, а изданачке шуме храста китњака 4.226 ha или
53%, и то су углавном шуме ксеротермних станишта, ниске продукције и
неповољних услова за превођење у виши узгојни облик.

Посебан проблем у газдовању шумама и шумским земљиштем представља
минираност терена. Од укупне површине шума и шумског земљишта у
државном власништву, 1.353 ha (око 5%) је минирано, од чега је 1.118 ha (око
83%) под шумом, а 235 ha (око 17%) је необрасла шумска површина. Од укупне
миниране површине, 748 ha (преко 55%) је у високим шумама са природном
обновом, од чега је 506 ha (68%) у чистим шумама букве, а 242 ha (32%) у
мјешовитим шумама букве и јеле са смрчом. Највећа минираност терена је на
подручју газдинске јединице „Дубичка гора“ (920 ha).

Опредјељеност шумског газдинства је да у сарадњи са одговарајућим
државним институцијама, најмање 5% од укупне површине шума и шумског
земљишта са којима газдује издвоји као „Шуме високе заштитне вриједности“.

Све шуме имају општекорисне вриједности које произилазе из њихових
еколошких функција, међутим неке шуме имају посебне вриједности, које се
нажалост све више занемарују. Да би се управо те вриједности шума трајно
сачувале, покренута је иницијатива за њихово издвајање и за посебан начин
њиховог газдовања. То су шуме од значаја за заштиту биодиверзитета и
природних станишта флоре, фауне и гљива, затим шуме које штите земљиште
од спирања и ерозије, шуме са извориштима питке воде, шуме које имају
историјски, културни или вјерски значај, шуме од посебног научно-
истраживачког и едукативног значаја, шуме намијењене за излетишта, одмор,
рекреацију и туризам, итд.
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Овдје је важно истаћи поливалентну улогу планинског комплекса Лисина, који у
шумскоуређајном погледу припада газдинској јединици „Лисина“ и представља
јединствени еколошки базен природних и у доброј мјери очуваних шумских
екосистема. Ова планина је станиште бројних до сада детерминисаних врста
гљива (преко 1.200 врста), од којих се знатан број налази на црвеним листама
ријетких и угрожених врста. Поред гљива изражен је и диверзитет вегетације.

Обиље извора и водотока са падина планинског масива представљају
незамјењиве водене ресурсе у локалном оквиру, омогућавајући да се питком
водом снабдијева преко 20.000 становника. Подручје, такође, пружа и огромне
могућности за развој различитих видова туризма, који се ослањају на одрживо
коришћење природних ресурса.

Стање шума и шумског земљишта у приватној својини

Структура шума у приватној својини према облику гајења је знатно
неповољнија, са веома малим учешћем високих и доминацијом изданачких
нископродуктивних шума. Ниске шуме су са знатно умањеним функцијама и
утицајима на животну средину. Од укупне површине шума и шумског земљишта
(7.221 ha) на високе шуме отпада само 1.993 ha или 27,6%, изданачке шуме
5.220 ha или 72,3% и шумске културе 8 ha или 0,1%.

Табела 3: Стање шума у приватној својини по узгојном облику

Узгојни
облик

Површина Запремина

ha % m3 m3/ha %
Високе
шуме

1.993 27,6 401.209 201 38

Шум.
културе (са
проц.
залихом)

8 0,1 1.390 174 1

Изданачке
шуме

5.220 72,3 637.674 122 61

УКУПНО 7.221 100 1.040.273 144 100

Код високих шума са природном обновом доминирају чисте и мјешовите
лишћарске шуме, са 1.258 ha (63%). Заступљеност мјешовитих шума букве и
јеле са смрчом је 666 ha (33%), а чистих четинарских шума 70 ha (4%).

Просјечна дрвна залиха високих шума је 201 m3/ha и знатно је мања у односу на
исту категорију шума у државном власништву, а највећа залиха је у дебљинској
класи 31-50 cm (46%). С обзиром на производни потенцијал станишта и
повољне климатске услове на подручју Oпштине, производност високих-
економских шума у приватној својини је доста ниска.

Приказ шумских култура, не одговара у потпуности стварној ситуацији на
терену, јер је у претходном периоду било и пошумљавања на пољопривредним
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земљиштима, те је нужно да власници истих у сарадњи са стручним службама
шумског газдинства и службом катастра изврше превођење пољопривредних у
шумска земљишта, тј. у шумске културе. У структури изданачких шума, чисте и
мјешовите изданачке шуме букве заузимају површину од 4.414 ha или 85%, а
чисте и мјешовите изданачке шуме храста китњака, ксеротермонг карактера
806 ha или 15%.

Проблеми и узроци у управљању шумским ресурсима
Обновљиви природни ресурси и биодиверзитет су велики потенцијал развоја
овог подручја. Развој нових привредних грана одрживим коришћењем ових
ресурса је изазов и шанса за локално становништво. У том погледу, од велике
важности је и јачање еколошке свијести друштвене заједнице, јер грађани
углавном имају пасиван и економизиран однос по питању мултифункционалног
коришћења шума, а тиме и унапређења и заштите животне средине. Остаје
отворено питање да ли је одржавање и јачање стабилности шумских
екосистема једино обавеза предузећа шумарства!

У досадашњем периоду с обзиром на снажно изражен антропогени притисак на
биодиверзитет у ратним и послијератним годинама, може се рећи да је
управљање, заштита и искоришћавање шума и шумских земљишта на подручју
Oпштине, у основи на задовољавајућем нивоу, иако су бројни проблеми и даље
присутни.

Приказани подаци о стању шумских екосистема у претходном поглављу указују
на најважније узгојне проблеме, које можемо сврстати у неколико група:

 Неповољна је структура шума према узгојном облику, гдје је високо
учешће изданачких, нископродуктивних шума. Превођење изданачких
букових шума у високи узгојни облик је свакако један од приоритетних
задатака и проблема у газдовању шумама на овом подручју, обзиром да
изданачке састојине букве заузимају 51% од укупне површине букових
шума на подручју, 42% од укупне површине изданачких шума и 18% од
укупно обрасле површине подручја. Мелиорација изданачких шума ће
утицати на унапређење, заштиту и очување животне средине у цјелини и
омогућити веће коришћење добара на принципима одрживог развоја. При
извођењу мелиоративних радова, веома је важно одредити њихов степен
хитности, као и избјегавати интродукцију четинарских на типичним
стаништима лишћарских шума.

 Стање и квалитет вјештачки подигнутих шумских култура захтијева
озбиљан програм провођења мјера његе у свим развојним фазама. На
већем дијелу површине сјече, његе у потпуности одсуствују, а један од
главних разлога за то су и неповољне тржишне и привредне прилике и то
што није било (или је било недовољно) субвенције од стране државних
институција. Посебан проблем је и доминантност четинарских
монокултура, што има за посљедицу смањење биолошке стабилности и
виталности, односно њихове способности да трајно испуњавају бројне
еколошке функције и утицаје.
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 Код високих шума са природном обновом, дебљинска и старосна
структура је неповољна јер доминирају средњедобне састојине, а мањак
је дозревајућих и зрелих састојина. Узроке таквог стања треба тражити у
грешкама газдовања и прекомјерним сјечама у прошлости и
неусклађености продукционе способности шума са дрвнопрерађивачким
капацитетима, када су се углавном сјекла најбоља стабла у већим
дебљинским степенима. Такав однос према шумском ресурсу је био
нарочито изражен у поратном периоду. Посљедица таквога односа је и
смањено учешће смрче у омјеру смјесе код високих тродоминантних
мјешовитих шума.

 Минираност шумских површина је значајна, а преко 55% миниране
површине (748 ha) је у високим шумама са природном обновом.
Посљедица тога је немогућност приступа и примјене одговарајућих
система газдовања, што може довести до нестабилности екосистема и
штетног утицаја на околне просторе.

 Недовољна и неравномјерна отвореност подручја шумском путном
мрежом. Велики значај за спровођење свих мјера на рјешавању узгојних
проблема и побољшању стања шума је стварна отвореност шумског
комплекса. Чак двије („Димитор“ и „Врановина Осоје“), од укупно пет
газдинских јединица, укупне површине шума и шумског земљишта од
5.330 ha, гдје изданачке шуме заузимају 47%, веома је слабо или
потпуно неотворено. Један од узрока оваквог стања је одсуство
функционалне примјене намјенског фонда за коришћење општекорисних
функција шума.

 Садашњи фонд дивљачи је веома мали и запуштен с обзиром на
потенцијалне могућности станишта дивљачи, а главни разлог је људске
немарност у ратном и поратном периоду. Ловни туризам је
најпропулзивнији вид валоризације дивљачи, нарочито оне крупне гдје
вриједност трофеја вишеструко надмашује вриједност туристичких
услуга.

 Шумскопривредне основе, као базни плански документи дугорочног
газдовања шумама, садржајем не одговарају садашњим потребама
друштва за мултифункционалним коришћењем шума. Садашња основа
представља углавном само суви „сумар бројева“ добијених таксационим
премјерима. Мора се унаприједити квалитет израде основа у погледу
веће садржајности података о диверзитету флоре, фауне и гљива, грађи
састојина, о предјелима посебних природних вриједности, заштити шума,
неопходним мелиоративним радовима, итд.
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Поред узгојних проблема, на подручју Oпштине у управљању шумским
екосистемима присутне су и сљедеће негативне активности:

 Изражена је појава бесправног отуђења шумског земљишта и шума, гдје
локално становништво незаконито дјелује причињавајући еколошке и
материјалне штете. Главни узрок оваквим појавама је и поред ажурности
стручних служби у газдинству, нефункционалност инспекцијских и
правосудних институција.

 Постоји велики број дивљих депонија на шумским површинама, које су
посљедица немарности становништва, угоститељских објеката и
дрвнопрерађивачких капацитета.

 Шумски пожари, који су углавном посљедица људске непажње или
намјере, последњих неколико година имају тенденцију пораста.
Чињеница је да се већина пожара најчешће дешава приликом чишћења
приватних имања, па је веома важан појачан надзор одговарајућих
служби у том периоду. Један од главних узрока је и еколошка
неедукованост грађанства о опасностима и катастрофама које доносе
шумски пожари.

 Мањак и неуређеност излетишта, која су или у самој шуми или у њеној
непосредној близини. Уређена излетишта служила би за једнодневне
излете и рекреацију, односно активан и пасиван одмор и били би
доступни великом броју посјетилаца. Тако нпр. постојећу шумску културу,
која се налази у непосредној близини града (локалитет Ново насеље),
треба уредити и промјенити намјену у парк шуму.

Циљеви Oпштине у управљању шумским ресурсима

Унапређење и заштита природе и очување биодиверзитета су трајни циљеви
шумарства. Међутим, сасвим је нереално очекивати да све проблеме везане за
одржавање и јачање стабилности шумских екосистема, односно њихове
способности да трајно испуњавају бројне функције и утицаје, рјешава само
шумарство, као ниско акумулативна грана. Из тих разлога, важан је захтјев за
преиспитивање и промјену става друштва у односу на шуму и вредновање
резултата рада у шумарству. Такође, недопустиво је и превелико лаицизирање
по питању функција шума од стране разних невладиних организација и
„љубитеља природе“, при чему се ствара лажна дилема, веће стабилности
нетакнутих (прашумских) или привредних шума. Досадашња искуства у
газдовању шумама и научна истраживања показала су да „прашуме“ не
обављају оптимално битне функције шума, док се само са стручним
газдовањем, на принципу одрживог развоја обезбијеђују здраве, стабилне и
високопродуктивне шуме.

У складу са анализом резултата досадашњих приоритетних функција и стања
шумског фонда, дугорочни циљеви у управљању, заштити и искоришћавању
шумских екосистема на подручју Oпштине проистичу из садашњих и будућих
друштвених потреба и могућности у односу на одрживост природних ресурса.
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3.5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

3.5.1. Стање на подручју

„Отпад“ је људски изум – у природи не постоји отпад!

Према Закону о Управљању отпадом Републике Српске: „Отпад значи све
материје или предмете које ималац одлаже, намјерава или мора одложити“.
С обзиром да Oпштина Мркоњић Град нема развијену индустрију највећи
проблем је чврсти комунални отпад чија количина непрекидно расте, те
представља велику опасност по здравље људи и животну средину.

Чврсти комунални отпад је веома сложен материјал који је производ човјекове
свакодневне активности. Његови састојци могу бити лако подложни процесу
разлагања, могу бити и инертни, тј. разлажу се веома споро, а што је
карактеристично за стакло и керамику или пластику чије је разлагање упитно,
јер није утврђено постојање биолошких организама за њену разградњу.

Проблем управљања отпадом је присутан у цијелом свијету, па чак и у
развијеним земљама. Забрињава чињеница да је, због проблема финансијске
природе, одлагање отпада на комунална одлагалишта код нас искључиви
начин поступања са отпадом.

У Закону једно од основних начела каже да „произвођач или ималац отпада
сноси све трошкове превенције, третмана, одлагања и мониторинга отпада, као
и трошкове санационих мјера због штета проузрокованих животној средини или
штете коју ће отпад највјероватније проузроковати“.

Потешкоће се јављају у самом приступу овом проблему, јер отпад не треба
посматрати као неупотребљиви материјал већ као потенцијалну сировину, што
значи да је потребно обезбиједити његово селективно прикупљање, систем
рециклаже, као и друге методе поновне употребе отпадних материја.

Потребно је одвојено сакупљање корисног и издвајање опасног отпада, јер
свакодневни отпад из домаћинстава (остаци хране, папир, крпе, картон,
предмети од гуме, дрва, коже, стакла, порцулана, намјештај, бијела техника и
др.) није опасан по здравља људи, осим у случајевима када се мијеша са
отровним материјама (стари лијекови, средства за заштиту биљака и
уништавање штеточина, остаци боја и лакова, љепила, остаци уља, батерије,
разне хемикалије и средстава за чишћење, разређивачи и средства за
растварање).

На подручју Oпштине Мркоњић Град сакупљање, одвоз и депоновање чврстог
комуналног отпада обавља Комунално предузеће „Парк“.
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1. Слаб је ниво образовања становништва из области заштите животне
средине и здравља људи. Потребне су активности у циљу подизања
свијести грађана како би отпад одлагали искључиво у контејнере а не
поред њих, те да у исте не одлажу запаљиве и опасне материје.

2. Количине отпада непрекидно расту и капацитет градске депоније се
смањује што је велики проблем. Идеално рјешење би било селективно
прикупљање отпада који би се могао подвргнути процесу рециклаже или
неком другом процесу прераде отпада у циљу добијања корисне енергије
и сировина. Прије свега то се односи на папир, стакло, пластику и
жељезо.

3. Као посљедица неријешеног одвоза отпада и недовољне еколошке
свијести становника у селима, дошло је до формирања већих дивљих
депонија док су мање формиране углавном уз корита водотока. Дивље
депоније су углавном настале на стрмим падинама са којих се врло
тешко може организовати чишћење и одвоз депонованог материјала, па
је за њихову санацију потребан озбиљан приступ и ангажовање значајних
средстава.

4. Међу проблемима неизоставно се појављује и непримјерен начин
одлагања животињског (анималног) отпада. Лешеви животиња и отпад из
клаоница (разне изнутрице, коже, длаке и кости) обично заврше на
земљи или заједно са осталим комуналним отпадом.

3.6. ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЛИЈЕЂА

3.6.1. Стање на подручју

Природно насљеђе представља дијелове природе од велике вриједности за
друштво у цјелини. Културно-историјско насљеђе се третира као дио природног
окружења са посебним амбијенталним вриједностима-заштићене амбијенталне
цјелине. Усљед ратних дејстава природно окружење је знатно девастирано.
Неопходна је заштита која би осигурала минимум неопходан за очување
споменика и природних локалитета са аспекта улоге и значаја за Oпштину
Мркоњић Град.

На подручју Oпштине Мркоњић Град постоји знатан број објеката културно-
историјског наслијеђа, који нажалост нису довољно познати. У циљу
спрјечавања потпуног пропадања и уништења поменутих објеката, неопходно је
подузети адекватне мјере заштите.

Клуб умјетничких душа је у сврху стварања базе података о историјским
споменицима, локалитетима и другим историјским артефактима представио
своју листу споменика, објеката или предмета са локалитета 28 мркоњићких
села и самог града.

Као резултат 4-мјесечног рада на терену и архивима извршена је
идентификација споменика културе и осталог културног и духовног наслијеђа од
праисторије до данас на простору Oпштине Мркоњић Град.
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На простору од праисторије до данас идентификовано је 94 локалитета и то:
 9 локалитета из бронзаног доба
 20 локалитета из антике – римски период
 45 локалитета из раног и средњег вијека
 20 локалитета из новог доба.

Клуб умјетничких душа је предложио своју листу идентификованих локалитета,
објеката или предмета употребне вриједности на простору мркоњићких села и
града и дао приједлоге у циљу рјешења постављеног задатка.
Из наведених дискусија проистекли су слиједећи приједлози да је потребно да
се изврши идентификација и заштита природног наслијеђа кроз израду
Просторног плана Oпштине Мркоњић Град како би се компонента историјских
споменика и природног наслијеђа квалитетније и свеобухватније заштитила те
да се изврши валоризација природнoг и културно-историјског наслијеђа
Oпштине кроз рад органа Oпштине Мркоњић Град. Потребно је планирати
потребна финансијска средства у буџету и предложити листу споменика и
природних локалитета са аспекта улоге и значаја за Oпштину Мркоњић Град.
Уз асистенцију стручњака предложити листу споменика на којима требају
интервенције са малим финансијским средствима.

Носиоци активности идентификације и плана заштите културно-историјских
споменика и осталог културног и духовног наслијеђа од праисторије до данас на
простору Општине Мркоњић Град:

 Општинa Мркоњић Град
 Клуб умјетничких душа Мркоњић Града
 ЈУ Културни центар „Петар Кочић“ Мркоњић Град
 КП „Парк“ Мркоњић Град
 Грађани Oпштине Мркоњић Град
 Завод за заштиту споменика РС Бања Лука

3.7.  УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ

3.7.1. Стање на подручју

Простор Oпштине Мркоњић Град обухвата површину од 68.455 хектара. На
простору Oпштине живи 21.160 станованика. Од наведеног броја у урбаном
дијелу живи 10.060, а у руралном дијелу 11.100 становника.
Општина Мркоњић Град се налази на југозападном дијелу Републике Српске,
односно на западном дијелу Босне и Херцеговине и дио је бањалучке регије.

Њен положај одређује дијелове југозападне границе Републике Српске, док је
својим сјеверним дијелом усмјерена ка средишњој РС.

На сјеверној страни се граничи са Oпштином Бања Лука, на сјевероисточној са
Oпштином Кнежево, на источној са Oпштином Језеро и Oпштином Јајце која
припада федералном дијелу Босне и Херцеговине. На југоисточној и јужној
страни са Oпштином Шипово а на југозападној са Oпштином Гламоч, која
припада федералном дијелу Босне и Херцеговине, док на западној и
сјеверозападној се граничи са Oпштином Рибник.
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Општина Мркоњић Град се налази на просјечној надморској висини од 591 m.
Општину чине 37 насељених мјеста, организованих у 10 мјесних заједница.
Општина Мркоњић Град се налази на раскршћу веома битних путних праваца и
то, магистрални пут Сарајево-Бихаћ (некадашњи пут АВНОЈ-а) и путни правац
Бања Лука-Сплит.

Подручје Oпштине је покривено са: 44% шумом, 20% пашњацима, 18%
ливадама, 5% ораницама, 2% неплодним земљиштем, 1% воћњацима.
Територија Oпштине је подијељена на два сливна подручја: Врбас (85%) и Сана
(15%).

Простор Општине Мркоњић Град је смјештен у дну планина као што су: Лисина
1.467 m, Димитор 1.483 m, Чемерница 1.338 m, Мањача 1.239 m, Овчара –
Млиниште 1.576 m надморске висине.

У предјеле пољопривредних области улазе и ријечне долине које се налазе уз
ријеке Врбас, Црну Ријеку, Корану, Мајданку, Медљанку, Зеленковац.
Конфигурација терена је брдско-планинског типа, а клима је умјерено
континентална.
Привреда Општине Мркоњић Град је обухваћена са дрвном, металном,
текстилном индустријом, грађевинарством, и занатством у урбаном подручју, а
на руралним подручјима је развијено сточарство и пољопривреда.
Територија и становници чине животни простор Општине. Брига о простору је и
брига о становништву.

Под природним простором подразумјевамо свеукупне природне карактеристике
простора укључујући природне услове и ресурсе.
Под антропогеним измјењеним простором подразумјевамо простор у којем су
већ изграђени објекти инфраструктуре и субструктуре. Вриједност очувања
простора је веома битна за даљни развој и изградњу простора.

Бесправна изградња је настала из више разлога, као што су материјалне
прилике и ратна збивања. Један од битних елемената је неажурирана планска
документација као и недостатак геодетских планова.
У току Одбрамбено-отаџбинског рата дио планске документације и дио
архивских докумената за изграђене објекте је уништен и нестао. Доста
документације је изгорјело или је уништено на други начин у току рата.
Дио насеља које је раније било ван урбано, a сад припада урбаном дијелу
градског насеља je бесправно изграђено.
Документацију имају само неки власници којима је требала документација за
подизање кредита.

Први плански документ је „Регулационо-урбанистички план за начин и услове
изградње и уређења у насељеном мјесту Мркоњић Град”. Урађен је 1974.
године и усвојен одлуком, а објављен у Службеном гласнику Oпштине Мркоњић
Града, број 1/74.
У периоду развоја Oпштине дошло је и до потребе за проширењем урбаног
подручја града, па се доноси одлука за израду планских докумената. Тако су
за изградњу насеља „Подоругла“ и „Брдо”, која гравитирају урбаној зони града,
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урађени регулациони планови, те је проширена граница национализације
земљишта како би се могла контролисати изградња. Ови планови су донесени
одлуком Скупштине Општине и објављени у Службеном гласнику Oпштине
Мркоњић Град, број 5/85.
За ужи урбани дио града за који се сматрало да је потребно да се иновира и
допуни урађен је плански документ. Регулациони план је усвојен одлуком
Скупштине Општине и објављен у Службеном гласнику Oпштине Мркоњић
Град, број 1/88.

За територију Oпштине Мркоњић Град донешен je и усвојен Просторни план као
и урбанистички редови за „Подбрдо“, „Подрашница“, „Бараћи“, „Бјелајце“ и
„Мајдан“, a одлукa je објављена у Службеном гласнику Oпштине Мркоњић Град,
број 3/91 (графички прилози су уништени у току ратних збивања).

У предратном периоду на подручју које није било покривено планским актом
нити је национализовано, дошло је до продаје и замјене земљишта у сврху
градње индивидуалних објеката. Да би се спријечила непланска и бесправна
изградња урађен је и донешен Регулациони план „Збориште Грабеж“ објављен
у Службеном гласнику Oпштине Мркоњић Град, број 6/91.

По Регулационом плану „Брдо“ урађени су изведбени пројекти за уређење и
изградњу инфраструктуре за комплетан дио насеља Брдо, које се зове Хазна.
До реализације није дошло због имовинских односа.

У послијератном периоду дошло је до заинтересованости приватних предузећа
за изградњом пословних и стамбених објеката која су изграђена на два
локалитета. Урбанистички пројекат за потез од старе робне куће до поште и
потез од дома ЗАВНОБИХ-а до аутобуске станице је усвојен одлуком и
објављен у Службенoм гласнику Oпштине Мркоњић Град, број 3/00. У овим
плановима су неке од локација додјељене предузећима за предузимање
даљних активности. Међутим, није било могуће ријешити имовинске односе за
те локалитете, тако да је дошло до стагнације пројеката и одустајања
предузећа од даљних активности и изградње.
За природно вриједна подручја су донешене одлуке за израду планске
документације, али до њихове реализације није дошло. (Расписан је тендер за
израду регулационог плана „Зеленковац“. Потписан је и уговор али није урађен
плански документ).

За даљну реализацију око израде планске документације потребне су
ажуриране геодетске карте (планови) у дигиталном облику како би се планска
документација могла урадити и адекватно користити.

На подручју већег дијела Oпштине Мркоњић Град на снази је ПОПИСНИ
КАТАСТАР који је устројен 1953. године, док је за 5 катастарских општина:
Бјелајце, Горњи Бараћи, Горња Подгорија, Доња Пецка и Јасенови Потоци на
снази катастар непокретности, за који постоји дигитални катастарски план.
Према пописном катастру на подручју Oпштине има 28 катастарских општина
док је по катастру непокретности број катастарских општина 37.
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Пописни катастар формиран је у сврху опорезивања и требао је да траје
најдуже десет година. Међутим, на нашим просторима остао је до данас на
снази и у недостатку боље евиденције за већину К.О. представља једини извор
података о некретнинама. Треба напоменути да је цијела територија наше
Oпштине геодетски снимљена у периоду од 1979. па до 1981. године, али није
довршено излагање на јавни увид, па је у већини катастарских општина остао
на снази пописни катастар.

Нови Закон о премјеру и катастру непокретности прописује да Управа води
евиденцију о корисницима непокретности и то само у сврху евидентирања
парцела и њихових корисника, док ће надлежни судови успоставити Земљишну
књигу и утврђивати обим права на некретнинама као и вршити упис терета на
одређеним парцелама.

До сада је успостављена Земљишна књига само за 5 К.О. за које су предати
подаци из наше подручне јединице док за друге К.О. успостава није ни почела.
Завршен је допунски премјер и стављени су у службену употребу подаци о
некретнинама за К.О. Мркоњић Град 1 и К.О. Мркоњић Град 2. Завршетак овог
посла је од великог значаја за становништво које има имовину у овим
катастарским општинама, јер без података новог премјера не може се
успоставити Земљишна књига. Обзиром да су стављени  у службену употребу
подаци о некретнинама за К.О.  Мркоњић Град 1 и К.О. Мркоњић Град 2 грађани
који имају некретнине у наведеним К.О. могу да подносе захтјеве за упис
некретнина у Земљишну књигу која се води код Основног суда у Мркоњић
Граду.

До сада су дигитализоване сљедеће К.О. и то:
- Мркоњић Град 1,
- Мркоњић Град 2,
- Брдо,
- Подбрдо,
- Горњи Граци,
- Горњи Бараћи,
- Горња Подгорија,
- Јасенови Потоци,
- Доња Пецка,
- Бјелајце
- Подрашница 1,
- Подрашница 2,
- Ораховљани,
- Мајдан,
- Убовића Брдо,
- Горња Пецка,
- Оћуне,
- Оканђије,
- Дабрац,
- Дубица.
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У Бијељини у одјељењу за АОП се налазе базе које су дигитализоване, а
нису нама достављене за сљедеће К.О., а то су:

- Власиње,
- Јовандићи,
- Густовара,
- Доњи Бараћи,
- Баљвине.

Предложене за дигитализацију у 2010. годину су сљедеће К.О.:
- Доњи Граци,
- Магаљдол,
- Медна 1,
- Медна 2,
- Сурјан,
- Шеховци,
- Тријебово,
- Трново,
- Власиње.
-

Сљедеће К.О. нису предложене за дигитализацију у 2010. години:
- Герзово 1,
- Герзово 2,
- Лисковица,

3.8. ПРИВРЕДА

3.8.1. Стање на подручју

Мркоњић Град је општина која је прије рата економски била препознатљива
углавном по индустријским предузећима у државном (тада друштвеном)
власништву, и то посебно у секторима шумарства и прераде дрвета, металне
индустрије, грађевинарства и текстилне индустрије. Комплетну економску слику
допуњавала је пољопривредна производња у сектору сточарства и
пољопривреде у руралним подручјима. Мркоњић Град је био препознатљив и
по старим занатима у урбаном подручју. У индустрији је прије рата радио и
највећи број запослених.

Индустријска предузећа су учествовала у друштвеном производу са око 51%,
док је пољопривреда учествовала са 22%, саобраћај са 8%, шумарство са 6%,
итд.
Крај рата довео је до великог разарања стамбеног фонда и инфраструктуре,
значајних оштећења привредних капацитета и уништења сточног фонда.
Проблеми транзиције и приватизације државних предузећа и физичке
посљедице рата су представљале посебно отежавајуће околности у привреди
Oпштине Мркоњић Град.
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У 2009. години на основу евиденције Одјељења за привреду и финансије и
АПИФ-а који прати пословања правних лица на основу достављених годишњих
извјештаја о пословању са подручја Oпштине Мркоњић Град (АД, ДОО, ЈУ и
удружења) је пословало укупно 576 пословних субјеката од чега је 149 правних
лица и 427 предузетника регистрованих као физичка лица за обављање
одређене дјелатности што је приказано у наредној табели.

Табела 1.

Ред.
број

Дјелатност Рег. правна
лица 2009.

Рег. физичка
лица 2009.

Укупно

I II III IV V
1 Пољопривреда, лов и

шумарство
6 11 17

2 Вађење руда и камена 2 0 2
3 Прерађивачка индустрија 31 4 35
4 Произв. и снабдј. електр.

енерг. и водом
4 0 4

5 Занатство 0 26 26
6 Грађевинарство 9 4 13
7 Трговина на велико и мало и

оправ. мот. Возила
35 145 180

8 Хотели и ресторани 7 83 90
9 Саобраћај 16 61 77
10 Остале пословне активности 4 88 92
11 Образовање 6 0 6
12 Здравствени и социјални рад 2 5 7
13 Разна удружења 27 0 27

УКУПНО 149 427 576

Општина има ограничене надлежности у рјешавању послова из области
привреде. У области привреде, Oпштина је надлежна за послове регистрације
самосталних предузетника, односно за издавање одобрења за рад – престанак
рада самосталних радњи, као и издавање потврда и увјерења неопходних за
регистрацију возила за обављање јавног превоза лица и ствари.

Такође, Oдсјек за привреду је надлежан и за усаглашавање редова вожње у
линијском друмском саобраћају и за издавање лиценци и легитимација за
возила и возаче.

У поступку доношења напријед наведених аката примјењују се законски
прописи надлежни за доношење аката и Одлуке Скупштине Oпштине Мркоњић
Град.
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Пољопривреда

Становништво Мркоњић Града одувијек се бавило пољопривредом, како у
нижим дијеловима Oпштине тако и на околним узвишењима и брдима.

Пољопривредна производња је на овим просторима дуго година била
запостављена, што је довело до изразито лошег стања у овој области. Један од
основних ограничавајућих фактора развоја пољопривредне производње јесте
што је 80% обрадивих површина у власништву индивидуалних пољопривредних
произвођача, што значи да су површине уситњене. Посљедице рата су
нарочито оставиле трага у домену пољопривредних дјелатности и може се рећи
да је уништење сточног фонда и материјалних добара довело до наглог одлива
становништва са села и до запостављања и онако уситњених површина.
Ограничавајући фактор представљају и природни услови као што су: клима,
конфигурација терена, бонитет земљишта.

Ораничне површине се углавном користе за сјетву и узгој житарица, поврћа и
крмног биља. Сјетва житарица, јесења и прољетна, обавља се на површини од
око 2.243 хектара, кукуруза на око 580 хектара, поврћа 917 хектара и крмног
биља на око 565 хектара. Учешће јесење сјетве у укупној сјетви се креће око
37% што је веома мало, обзиром на предности које има.

3.9. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

3.9.1. Стање на подручју

Најважнији сегменти битни за здравље становништва Општине Мркоњић Град
огледају се кроз конзумирање намирница и воде, квалитет зрака, додир са
тлом, диспозицију чврстих отпадних материја, отпадне воде, буку и вибрацију,
те организованост здравствене заштите.

Здравствена заштита у Дому здравља Мркоњић Град се организује на два
нивоа, и то:

 примарни ниво здравствене заштите, и дио
 секундарног нивоа здравствене заштите, као и
 један стационар

У Дому здравља се организује основни облик здравствене заштите, а то је
примарна здравствена заштита становништва, као и дио секундарне
здравствене заштите, те консултативно специјалистичка здравствена заштита
из одређених специјалности (педијатрија, гинекологија и акушерство,
пнеумофтизиологија, зубоздравствена заштита и биохемијска лабораторија).

У циљу приближавања здравствених услуга пацијентима, Дом здравља је
организовао и консултативно-специјалистичку заштиту из сљедећих
специјалности: оториноларингологија, офталмологија, неуропсихијатрија,
физијатрија, ортопедија и хирургија – четири пута, а психолог – два пута
мјесечно, а врши се и издавање љекарских увјерења за возаче моторних
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возила. Све је то довело до далеко мањег одласка пацијената до Бања Луке, а
и до знатно јефтинијих здравствених услуга.

Подручје за које Дом здравља пружа услуге примарног и дио услуга
секундарног нивоа здравствене заштите, за које је оспособљен, је подручје
Oпштине Мркоњић Град (21.160 становника) и Језеро (око 2.800 становника).

Пружање примарне и секундарне услуге за:

 Осигурана лица која су осигураници Фонда и која имају пребивалиште на
тој општини/граду,

 За сва осигурана лица у хитним случајевима,
 Услуге промоције и превенције здравља за све становнике Oпштине из

става 1.

Пружање здравствене заштите одвија се кроз слиједеће службе:

 Служба опште-породичне медицине са теренским амбулантама,
 Служба хитне медицинске помоћи са возним парком,
 Служба медицине рада,
 Служба за заштиту здравља дјеце и омладине,
 Стоматолошка служба,
 Хигијенско-епидемиолошка служба,
 Служба за заштиту здравља жена са Порођајним одјелом,
 Антитуберкулозни диспанзер,
 РТГ служба и ултразвучни кабинет,
 Служба за лабораторијску дијагностику,
 Служба заједничких послова.

У 2007. години извршена је значајнија набавка медицинске и друге опреме:

 Минибус – 14+1 (за превоз пацијената на хемодијализу),
 Биохемијски анализатор – БТ 2000 (за лабораторију),
 Електронски појачивач слике (за РТГ),
 Кардиотохограф (породилиште),
 Апарат за рану детекцију оштећења слуха код новорођенчади,
 Аудиометар,
 Спирометар,
 ЕКГ апарат,
 Два апарата за оксигенотерапију,
 Два компјутера,
 Намјештај и друга опрема.
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Пружање здравствених услуга врши се у просторијама које испуњавају
техничке и нормативне услове:

 Просторни капацитети Дома здравља 2.546 m2

 Просторни капацитети теренских амбуланти 465 m2

 Укупно: 3.011 m2

У склопу Дома здравља егзистира и Хигијенско-епидемиолошка служба. У
плану рада Хигијенско-епидемиолошке службе је и надзор над водом за пиће.
Хигијенско-епидемиолошка служба је у сталном контакту са особљем КП „Парк“,
које је директно задужено за континуирано хлорисање воде и слање воде на
бактериолошки преглед.

Радници хигијенско-епидемиолошке службе свакодневно контролишу ниво
резидуалног хлора у води и о истом воде уредну евиденцију.

Међутим, посебан проблем су локални водоводи. Воду из локалних водовода
нико не хлорише, нити дезинфекује, изузев у посебним ситуацијама.
Хигијенско-епидемиолошка служба је у сталном контакту са санитарним
инспектором, посебно у љетном периоду када је повећан број посјетилаца и
купача на језеру Балкана, а у сталном контакту је и са Ветеринарском службом,
везано за болести зоонозе (појава бруцелозе и код људи).

Хигијенско-епидемиолошка служба врши једном годишње контролу санитарно-
хигијенског стања у свим подручним школама (20) и обданишту, те вођење
одговарајућих анкета.

Квалификациона структура запослених

На извршавању послова и задатака у Дому здравља Мркоњић Град ангажовано
је 105 радника, од којих су:

Р. бр. Структура кадрова Број
I Медицински радници

Доктори медицине-специјалисти 10
Доктори медицине 8
Доктори стоматологије-специјалисти 1
Доктори стоматологије 4
Виши медицински техничари 4
Виши лабораторијски техничари 2
Медицински техничари 30
Лабораторијски техничари 5
РТГ техничари 2
Акушерке 5
Стоматолошке сестре 3
Стоматолошки техничари 2
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Напомена:
Запослено на одређено вријеме - 3 радника, од тога:

1. ВСС (медицински радник) - један радник
2. ССС (медицински радник) - један радник
3. ССС (немедицински радник) - један радник

Увођење пројекта породичне медицине

У складу са реформом здравства, Дом здравља „ Др Јован Рашковић“ Мркоњић
Град, од 07.10. 2004. године, званично се налази у пројекту увођења модела
породичне медицине, који треба завршити до 2010. године, финансиран
кредитом Свјетске банке, средствима Општине Мркоњић Град и Дома здравља,
који значи пружање квалитетнијих здравствених услуга и стално праћење
здравственог стања пацијената, али који ће с друге стране захтјевати додатна
новчана средства око опремања појединих амбуланти (нарочито на терену),
набавке одређене медицинске опреме, возила, едукације особља, итд., да би се
у сваком тренутку пацијенту могла пружити адекватна здравствена заштита.

Напоменули би да је на подручју наше Oпштине, планирано 10 тимова
породичне медицине и 1 тим за Oпштину Језеро, од тога 6 у Дому здравља и 4
ван Дома здравља, и то у: Бараћима, Подрашници, Горњим Грацима и Бјелајцу.

Још један тим породичне медицине ће покривати подручје Oпштине Језеро,
пошто су се надлежне општинске структуре из Језера изјасниле да би жељеле
да им Дом здравља пружа здравствене услуге.

Већ је, заједно са Oпштином Мркоњић Град, урађено доста послова око
регулисања и преноса власништва над појединим амбулантама породичне
медицине, а завршени су и грађевински радови на терену, у вези са изградњом
три нове амбуланте породичне медицине (Бараћи, Граци, Подрашница), као и
адаптација једне амбуланте (Бјелајце), а на нашем подручју тренутно имамо 6
теренских амбуланти:

Свега медицински радници 76

II Немедицински радници
ВСС 3
ВШС -
ССС 6
ВК 7
КВ 3
НК 8

Свега-немедицински радници 27

III Укупно запослених (I+II) 103



ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

38

Удаљеност

 Теренска амбуланта Медна 24 km
 Теренска амбуланта Герзово 35 km
 Теренска амбуланта Бараћи 27 km
 Теренска амбуланта Подрашница 13 km
 Теренска амбуланта Баљвине 25 km
 Теренска амбуланта Језеро 15 km

Дом здравља Мркоњић Град тренутно већ располаже са 13 доедукованих
доктора медицине, као и једним специјалистом, за обављање послова из
домена породичне медицине, а едукована су и 24 медицинска техничара. У
2008/09 години настављено је са доедукацијом, а тренутно се на доедукацији
налазе још 2 љекара и 4 медицинска техничара.
У послијератном периоду примјећен је енорман пораст карцинома
респираторног и пробавног система код пацијената (онечишћење животне
средине – ваздух, зрачење, хигијена исхране, ...), пораст кардиоваскуларних
обољења (инфаркт, шлог, ...) као посљедица неправилне исхране (претилост),
смањењe физичке активности, конзумације дуванских производа.

Евидентно је енормно повећање, у склопу метаболичких поремећаја, обољелих
од шећерне болести (како инзулин овисних, тако и инзулин неовисних) и
обољелих од штитне жлијезде (како жена, тако и мушкараца), што раније није
био случај.

У прилогу, подаци из службе хигијенско-епидемиолошке заштите Дома здравља
“ Др ЈОВАН РАШКОВИЋ” Мркоњић Град:

Обољели од шећерне болести

Графички приказ обољелих од шећерне болести

Обољели од шећерне болести
Мушкарци Жене Укупно

300 (44,40%) 375 (55,60%) 675

Од тог броја је: - инзулин овисних 185 (27,41%)
- инзулин неовисних 417 (61,78%)
- на дијеталном режиму 73 (10,81%)

Свега: 675

Обољели од малигних болести

Графички приказ обољелих од малигних болести

Обољели од малигних болести
Мушкарци Жене Укупно

104 (43,88%) 133 (56,12%) 237
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Дом здравља улаже велике напоре на промоцији и унапређењу здравља
становништва, као и на реализацији програма превенције масовних незаразних
болести, тако да би се у наредном периоду требали очекивати позитивни
ефекти, односно побољшање укупног здравственог стања становништва
Oпштине Мркоњић Град и Oпштине Језеро.

4. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА

4.1. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА
Резултати анкете:

Ваздух; Загађење
ваздуха из

каменолома; 82;
12%

Ваздух; Загађење
ваздуха из

индустрије; 97; 14%

Ваздух; Загађење
ваздуха из

саобраћаја; 117; 17%
Ваздух; Непостојање
праћења квалитета
ваздуха на подручју
општине; 178; 26%

Ваздух; Загађење
ваздуха због
нелегалног

спаљивања отпада;
207; 31%

Слика 1

РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ
ПРОБЛЕМА /

МОГУЋИ УТИЦАЈИ

1.

Загађење ваздуха из
процеса сагоријевања
фосилних горива
(угаљ, нафта и др.)

Кориштење горива лошег
квалитета
Неадекватни димњаци
Недостатак филтера и
пречистача

Присуство токсичних
супстанци и гасова
које негативно утичу
на здравље људи

2. Загађење ваздуха из
саобраћаја

Кориштење горива лошег
квалитета
Велики број старих
возила

Присуство токсичних
супстанци и гасова
које негативно утичу
на здравље
становништва
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3. Загађење ваздуха из
каменолома

Непостојање водених
завјеса за прашину

Присуство прашине
која негативно утиче
на здравље
становништва

4. Други разлози
загађења ваздуха

Неконтролисано
спаљивање свих врста
отпада
Одлагање запаљивих
материја у контејнере у
зимском периоду

Присуство токсичних
супстанци и гасова
које негативно утичу
на здравље
становништва

5. Недовољан
мониторинг

Недовољна посвећеност
друштва проблематици

Утицај на здравље
становништва

4.2.  КОРИШТЕЊЕ, ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ  ВОДНИМ РЕСУРСИМА
Резултати анкете:

Директно испуштање
комуналних и
индустријских

отпадних вода у
водотоке; 101

Застарјелост и
оштећеност

водоводне мреже; 95

Застарјелост и
оштећеност

канализационе
мреже; 60

Недовољна заштита
зоне изворишта; 132

Недовољно праћење
квалитета вода; 75

Недовољно
снабдијевање питком

водом; 75

Нерационално
кориштење вода; 95Непостојање

канализационе
мреже; 26

Изградња мини
хидроелектрана; 31

Слика 2

РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ
ПРОБЛЕМА /

МОГУЋИ УТИЦАЈИ

1.

Неадекватна заштита
зоне изворишта
(угроженост вода
изворишне зоне
ЗЕЛЕНКОВАЦ)

Непровођење закона
Одлагање смећа у зони
изворишта
Ограничена употреба
изворишта

Нарушавање
природног квалитета
воде, ризик по
квалитет воде за
пиће и здравље
потрошача
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2.
Загађење вода
испуштањем отпадних
вода

Непостојање
пречистача
Непланирање и
непровођење планова
система одводње
Лош квалитет
постојећег
канализационог
система

Загађивање и
уништавање
водених екосистема
Утицај на здравље
људи
Утицај на флору и
фауну

3. Лош квалитет
водоводне мреже

Употреба дотрајалих
водоводних цијеви

Губици воде у
систему
Утицај на здравље
људи

4. Нерационално
кориштење вода

Употреба воде у
технолошке сврхе
Ниска еколошка свијест
грађана

Несташица воде у
љетном периоду
Утицај на здравље
становништва

5.
Недовољно
снабдијевање питком
водом

Бесправна изградња
Дотрајала водоводна
мрежа
Губици воде у систему

Незадовољство
грађана
Утицај на здравље
људи

6. Загађење вода због
дивљих депонија

Одлагање свих врста
отпада у водотоке
Неедукованост и
недовољна еколошка
свијест грађана
Неорганизован одвоз
смећа

Загађивање и
уништавање
водених екосистема
Утицај на здравље
људи
Утицај на флору и
фауну

7.
Загађење вода због
кориштења хербицида
и пестицида

Неконтролисано
кориштење пестицида
и хербицида
Неедукованост
становништва

Загађење земљишта
и водених
екосистема
Утицај на здравље
људи

8. Неадекватне септичке
јаме

Непостојање
канализационог
система
Непрописна изградња
септичких јама

Загађење
земљишта, воде
Утицај на здравље
људи и екосистеме

9. Поплаве

Узурпација земљишта
Неуређена корита
Одлагање отпада у
водотоке

Материјалне штете
Појава епидемија
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4.3. КОРИШТЕЊЕ, ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ

Резултати анкете:

Ерозија и клизишта
38
7%

Недовољно
праћење квалитета

земљишта
133
26%

Прекомјерно
кориштење
минералних

сировина
40
8%

Смањење
расположивог

пољопривредног
земљишта

77
15%

Кориштење
хербицида и
пестицида

91
18%

Нерационално
кориштење
земљишта

133
26%

Слика 3

РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ
ПРОБЛЕМА /

МОГУЋИ УТИЦАЈИ

1.

Нерационално
кориштење
пољопривредног
земљишта

Непланска
пољопривредна
производња
Изостанак плодореда и
органске гнојидбе

Деструкција и
деградација
земљишта

2.

Недовољна
експлоатација
минералних сировина
(руде боксита,
бентонита, кварца,
мермера, кречњака и
доломита, гипса и
глине у мањем обиму)

Низак степен
истражености
налазишта

Изостанак
материјалне користи
усљед смањене
експлоатације
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3.

Смањење
расположивог
пољопривредног
земљишта

Експлоатација
сировина
Слаба и недовољна
обрада земљишта

Претварање
пољопривредних
површина у
пашњаке, сјечине и
шуме са ниским
растињем

4.
Кориштење
пестицида и
хербицида

Деструкција земљишта
Загађење и промјена
физичких, хемијских и
биолошких особина
земљишта

Смањење плодности
земљишта,
биоценоза и
нарушавање
природног амбијента
у земљишту

5. Ерозија и клизишта

Изградња
инфраструктуре,
насеља
Сјеча шуме, губитак
вегетације

Смањење
пољопривредних
површина и
нарушавање
климатског
амбијента

6. Депоније различитог
отпада

Неконтролисано
одлагање отпада

Деградација
земљишта
Смањивање
пољопривредних
површина

7.
Недовољна
рекултивација
земљишта

Недовољна примјена
прописаних
агротехничких мјера

Осиромашење
плодности
земљишта
Повећање ерозије
Деградација
земљишта

8. Минираност
земљишних површина Ратна дејства

Људске жртве
Повреде стоке
Немогућност обраде
Токсичне материје
за животиње и
човјека

9. Недовољан
мониторинг

Недовољна присутност
инспекције

Губитак корисног
земљишта,
биодиверзитета и
квалитета вода
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4.4. УПРАВЉАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИШТЕЊЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА
Резултати анкете:

Неконтролисана
сјеча шума; 273; 44%

Пожари; 61; 10%
Појава биљних

болести и инсеката;
84; 14%

Смањење
расположивог

шумског земљишта;
37; 6% Недовољно

пошумљавање; 156;
26%

Слика 4

РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ
ПРОБЛЕМА /

МОГУЋИ УТИЦАЈИ

1. Неконтролисана
сјеча шума

Бесправно отуђење
шумског земљишта и
шума
Немарност становништва
Нефункционалност
инспекцијских и
правосудних институција

Уништавање
потенцијала шумских
земљишта, изостанак
опште корисних
функција шума
Уништавање
шумских култура
Нарушавање
шумских екосистема
Материјалне штете
Ерозија

2. Недовољно
пошумљавање

Незаинтересираност за
подизање нових шума,
интензивирањем
пошумљавања голети у
државној и приватној
својини

Нарушавање
шумских екосистема
Материјалне штете у
будућности
Стварање голети
угрожавање
изворишта
Ерозија
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3.

Одсуство његе
вјештачки
подигнутих шумских
култура

Није било (или је било
недовољно) субвенције
од стране државних
институција

Губитак финансијских
средстава усљед
неповољних прилика
на тржишту

4.

Неповољна
старосна структура
код високих шума
са природном
обновом

Грешке газдовања и
прекомјерна сјечe у
прошлости

Смањено учешће
смрче у омјеру смјесе
код високих
тродоминантних
мјешовитих шума

5.

Недовољна и
неравномјерна
отвореност подручја
шумском путном
мрежом

Oдсуство функционалне
примјене намјенског
фонда

Веома слаба или
потпуна
неотвореност
газдинских јединица

6.

Неодговарајући
базни плански
документи
дугорочног
газдовања шумама

Нефункционалност
инспекцијских и
правосудних институција

Угроженост шумског
фонда

7. Лоше газдовање
шумама

Неконтролисана сјеча
шума од стране шумских
предузећа и
недовољно
пошумљавање

Нарушавање
шумских екосистема
Материјалне штете
Стварање голети
Угрожавање
изворишта
Ерозија

8.
Смањење
расположивог
шумског земљишта

Различите врсте
непланских узурпација

Материјалне штете
Посљедице по
уништавање
екосистема

9.

Велики број дивљих
депонија на
шумским
површинама

Непокривеност дијелова
Oпштине одвозом отпада
Неупућеност и немарност
становништва,
угоститељских објеката и
дрвнопрерађивачких
капацитета

Нарушавање
шумских екосистема
Угрожавање
изворишта и
загађење воде, тла
Угрожавање биљака,
животиња и људи

10. Минираност
шумских површина Ратна дејства

Немогућност
приступа и примјене
одговарајућих
система газдовања
Нестабилност
екосистема и штетан
утицај на околне
просторе
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11.
Оштећења шума
пожарима

Eколошка неедукованост
грађанства о опасностима
и катастрофама које
доносе шумски пожари

Угрожавање шумских
екосистема

12. Недовољан
мониторинг

Неупућеност
становништва
Недовољан рад
инспекцијских органа

Разне
противзаконите
радње

4.5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Резултати анкете:

 Неуређено
сакупљање и

сортирање отпада;
93; 13%

 Нередовно
прикупљање и одвоз
чврстог отпада; 44;

6%

 Непостојање
система рециклаже;

71; 10%

 Опасни отпади
(медицински,

хемијски,
индустријски,

радиоактивни и др.);
24; 3%

 Nekontrolisano
odlaganje otpada;

214; 31%

 Дивље депоније;
253; 37%

Слика 5

РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ
ПРОБЛЕМА /

МОГУЋИ УТИЦАЈИ

1.
Неконтролисано
одлагање свих врста
отпада

Системски нерјешено
одвожење отпада на
читавој територији
Општине

Формирање дивљих
депонија
Утицај на здравље
људи
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2. Дивље депоније

Непостојање програма и
акција у циљу подизања
свијести грађана о
дивљим депонијама и
штетности и утицајима
на екосистеме

Загађење вода,
земље, ваздуха
Утицај на укупан
квалитет живота

3.
Недовољна
покривеност Општине
одвозом отпада

Немогућност приступа
специјалних возила КП
појединим дијеловима
Општине због
конфигурације терена
Недостатак довољног
броја контејнера

Формирање дивљих
депонија
Негативан утицај на
водотоке у близини
депонија и обрадиво
земљиште уз Црну
Ријеку и друге
водотоке, те на
квалитет ваздуха

4.

Није организован
систем рециклаже
(папир, стакло,
жељезо, пластика...)

Непостојање посебних
контејнера за поједине
врсте отпада

Мијешање других
врста отпада са
комуналним
Материјална штета

4.6. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА
Резултати анкете:

Природно и
културно-историјско

наслијеђе;
Уништавање

културних добара;
49; 12%

Природно и
културно-историјско

наслијеђе;
Уништавање
природног

наслијеђа; 116; 29%

Природно и
културно-историјско

наслијеђе;
Недовољна заштита
културних добара;

111; 28%

Природно и
културно-историјско

наслијеђе;
Недовољна заштита

природног
наслијеђа; 120; 31%

Слика 6
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РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ

ПРОБЛЕМА / МОГУЋИ
УТИЦАЈИ

1.
Низак ниво заштите
културно-историјског
насљеђа

Друштвено-економска
ситуација
Слаба контрола
Незнање и несавјесност
Недовољан мониторинг

Губитак културно-
историјског насљеђа
Губитак идентитета
простора и
становништва

2. Девастација културно-
историјских добара

Стање јавне свијести
Низак ниво
едукованости
Слабе васпитне мјере

Девастације мањег или
већег обима, до
могућег потпуног
уништења

3.
Неадекватно
кориштење објеката
културне баштине

Слабе мјере управљања
и надзора над
културним добрима

Вишегодишње
континуирано
пропадање

4.

Неадекватно
кориштење
амбијенталних
цјелина

Низак
ниво едукованости

Трајне девастације
амбијента и
амбијенталних цјелина

5.

Неконтинуирано
праћење и
рекогносцирање
стања на терену

Одлуке локалне
самоуправе
Недовољно издвајање
финансијских средстава

Неблаговремена
сазнања стања на
терену

6.
Неконтинуирано
одржавање
споменичког фонда

Недовољно
континуирано
(системски ријешено)
евидентирање и
финансирање
Недовољни
људски и финансијски
ресурси

Знатно увећани
материјални трошкови
накнадне
рехабилитације

7. Деградација
природног насљеђа

Низак
ниво едукованости
Низак ниво јавне
свијести

Губитак идентитета
простора

8.
Неадекватно
кориштење споменика
природе

Слаба информисаност о
вриједностима
природног насљеђа

Вишегодишње
континуирано
пропадање

9. Девастација
природних цјелина

Бесправне интервенције
у простору

Трајне девастације
природе и природних
цјелина
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4.7. УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ
Резултати анкете:

Простор;
Неодржавање
јавних зелених

површина; 81; 23%

Простор;
Застарјела планска
документација; 72;

21%

Простор;
Бесправна

изградња; 120; 35%

Простор;
Нерационално

кориштење
простора; 73; 21%

Слика 7

РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ
ПРОБЛЕМА /

МОГУЋИ УТИЦАЈИ

1. Бесправна изградња
Неконтролисана
градња
Непровођење закона

Нерегулисана
инфраструктура
Естетски изглед
Стандард живљења

2.

Недостатак боље
евиденције за већину
К.О. (планска
документација)

Застарјели и
непроводиви планови
Спорост у изради
планова

Нерационално
кориштење простора
и стихијска изградња

3.

Недовршеност
просторног
информативног
система

Недостатак
финансијских
средстава
Спорост у изради
информативног
система

Немогућност
мониторинга

4.

Недовољно
информисање и
едукација грађана и
службеника

Непостојање
адекватних програма
информисања и
едукације

Неинформисаност
грађана и
службеника
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5.
Недовољна заштита
историјских
вриједности

Непостојање
јединствене базе
података

Нестанак идентитета
историјских
вриједности

6.

Непостојање планске
документације и
дијела архивских
докумената за
изграђене објекте

Ратна дешавања

Непотпуна
евиденција,
неопходна за
планско управљање
простором

4.8. ПРИВРЕДА
Резултати анкете:

Привреда;
Недовољна

пољопривредна
производња; 192;

37%

Привреда;
Недовољно

искориштени
туристички

потенцијали; 149;
29%

Привреда; Лоше
саобраћајнице; 106;

20%

Привреда;
Неискориштавање

нуспродукта из
дрвне индустрија;

71; 14%

Слика 8

РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ
ПРОБЛЕМА /

МОГУЋИ УТИЦАЈИ

1.
Смањење
пољопривредних
површинаПРОБЛЕМ

Претварање
пољопривредног
земљишта у
непољопривредне
сврхе УЗПРОБЛЕМА

ПОСЉЕДИЦЕ
Губитак прихода из
пољопривреде
МОГУЋИ УТИЦАЈИ

2. Употреба хемијских
средстава Хемизација Нездрава храна

3.
Заостајање у
технолошком
напретку

Застарјела технологија

Губитак прихода из
пољопривреде
Изложеност
опасностима по
здравље
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4.
Пуштање
непречишћених
текућина у водотоке

Непоштовање закона,
недовољна инспекција
и контрола

Индиректан притисак
на земљиште,
ваздух, воду

5. Индустријски отпад

Неадекватна законска
регулатива
Недовољна инспекција
и контрола
Неадекватно одлагање
индустријског отпада

Контаминација
биљака, животиња и
људи уз могућност
појаве обољења у
дужем временском
периоду

6.
Непрописнo
кориштење
хемикалија

Нестручно руковање и
неадекватна
технолошка опрема

Опасност по
здравље људи
Сигурност животне
средине

7.

Непрописна
изградња
привредних
капацитета

Непостојање планова,
непоштовање законске
регулативе

Загађење природне
средине
Презасићеност
Општине појединим
привредним
дјелатностима

8. Застарјеле
технологије

Недостатак
финансијских
средстава
Спорост у обнављању
производних
капацитета
Лоша приватизација

Пад продуктивности
Губитак ефикасности
Опасност по
здравље

9. Нерационално
кориштење енергије

Индивидуална и
индустријска ложишта,
на чврста и течна
горива
Свијест становништва

Притисак на квалитет
животне средине,
односно животних
увјета

10.
Kориштење
енергената лошег
квалитета

Нередовна контрола,
извјештавање и
непостојање регистра
емисије

Ризик за здравствено
стање људи, биљног
и животињског
свијета

11.

Недовољно
искориштени
туристички
потенцијали

Недостатак
финансијских
средстава
Недовољан општи ниво
привредне
развијености за развој
и јачање туристичке
понуде

Утицај на приход од
туризма на локалном
нивоу
Могућа еколошка
деградација

12.

Неуређена
туристичка понуда
као мултипликатор
еколошке
деградације

Неконтролисани
туристички развој
Неадекватно
прикупљање и
збрињавање отпада

Уништење
природних и
културних добара
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13.
Лоше саобраћајнице
и прекомјеран
саобраћај

Уске саобраћајнице
неприлагођене за
велики број возила
Употреба старих,
лоших аутомобила

Губитак
пољопривредног
земљишта уз
саобраћајнице,
штетан утицај
издувних гасова

14. Загађење зрака из
саобраћаја

Старост возног парка
Употреба горива лоше
квалитете

Посљедице по
здравље и сигурност
људи

15. Неконтролисана бука
из саобраћаја

Старост и лоша
техничка исправност
возног парка

Посљедице по
здравље и сигурност
људи

16.
Непрописнo
одлагање
аутоотпада

Старост возног парка
Свијест грађана

Посљедице по
екосистеме

4.9. ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Резултати анкете:

Здравствена и
социјална заштита;

Недовољан број
амбуланти; 98; 22%

Здравствена и
социјална заштита;

Недостатак техничке
опреме; 116; 26%

Здравствена и
социјална заштита;

Недовољан број
здравствених

радника; 33; 7%

Здравствена и
социјална заштита;

Недовољан број
социјалних установа;

69; 16%

Здравствена и
социјална заштита;

Недовољна
организованост

здравствене заштите
становника; 129; 29%

Слика 9
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РБ ПРОБЛЕМ УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА
ПОСЉЕДИЦЕ
ПРОБЛЕМА /

МОГУЋИ УТИЦАЈИ

1.
Пораст обољелих од
масовних незаразних
болести

Онечишћење животне
средине
Неправилна исхрана
Смањена физичка
активност
Конзумирање дуванских
прерађевина

Повећање броја
обољелих

2.
Појава болести код
животиња Увоз обољеле стоке Обољевање људи

3.
Недовољна контрола
воде и прехрамбених
намирница

Недовољан рад
надлежних инспекцијских
служби

Негативан утицај на
здравље људи

4.
Сумња на присуство
радиоактивног
материјала

Гранатирање подручја
Oпштине Мркоњих Град
за вријеме ратних
дејстава

Повећан број
обољелих од
малигних болести

5. Стопа запослености
У рату уништени
привредни капацитети –
приватизација

Пад животног
стандарда
становништва

6.
Промоција и
превенција здравља

Недовољна медијска
промоција
Смањена свијест и брига
људи за властито
здравља

Повећан број
обољелих

5. ЦИЉЕВИ

5.1. УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА

У складу са анализом наведених проблема, циљеви у области квалитета
ваздуха су:
 Стимулисати потрошњу чистијих енергената;
 Побољшати квалитет саобраћаја увођењем законске обавезе за уградњу

катализатора;
 Обавезно поштовање законске регулативе за експлоатацију каменолома;
 Едукација становништва о значају квалитета ваздуха;
 Обезбиједити квалитетан мониторинг у области заштите ваздуха од

загађивања, односно праћење емисије и имисије, на бази чега ће се
проводити превентивне и друге мјере заштите ваздуха од загађивања;

 Изградити градску топлану и прикључити све стамбене и пословне објекте,
како би се смањила емисија из појединачних ложишта;

 Урадити катастар загађивача ваздуха на подручју Општине.



ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

54

5.2.  КОРИШТЕЊЕ, ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ  ВОДНИМ РЕСУРСИМА

 Спријечити бесправну градњу;
 Израдити план санације у сврху очувања квантитета и квалитета природних

вода;
 Упуштање вода прописаног квалитета у водотоке – изградња канализација и

третмана отпадних вода, те предтретмана за индустријске загађиваче;
 Спречавање дифузног загађења – ограничење кориштења појединих врста

ђубрива и хемикалија;
 Смањење дотока процједних вода са депонија – изградња уређаја за

третман отпадних вода;
 Свођење индустријских отпадних вода на тражени квалитет – изградња

постројења за третмане и предтретмане индустријских отпадних вода;
 Осигурање довољних количина питке воде – развој система уз осигурање

сигурности изворишта;
 Смањење нерационалне потрошње питке воде;
 Информисање корисника о посљедицама нерационалне потрошње питке

воде;
 Дефинисање зона заштите, успостављање поузданог мониторинга, надзора

и технолошког опслуживања у сврху очувања природних вриједности водних
ресурса и осигурања квалитета воде за пиће;

 Спречавање нарушавања биланса вода и очување природног квалитета
воде;

 Спречавање поплава – уређење корита.

5.3. КОРИШТЕЊЕ, ЗАШТИТА И УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ

 Протуерозиона заштита;
 Планска изградња;
 Смањење имисије оксида киселина;
 Увођење плодореда и гнојидбе органском материјом;
 Превенција и контрола (обавезни мониторинг);
 Увођење економских мјера за повећање плодности тла;
 Идентификација извора загађења (тешки метали, радионуклиди, органски

спојеви);
 Примјена прописа и закона;
 Одржавање система одводње и регулација водотока;
 Инвентаризација оштећених земљишта;
 Процјена загашености пољопривредног земљишта и вода као подршка

стратегији одрживог пољопривредног развоја и стратегији заштите и
унапређења здравља;

 Утврђивање стања потенцијалне и активне ерозије тла и клизишта;
 Ревитализација оштећених земљишта, депонија и деминираних подручја;
 Категоризација и агроеколошко зонирање земљишта (стварање базе

података);
 Институционално и кадровско јачање институција које се баве проблемом

земљишта на нивоу Општине;
 Едукација о значају земљишта за одрживи развој;
 Потпора успостави система трајног мониторинга земљишта и развој

индикатора за праћење на нивоу Општине.
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5.4.  УПРАВЉАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИШТЕЊЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА

 Заштита и унапређење стања постојећих шума са одговарајућим системима
газдовања који ће позитивно дјеловати на ублажавање погубних трендова
угрожавања животне средине. Потребно је постојеће шуме довести на ниво
максималне продукције биомасе и прираста дрвета, са акцентом на
мелиорацију изданачких шума и његу шумских култура;

 Подизање нових шума, интензивирањем пошумљавања голети у државној и
приватној својини;

 Евакуација дивљих депонија и спречавање даљег одлагања отпада;
 Унапређење диверзитета дивљачи и убрзан развој ловног туризма, као и

осталих видова еко-туризма, одрживим коришћењем шумских ресура;
 Утврдити стање о броју минских поља, иста деминирати и извршити

санацију затеченог стања на шумском простору;
 Унапређење квалитета базних планских докумената (шумскопривредне

основе, годишњи планови газдовања, и сл.) и биолошког инжињеринга;
 Уређење постојећих и идентификација потенцијалних излетишта;
 Јачање свијести о поливалентности шумских екосистема и „екологизацију“

шире друштвене заједнице, схватити као сталну обавезу и изводити је у
континуитету;

 Функционалније и савјесније дјеловање инспекцијских и правосудних органа,
у заштити шумских екосистема од различитих облика деградације и
девастације;

 Функционалнија примјена постојећих намјенских фондова за јачање
општекорисних функција шума.

5.5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 На градско одлагалиште одлагати искључиво комунални отпад;
 Развити законодавне и техничке услове за збрињавање опасног, као и

медицинског и фармацеутског отпада;
 Развити систем за прикупљање и збрињавање животињског отпада;
 Развити систем прикупљања комуналног отпада и одвојеног прикупљања

отпада на цијелој територији Општине;
 Успоставити систем контроле и инспекцијски надзор;
 Увести казне;
 Развити рециклажу;
 Санирати дивље депоније;
 Развити систем прикупљања података.
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Рјешење проблема

Рјешење 1.
Едукација ученика основних и средњих школа о значају правилног
одлагања отпада, о постојању одвојеног прикупљања отпада, као и
о штети и посљедицама које могу настати неправилним одлагањем
истог.

Рјешење 2.
Неопходно је раздвајање отпада приликом одлагања од стране
грађана у посебне контејнере за поједине врсте отпада.
Обезбједити посебне локације (рециклажна дворишта) за
привремено ускладиштавање искористивих врста отпадака, гдје би
се даље вршило паковање и транспорт истих до мјеста даљег
кориштења као секундарне сировине, а довело би до значајног
растерећења градске депоније.

Рјешење 3.
Уклањање и санирање дивљих депонија на еколошки прихватљив
начин. Одредити и уредити локације за смјештај контејнера за
прикупљање отпада.
Организовати одвоз смећа са села, периодично, одређеним
данима.

Рјешење 4.
Идеалан начин збрињавања животињског отпада је термичка
обрада, али то је скуп процес, јер ни на нивоу државе не постоје
постројења за термичку обраду.
Овај проблем се дјелимично може ријешити организованим
сакупљањем животињског отпада, закопавањем истог на
одређеним локацијама ради спречавања ширења заразе.

5.6. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА

 Едукација и информисање о специфичним вриједностима природног
наслијеђа Општине;

 Инвентаризација културно-историјских споменика на подручју Општине;
 Успостава мјера заштите и реконструкције наслијеђа као и начина његовог

кориштења;
 Дефинисање надлежности и одговорности за даље очување и управљање

овим наслијеђем;
 Успостава и побољшање система финансирања;
 Побољшање система едукације и информисања;
 Подизање нивоа јавне свијести;
 Адекватна имплементација и поштoвање закона и законских прописа,

првенствено на нивоу локалне самоуправе – Oпштине;
 Системски ријешено континуирано финансирање;
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 Осигурање људских и финансијских ресурса у оквиру редовне дјелатности
надлежне институције;

 Донијети одлуке о надлежностима у очувању материјалног и природног
наслијеђа народа мркоњићког краја;

 Поставити табле са картом локалитета и споменика на улазу у Мркоњић
Град;

 Поставити путоказе и табле у близини културно-историјских локалитета;
 Покренути рад на књизи „Културно-историјска баштина мркоњићког краја“;
 Обрадити и дистрибуисати видео материјал о културно-историјским

споменицима, локалитетима и природним особеностима према надлежним
институцијама;

 Направити интернет презентацију и отворити веб-сајт посвећен пројекту
„Коријени“;

 Организовати округле столове и семинаре посвећене овој проблематици;
 Извршити едукацију грађана o заштити природног и културно-историјског

наслијеђа мркоњићког краја;
 Одржавати предавања у основним и средњим школама;
 Формирати локалну музејску јединицу;
 Остварити сарадњу са удружењима и институцијама из Шипова, Рибника и

других општина које припадају земљи Доњи Краји како би се цијели овај
простор организовао, обрадио и заштитио јер је недовољно заштићен и
истражен.

5.7. УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ

 Провођење законске регулативе;
 Провођење инспекцијске контроле;
 Ефикасни механизми и планирање површина за индивидуалну градњу;
 Развој катастра зелених површина;
 Заштита и уређење нових зелених површина;
 Ревидирање застарјелих и непроводивих планова са израдом нових

планова;
 Благовремено и потпуно упознавање грађана о свим аспектима развоја и

заштите околине и њихово укључење у активности које се проводе;
 Развијање свијести о значају историјског наслијеђа;
 Развој просторно информационог система.

5.8.   ПРИВРЕДА

 Едуҝовати пољопривредне произвођаче;
 Прехрамбено – прерађивачки комплекс технички побољшати;
 Рационално кориштење земљишта;
 Производњу хране усмјерити органским аспектима, сачувати природни

амбијент;
 Израда стратегије из области привреде са акцентом на развој одрживе

индустријске производње (са начелима еко-ефикасности и чишће
производње);

 Надзор над провођењем Стратегије управљања отпадом, у сврху
рециклирања и поновне употребе корисних компоненти;
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 Увести контролу и обавезно осигурање документације о сировинском
саставу енергената (о садржају сумпора и других контролисаних
параметара);

 Успостава редовног мониторинга емисије и извјештаја о истом. Успостава
регистра загађивача;

 Енергетска ефикасност и смањење потрошње енергената;
 Успостава организованог и контролисаног прикупљања отпадних материја и

продукција  секундарних сировина;
 Инвестирање у неопходну инфраструктуру;
 Уређење атрактивних природних подручја;
 Потпуније и сврсисходније кориштење туристичких потенцијала и

капацитета;
 Осавремењивање туристичке понуде;
 Строжија примјена закона, посебно у области техничке исправности возила;
 Реконструкција саобраћајница;
 Забрана неадекватних одлагалишта и строжија контрола и надзор;
 Успостављање пословних зона на подручју Општине Мркоњић Град;
 Извршити топлификацију града.

5.9. ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

 Увести вањску контролу (биолошку, хемијску и радиолошку) све хране, било
домаће или увезене, у квалификованим и овлаштеним лабораторијима;

 Увести континуирани мониторинг дуготрајних утицаја неисправне хране на
здравље становништва, (акутног или хроничног);

 Смањити емисију штетних материја у зрак строгом контролом техничке
исправности возила, и контролом квалитете горива;

 Увести стални професионални мониторинг квалитете ваздуха;
 Направити листе интервентних мјера у кризним ситуацијама;
 Увести сталну контролу свих локалних водовода и објеката за

водоснабдијевање, те санирати неувјетне објекте;
 Лоцирати, евидентирати, уништити и деконтаминирати све изворе зрачења

који нису под контролом;
 Урадити свеобухватну студију кретања малигнома на овом подручју –

регистар карцинома;
 Увести континуирани мониторинг радиолошке контаминације најмање десет

наредних година;
 Деминирати преостала минска поља;
 Направити медицински регистар свих смрти, повреда и инвалидитета

узрокованих неексплодираним минама;
 Обновити парковске и рекреационе зоне и направити нове;
 Изградити по еколошким стандардима више депонија у околини града;
 Осигурати довољно средстава за превентивну систематску дератизацију

цјелокупног подручја Општине (садашња су недовољна);
 Едукација грађана о сортирању отпада и рециклажи, постављање

контејнера намијењених одређеним врстама отпада (папир, стакло,
пластика, органски отпад);

 Извршити квалитетну интеграцију нових становника, хуманизирати њихове
увјете живљења изградњом инфраструктуре;
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 Пропагирати здравији начин живота у граду кроз спортско рекреативне
садржаје, вожњу бицикла и пјешачење.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА (ЛЕАП)

На основу процјене тренутног стања животне средине, у оквиру сваке тематске
области дефинисани су околишни проблеми. Одабир приоритета је извршен
системом гласања од стране јавности, а критерији који су узети у обзир при
рангирању проблема и утврђивању приоритета су слиједећи:
 утицаји на здравствено стање становништва,
 ризик по екоистеме и
 утицај на укупан квалитет живота.

Листа приоритета из области животне средине у Општини Мркоњић Град
Управљање
квалитетом
зрака

 загађење ваздуха из процеса сагоријевања фосилних
горива (нафта и др.)

 загађење ваздуха из саобраћаја
 други разлози загађење ваздуха

Кориштење,
заштита и
управљање
водним
ресурсима

 нерационално кориштење вода
 загађење вода испуштањем отпадних вода
 недовољно снабдијевање питком водом појединих

насеља (Подоругла, Касумовац, дио Зборишта)

Кориштење,
заштита и
управљање
земљиштем

 кориштење пестицида и хербицида
 депоније различитог отпада
 минираност земљишних површина

Управљање,
заштита и
кориштење
шумских
екосистема

 неконтролисана сјеча шума
 минирност шумских површина
 недовољна и неравномјерна отвореност подручја

шумском путном мрежом

Управљање
отпадом

 неконтролисано одлагање свих врста отпада
 дивље депоније
 није организован систем рециклаже (папир, стакло,

жељезо, пластика...)

Управљање
простором

 непостојање планске документације и дијела
архивских докумената за изграђене објекте

 недостатак планске документације
 недостатак катастра подземних и комуналних

инсталација

Заштита
природног и
културно-
историјског
наслијеђа

 низак ниво заштите културно-историјског наслијеђа
 неадекватно кориштење споменика природе
 неадекватно кориштење објеката културне баштине
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Привреда и
околиш

 недовољно искориштени туристички потенцијали
 смањење пољопривредних површина
 пуштање непречишћених текућина у водотоке
 непланска и непрописна изградња привредних

капацитета
Јавно здравље  недовољна контрола прехрамбених намирница

 промоција и превенција здравља
 појава бруцелозе
 сумња на присуство радиоактивног материјала
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напомена
Временски рок: краткорочни - КР ( 0 – 2 године), средњорочни - СР ( 2 – 5 година) и
дугорочни - ДР ( 5 и више година)

7. АКЦИОНИ ПЛАН

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА
Проблем: Загађење ваздуха из процеса сагоријевања фосилних горива

(нафта и др.)

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Смањење емисије загађујућих материја у ваздух
Смањивати
емисију црних
димова
Стимулисање
увођења
алтернативних
горива за
домћинства и
индустрију

Надлежна
министарства
РС,
Привредна
комора,
локална
управа, НВО-
и различите
организације

ДР

Процјене
утврдити
након
детаљних
анализа

Oпштински
буџет,
међународни
кредити и
пројекти и
кредити банака,
донације

Дестимулација
кориштења угља
и мазута за
загријавање
станова и у
индустрији града,
увођењем такси
на загађивање

Надлежна
министарства
РС,
привредна
комора,
локална
управа, НВО-
и различите
организације

ДР Mинимална
Фонд за заштиту
животне средине

Циљ: Увести нове технологије у постројења
Ригорозна
контрола емисија
из котловница и
индустријских
постројења
Строго
поштовање
прописа

Привредни
субјекти,
Инспекцијске
службе

Kонтинуирано Mинимална

Средства за
повећање и
јачање
инспекцијских
служби
Oпштине
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА
Проблем: Загађење ваздуха из саобраћаја

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА

СРЕДСТВА
(КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Смањити загађење ваздуха
Појачати
саобраћајну
контролу
техничке
исправности
возила

Полиција,
Инспекцијске
службе

Континуирано Mинимална Ø

Пропагирање
увођења гаса
за аутомобиле

Министарство за
заштиту животне
средине РС,
средства
информисања

Континуирано Mинимална
Општински и
ентитетски
буџет

Успостављање
зеленог појаса
уз
саобраћајнице

Надлежна служба
Општине, Агенција
за аутоцесте РС, КП
“ПАРК”, надлежна
министарства РС

Континуирано Средња

Државни,
ентитетски и
oпштински
буџет

Увести
праћење
квалитета
ваздуха на
подручју
Општине

Министарство за
заштиту животне
средине РС,
Хидрометеоролошки
завод РС

Континуирано Накнадно ће
се утврдити Донације

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА
Проблем: Загађење ваздуха неконтролисаним спаљивањем отпада, одлагањем

запаљивих материја у контејнере у зимском периоду

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Едукација становништва у сврху спрјечавања неконтролисаног
спаљивања отпада
Израда плана
едукације Оштина КР Средња Буџет Општине

Едукација
становништва
према
усвојеном плану
едукације

Оштина, МЗ,
школе, НВО-и,
медији

Континуирано Средња Буџет Општине
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Циљ: Провођење законске регулативе

Ефикаснији рад
надлежних
инспекцијских служби

Оштина Континуирано Mинимално Буџет Општине

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ
Проблем: Нерационално кориштење воде

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Реконструкција водовода и рационално кориштење воде

Снимање стања
губитака у
водоводној мрежи

КП “ПАРК” КР Mинимална Општина, КП
“ПАРК”

Израда елабората
за уградњу
водомјера

Општина, КП
“ПАРК” КР Средња

Етажни
власници,
Општински и
ентитетски
буџет, КП
“ПАРК”

Набавка и
уградња
водомјера

КП “ПАРК”,
етажни
власници
путем
управитеља
зграда

ДР
Утврдит ће се

на основу
елабората

Етажни
власници,
Општински и
ентитетски
буџет, КП
“ПАРК”,
донатори

Анализа
проведене
активности око
уградње
водомјера

Управитељи
зграда Континуирано Mинимална

Општински
буџет, КП
“ПАРК”, eтажни
власници

Циљ: Увести систем кориштења техничке воде. Информисање корисника.

Израда елабората
кориштења
техничке воде и
могућности
експлоатације
изворишта и
бунара

Општина, КП
“ПАРК” КР Средња

Општински
буџет,
КП “ПАРК”

Израда каптажа и
бунара према
резултатима из
Елабората

Општина, КП
“ПАРК” СР

Утврдит ће се
на основу
пројектне

документације

Општински и
ентитетски
буџет, КП
“ПАРК”,
грађани
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Циљ: Едукација становништва у сврху спрјечавања нерационалног кориштења
воде
Израда плана
едукације Оштина КР - -

Едукација
становништва
према усвојеном
плану едукације

Оштина, МЗ,
школе, НВО-и,
медији

Континуирано Средња Буџет Општине

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ
Проблем: Недовољно снабдијевање питком водом појединих насеља

(Подоругла, Калиновик, дио Зборишта)

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Стабилизовати снабдијевање питком водом појединих насеља (Подоругла,
Калиновик, дио Зборишта)

Израда пројектне
документације

КП “ПАРК”,
надлежна
служба
Општине

КР Средња
Општински
буџет,
КП “ПАРК”

Реконструкција
водоводне мреже

Извођач
радова,
Општина

ДР

Утврдит ће се
на основу
пројектне

документације

Општински и
ентитетски
буџет, КП
“ПАРК”, грађани

Технички пријем Општина, КП
“ПАРК” СР Mинимална

Општински
буџет,
КП “ПАРК”

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ
Проблем: Неријешено питање отпадних вода и директно испуштање отпадних

вода у површинске токове и подземне воде

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Изградити канализационе системе на цијелом подручју Општине
Израдити
интегралне
планове
канализационе
мреже

Општина, КП
“ПАРК” КР Средња Општински

буџет

Снимити
постојеће стање
и прикупити
податке

Општина,
министарства,
КП “ПАРК”,
заводи и
институти

КР Mинимална Општина, КП
“ПАРК”
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Израдити
планове на
успостављању
сепаратног
канализационог
система на
подручју
Општине

Општина,
министарства,
КП “ПАРК”,
заводи и
институти

КР Средња

Општински и
ентитетски
буџет,
донације,
кредити

Реализовати
пројекте
канализације у
Мркоњић Граду

Општина, КП
“ПАРК”,
извођачи
радова

ДР Знатна

Општински и
ентитетски
буџет,
концесија,
донације,
кредити

Израдити
интегралне
планове
канализационе
мреже

КП “ПАРК” Континуирано Минимална
КП “ПАРК”,
грађани путем
рачуна

Циљ: Изградити постројење за пречишћавање отпадних вода

Снимити постојеће
стање и прикупити
податке

Општина,
министарства,
КП “ПАРК”,
заводи и
институти

КР Минимална
Општински
буџет, КП
“ПАРК”

Израдити
претходне студије
и идејне пројекте

Општина,
министарства,
КП “ПАРК”,
заводи и
институти

КР Средња

Општински и
ентитетски
буџет,
донације,
кредити

Реализовати
пројекат изградњe
пречистача

Општина,
министарства,
КП “ПАРК”,
заводи и
институти

СР Знатна

Општински и
ентитетски
буџет,
концесија,
донације,
кредити

Осигурати
квалитетно
управљање
новоизграђеним
системом,
одржавање и
наплатa

Општина, КП
“ПАРК” Континуирано Минимална

КП “ПАРК”,
грађани
путем рачуна

Снимити постојеће
стање и прикупити
податке

Општина,
министарства,
КП “ПАРК”,
заводи и
институти

КР Минимална
Општински
буџет, КП
“ПАРК”
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Циљ: Изградити (гдје нема другог рационалног рјешења) адекватне (групне)
септичке јаме са редовним одржавањем и пражњењем

Провести пројекат КП “ПАРК” СР Знатна

Концесија,
кредит
GEF путем
ICPDR-а

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ
Проблем: Кориштење пестицида и хербицида

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Увођење система гнојидбе органском материјом

Едукација
становништва о
предности
кориштења
органског
гнојива

Оштина
Мркоњић
Град, МЗ,
школе, НВО-и,
медији

Континуирано Средња Буџет Општине

Увести
стимулативне
мјере
утврђеним
системима
квалитета за
оне који
производе
здраву хране уз
употребу
стајског
ђубрива

Општина КР Минимална Буџет Општине

Направити базу
података ради
успоставе
мониторинга

Надлежна
служба
Општине,
власници
земљишта

Континуирано

Утврдит ће се
на основу
пројектне

документације

Буџет Општине,
власници
земљишта
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ
Проблем: Депоније различитог отпада

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Истраживање стања депонија отпада и процјена њиховог утицаја на
загађеност земљишта
Спровести
мјере техничке
и биолошке
санације

Оштина, КП
“ПАРК” Континуирано Средња Буџет Општине,

КП “ПАРК”

Развити систем
одвојеног
прикупљања
отпада

Општина,
Република
Српска

КР Минимална Буџет Општине

Увести казнене
мјере и
квалитетнији
инспекцијски
надзор

Надлежна
служба
Општине,
инспекција

Континуирано Минимална Буџет Општине

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ
Проблем: Минираност земљишних површина

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Деминирање земљишта

Идентификација
минираних
површина, те
обиљежавање тог
земљишта

Надлежне
службе
Општине,
МАК БиХ

КР Минимална Општнски
буџет

Одређивање
приоритета у
деминирању

Општина КР Ø Ø

Израда пројекта
деминирања

Надлежна
служба
Општине,
МАК БиХ

КР Ø Ø

Деминирање
земљишта

Деминерска
организација Континуирано

Одредит ће се
на основу
пројекта

Донације
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Израда програма
рекултивације и
привођења
земљишта
основној намјени

Надлежна
служба
Општине,
власници
земљишта

Континуирано

Одредит ће се
на основу
површине

деминираног
земљишта

Општнски
буџет,
власници
земљишта

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА И ШУМСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ
Проблем: Неконтролисана сјеча шума

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Контролисана сјеча шума
Евиденирати
подручја гдје је
извршена
неконтролисана
сјеча

Агенција за
шуме,
Шумско
Газдинство
Лисина

КР Средња
Шумско
Газдинство
Лисина

Сарадња са
привредним
субјектима
надлежним за
газдовање шумама

Надлежна
служба
Општине,
Агенција за
шуме

КР Mинимална
Шумско
Газдинство
Лисина

Појачан рад
инспекцијских
служби

Инспекцијска
служба Континуирано Mинимална

Шумско
Газдинство
Лисина

Увести „Инфо
телефон“ за
пријављивање
шумских крађа

Инспекцијска
служба КР Mинимална

Шумско
Газдинство
Лисина

Спријечити рад
нелегалних пилана

Инспекцијска
служба Континуирано Mинимална

Шумско
Газдинство
Лисина

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА И ШУМСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ
Проблем: Минираност шумских површина

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Деминирање шумских површина

Евидентирати
миниране шумске
површине

Надлежна
служба
Општине,
МАК БиХ

КР Средња
Буџет
Општине,
донације

Израдити план и
програм
деминирања

Надлежна
служба
Општине,
МАК БиХ

КР Средња
Буџет
Општине,
донације
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Деминирање
терена

Деминерска
организација

Према плану
и програму

деминирања

Утврдит ће се
према плану и

програму
деминирања

Донације

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ШУМАМА И ШУМСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ
Проблем: Недовољна и неравномјерна отвореност подручја шумском путном

мрежом

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Успоставити и одржавати мрежу шумских путева

Спријечавње
одлагања
чврстог отпада

Општина,
инспекцијска
служба

Континуирано Mинимална

Општински и
ентитетски
буџет,
Шумско
Газдинство
Лисина

Прикупљање
чврстог отпада

Надлежно
министарство
РС-a

СР Mинимална

Општински и
ентитетски
буџет,
Шумско
Газдинство
Лисина

Формирање
депоније за
чврсти отпад

Надлежно
министарство
РС-a

ДР Mинимална
Општински и
ентитетски
буџет

Постављање
рампи на
улазима у шуме

Шумско
Газдинство
Лисина СР Mинимална Буџет Општине

Циљ: Онемогућавање отуђења шумског земљишта и шума

Истакнути јасно
границе
шумских
земљишта

Шумско
Газдинство
Лисина

СР Средња

Општински и
ентитетски
буџет,
Шумско
Газдинство
Лисина

Кроз законске
одредбе
одредити врло
високе казне за
неодговрне

Скупштина,
надлежно
министарство
РС-a

СР Mинимална

Општински и
ентитетски
буџет, Шумско
Газдинство
Лисина

Донијети закон
да се ни у којем
случају не може
отуђити шумско
земљиште

Скупштина,
надлежно
министарство
РС-a

СР Mинимална

Општински и
ентитетски
буџет
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Не дозволити
легализовање
објеката
подигнутих на
шумским
земљиштима

Надлежно
министарство
РС-a

СР Mинимална Буџет Општине

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Проблем: Дивље депоније

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Уклонити дивље депоније

Извршити
лоцирање
дивљих
депонија

Општина, КП
“ПАРК” КР Mинимална Буџет Општине

Израдити план
за уклањање
депонија

Општина, КП
“ПАРК” КР Средња Буџет Општине

Ангажовати
раднике и
обезбиједити
механизацију за
уклањање
депонија

Општина, КП
“ПАРК” СР Знатна

Општински и
ентитетски
буџет,
КП “ПАРК”

Уредити
земљиште
након
уклањања
дивљих
депонија

Општина СР Средња Буџет Општине

Циљ: Подићи свијест грађана

Едукација
становништва
путем округлих
столова,
радионица, ТВ
и радио
емисија, и сл.

Општина, РС,
НВО-и, медији Континуирано Средња Општински и

ентитетски буџет
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Проблем: Неконтролисано одлагање и сортирање отпада

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Системски уредити сакупљање и сортирање отпада

Израдити план са
локацијама за
прикупљање
смећа

Општина, КП
“ПАРК” КР Mинимална Општински буџет

Утврдити стање
покривености
Општине
контејнерима

Општина, КП
“ПАРК” КР Mинимална Општински буџет

Одредити
локације за
постављење
нових контејнера

Општина, КП
“ПАРК” КР Mинимална Општински буџет

Извршити
набавку нових
контејнера

Општина, КП
“ПАРК” КР Средња Општински буџет

Поставити
контејнере

Општина, КП
“ПАРК” КР Mинимална Општински буџет

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Проблем: Проблем: Непостојање система рециклаже

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Успоставити систем рециклаже на нивоу РС-а

Упутити
иницијативу
надлежном
министарству за
успостављање
технолошког
система
рециклаже

Општина КР Ø Ø

Поставити
контејнере за
одвојено
прикупљање
отпада

Општина, КП
“ПАРК”
надлежно
министарство
РС

КР Средња
Општински и
ентитетски буџет,
КП “ПАРК”
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Циљ: Едуковати становништво из области управљања отпадом и едуковати
послодавце о значају отпада као секундарне сировине и могућностима
искориштавања отпада на територији Oпштине
Путем мјесних
заједница
дистрибуирати
брошуре о отпаду
урађене од
стране КП “ПАРК”

Општина КР Mинимална Ø

Израдити плакате
и летке за
промоцију
правилног
управљања
отпадом у
Општини

Општина, КП
“ПАРК”,
надлежно
министарство
РС

КР Средња
Општински и
ентитетски буџет,
КП “ПАРК”

Успоставити
сарадњу са
основним и
средњим
школама на
едукацији из
области отпада

Општина КР Kонтинуирано Ø

Организовати
једнодневне
школске излете
на санитарну
депонију у Бања
Луци и
едукативна
предавања на
лицу мјеста

Општина, КП
“ПАРК”,
надлежно
министарство
РС

КР Kонтинуирано

Општински и
ентитетски буџет,
КП “ПАРК”

Организовати
округли/е
сто/столове о
управљању
отпадом за
послодавце са
територије
Oпштине

Општина, КП
“ПАРК”,
надлежно
министарство
РС

КР Kонтинуирано

Општински и
ентитетски буџет,
КП “ПАРК”
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО И ПРИРОДНО НАСЛИЈЕЂЕ
Проблем: Угроженост и незаштићеност културно-историјског наслијеђа

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Заштита и довођење у функцију културно-историјског наслијеђа

Евидентирати
културно-
историјске
споменике на
подручју
Општине

Општина,
Завод за
заштиту
културно-
историјског и
природног
наслијеђа РС-a

КР Средња Општински и
ентитетски буџет

Деминирање и
уређење прилаза
до културно-
историјских
споменике на
подручју
Општине

Општина,
надлежно
министарство,
Комисија за
очување
националних
споменика,
БиХ МАK

КР Знатна Донације

Иницирати код
надлежних
институција да се
брину о
природном и
културно-
историјском
наслијеђу

Надлежна
служба
Општине

КР Минимална Буџет Општине

Системски
ријешити
управљање и
одржавање
споменика на
подручју
Општине

Општина КР Знатна Општински и
ентитетски буџет

Картографски
уредити и на
терену маркирати
културно-
историјске
споменике

Општина,
планинарска
друштва

КР Минимална Буџет Општине
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО И ПРИРОДНО НАСЛИЈЕЂЕ
Проблем: Неадекватна заштита, кориштење и одржавање споменика природе

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Успостављање и провођење мјера заштите за сваки појединачни споменик
природе на подручју Општине
Утврђивање
стања сваког
појединачног
споменика
природе на
подручју
Општине

Општина у
сарадњи са
стручним
институцијама

КР Средња Буџет Општине

Утврђивање
мјера санације и
ревитализације
за сваки
појединачни
споменик
природе

Општина у
сарадњи са
стручним
институцијама

КР Средња Буџет Општине

Утврђивање
мјера одржавања
за сваки
појединачни
споменик
природе

Општина у
сарадњи са
стручним
институцијама

КР Средња Буџет Општине

Провођење мјера
приоритетне
санације и
ревитализације

Општина у
сарадњи са
специјализован
им извођачем
радова

КР

На бази
утврђеног
стања и

предвиђених
мјера

Буџет Општине

Провођење мјера
одржавања за
сваки
појединачни
споменик
природе

Општина у
сарадњи са
специјализован
им извођачем
радова

Континуирано

На бази
утврђеног
стања и

предвиђених
мјера

Буџет Општине

Циљ: Поштовање и стриктна примјена постојеће законске регулативе
Стриктна
примјена
постојећих
закона и
законских
прописа

Надлежне
службе Континуирано

У склопу
редовне

дјелатности
Буџет Општине
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Циљ: Континуирано инспекцијско праћење стања на терену; Ажурно санкционисање
свих бесправних интервенција

Појачани
инспекцијски
надзор

Надлежна
служба -
општинска
инспекција у
сарадњи са
инспекцијом
РС

Континуирано
У склопу
редовне

дјелатности
Буџет Општине

Циљ: Континуирано одржавање споменичког фонда
Редовно
ажурирање
стања
споменичког
фонда на
подручју
Општине

Општина у
сарадњи са
надлежном
институцијом
РС-a

Континуирано
На бази
процјене

стања

Општински и
ентитетски буџет,
донације

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ
Проблем: Застарјела планска документација

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Регулисати бржу измјену планова, као и реализацију проведбених планова на
терену
Измјена
постојећих и
израда нових
проведбених
планова за
Општину

Надлежна
служба
Општине,
Завод за
планирање
развоја РСа

Континуирано Знатна Општински и
ентитетски буџет

Израда програма
уређења
земљишта за
локалитете који се
намјеравају
привести крајњој
намјени

Надлежна
служба
Општине,
Завод за
планирање
развоја РС-а

ДР Средња Општински и
ентитетски буџет

Откуп земљишта
и минимално
уређење
инфраструктуре

Надлежна
служба
Општине,
Завод за
планирање
развоја РС-а

Континуирано Знатна Општински и
ентитетски буџет
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Циљ: Анализа, ревидирање сваког развојног и проведбеног плана појединачно и у
цијелости
Праћење и
анализе
проводивости
постојеће планске
документације, те
планирање
измјена
постојећих
планских
докумената –
проведбених
планова

Општина КР

Планирати за
наредни
буџетски
период

Буџет Општине

Циљ: Израда нових планова

Израда нове
законске
регулативе – нове
проведбене
планске
документације,
планирати за
краткорочни,
средњорочни и
дугорочни период

Завод за
планирање
развоја РС-а

КР

Ускладити са
краткорочним,
средњорочним
и дугорочним
плановима
буџета
Општине

Буџет Општине

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ
Проблем: Недостатак катастра подземних и комуналних инсталација

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Израдити катастар

Утврдити стање
на терену Општина Континуирано - Буџет Општине

Израдити
катастар
подземних и
комунлних
инсталација

КП “ПАРК” Континуирано - Буџет Општине
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ ПРОСТОРОМ
Проблем: Непостојање просторног информационог система

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Развој просторног информационог система

Унаприједити
информациони
систем на нивоу
Општине у
области
просторног
планирања

Општина КР Средња Буџет Општине

Иницирати
развој
просторног
инфомационог
система на
нивоу РС-а

Општина КР - -

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ПРИВРЕДА И ОКОЛИШ
Проблем: Недовољно искориштени туристички потенцијали

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Унаприједити туристичку понуду

Основати
туристичку
агенцију за
руковођење
туристичком
дестинацијом

Општина КР Средња Општински и
ентитетски буџет

Сагледати
туристичке
потенцијале

Општина,
Туристичка
заједница

СР Ø Општински и
ентитетски буџет

Извршти
деминирање
терена
предвиђеног за
туристичку
понуду

Општина, МАК
БиХ,
деминерска
организација

Континуирано Утврдит ће се
накнадно

Општински,
ентитетски и
државни  буџет,
донације
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Обновити и
рестаурирати
девастиране
природне,
културно-
историјске
вриједности и
вриједности
градитељског
наслијеђа

Општина, РС,
Комисија за
очување
националних
споменика

СР Знатна

Општински,
ентитетски и
државни  буџет,
донације

Обиљежити
локалитете и
појединачне
објекте
дефинисане као
туристичке
атракције

Надлежне
службе
Општине

КР Средња

Општински,
ентитетски буџет
и донације,
туристичка
заједница

Уредити прилазе
потенцијалним
туристичким
мјестима

Надлежна
служба
Општине

СР Знатна
Општински,
ентитетски буџет и
донације

Промоција
туристичких
потенцијала

Општина,
туристичка
заједница

Континуирано Средња

Општински буџет,
средства од
туристичке понуде,
донације,
Туристичка
заједница

Едукација
потенцијалних
понуђача услуга

Општина,
туристичка
заједница

Континуирано Средња
Општински,
ентитетски и
државни  буџет

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ПРИВРЕДА И ОКОЛИШ
Проблем: Смањење пољопривредних површина

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Деминирање пољопривредног земљишта

Идентификација
површина
пољопривредног
земљишта и
земљишта које
представља зоне
ризика, те
обиљежавање
тог земљишта

Надлежне
службе
Општине,
МАК БиХ

КР Минимална Општински буџет
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Одређивање
приоритета у
деминирању

Општина КР Ø Ø

Израда пројекта
деминирања

Надлежна
служба
Општине,
МАК БиХ

КР Ø Ø

Деминирање
земљишта

Деминерска
организација

Континуиран
о

Одредит ће се
на основу
пројекта

Донације

Израда програма
рекултивације и
привођења
пољопривредног
земљишта
основној намјени

Надлежна
служба
Општине,
власници
земљишта

Континуиран
о

Одредит ће се
на основу
површине

деминираног
земљишта

Општински буџет,
власници
земљишта

Циљ: Рационално кориштење пољопривредног земљишта
Израда плана
кориштења
пољопривредног
земљишта

Општинa КР Средња Буџет Општине

Потицај и
едукација
становништва

Општинa, РС Континуирано
Утврдит ће се
накнадно на
основу плана

Општински,
ентитетски буџет

Циљ: Санација постојећих клизишта и спрјечавање настанка нових
Евидентирање и
мониторинг
клизишта

Општина Континуирано - -

Израда плана
санације
клизишта

Општина Континуирано Знатна Буџет Општине

Санација
клизишта

Општина,
Завод за
изградњу РС-a

Континуирано

Утврдит ће се
на основу
пројектне

документације

Општински,
ентитетски буџет

Циљ: Квалитетнија производња и у већој количини

Већа контрола
квалитета
сировина и
производа

Надлежна
служба
Општине,
надлежнa
министарствa,
Инспекцијске
службе

Континуирано Минимална Општински,
ентитетски буџет

Потицај и
стимулисање
производње

Општина, РС Континуирано Знатна Општински,
ентитетски буџет
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Едукација
сеоског
становништва на
тему
производње
квалитетнијих
производа

Општина,
надлежнa
министарства

Континуирано Минимална Општински,
ентитетски буџет

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ПРИВРЕДА И ОКОЛИШ
Проблем: Пуштање непречишћених текућина у водотоке

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Регулативним актима стимулисати замјену загађујућих технологија чистим
Успостављање
јединствене базе
података о
врстама
непречишћених
текућина у
водотоцима на
подручју Општине

Локална управа,
заинтересовани
привредни
субјекти у
Општини

КР

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Буџет Општине

Израда и
усвајање Студије
о рјешавању
проблема
пуштања
непречишћених
текућина у
водотоке на
подручју Општине

Локална управа,
заинтересовани
привредни
субјекти у
Општини,
надлежнa
министарства
РС-a

КР

Могуће
одредити тек

након снимања
шта је већ

урађено и шта
недостаје по

програмима који
треба да

претходе овој
Студији

Буџет Општине,
заинтересовани
привредни
субјекти у
Општини

Измјенама и
допунама
регулативних
аката
стимулисати
адаптацију и
осавремењавање
застарјелих
технологија
новим чистијим
технологијама

Влада РС-a,
Локална управа СР

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Општински,
ентитетски
буџет
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Надзор над
провођењем
прописа и
Студије о
рјешавању
проблема
пуштања
непречишћених
текућина у
водотоке на
подручју Општине

Локална управа,
заинтересовани
привредни
субјекти у
Општини

СР

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Буџет Општине

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ПРИВРЕДА И ОКОЛИШ
Проблем: Непланска и непрописна изградња привредних капацитета

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ

Циљ: Санирање непланске изградње привредних капацитета
Провјерити
исправност и
поштовање
дозвола за рад
привредних
објеката
(каменолома,
фарми,
клаоноца,
пилана...)

Надлежна
одјељења
Општине

СР

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Општински,
ентитетски буџет

Подузети
ефикасне мјере
примјене важећих
прописа о
заштити животне
средине

Надлежна
одјељења
Општине

СР

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Општински,
ентитетски буџет

Дозволе за рад
издавати за
објекте изграђене
према плану и са
валидном
документацијом

Надлежна
одјељења
Општине

СР

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Буџет Општине

Надзор над
провођењем

Надлежна
одјељења
Општине

СР

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Буџет Општине
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Проблем: Недовољна контрола прехрамбених намирница

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕНСКИ
РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Успоставити систем контроле квалитета намирница и континуирано
информисати јавност
Инспекцијске
службе требају
континуирано
контролисати
исправност
прехрамбених
производа у
трговачким и
угоститељским
објектима

Општина Континуирано

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Власници
узорка

Инспекцијске
службе у
сарадњи са
републичким
заводом требају
континуирано
слати узорке
прехрамбених
производа на
анализу и о
резултатима
обавјештавати
јавност

Општина,
стручњаци,
медији

Континуирано Средња
Општински,
ентитетски
буџет

Инспекцијске
службе требају
континуирано
контролисати
радно особље
трговачких и
угоститељских
објеката

Инспекцијске
службе Континуирано

Нису потребна
(радити у склопу

редовних
дјелатности)

Општински
буџет
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Проблем: Промоција и превенција здравља

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Унаприједити здравствену просвјећеност и еколошку свијест становника
Проводити
континуирану
еколошку,
здравствену и
етичку едукацију
грађана, јавних
радника и
привредника

Дом Здравља Континуирано

Нису потребна
(радити у

склопу
редовних

дјелатности)

Општински
буџет

Повећати
дјелотворност
рестриктивних
мјера

Општина,
стручњаци,
медији

КР

Нису потребна
(радити у

склопу
редовних

дјелатности)

Општински
буџет

Обавјештавати
јавност о
резултатима
кампање

Дом Здравља
Општина, медији Континуирано Минимална Општински

буџет

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Проблем: Сумња на присуство радиоактивних материјала

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Утврђивање стварног стања
Прикупити
резултате
досадашњих
мјерења од
стране
међународних
организација и
Завода за јавно
здравство РС

Општина КР Минимална Општински
буџет

Организовати и
провести
медијску кампању

Општина,
стручњаци,
медији

КР Средња Општински
буџет

Извршити
додатна
испитивања
критичних зона
(уколико постоје)

Завод за јавно
здравство КР Средња Општински,

ентитетски буџет
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ТЕМАТСКА ОБЛАСТ: ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Проблем: Појава бруцелозе

АКТИВНОСТ НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕНСКИ РОК

ПОТРЕБНА
ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА (КМ)

МОГУЋИ
ФИНАНСИЈСКИ

ИЗВОРИ
Циљ: Смањити број обољелих људи и животиња

Едукација путем
интерактивних
програма
ветеринарског и
хуманог сектора
јавног здравства

Канцеларија за
ветеринарство,
надлежнa
министарства

Континуирано Знатна

Шведска
агенција за
развој и
сарадњу (SIDA),
EU
предприступни
фондови,
ентитетски и
државни буџети

Транспарантно
информисање
циљних
популацијских
група укупног
јавног мијења

Канцеларија за
ветеринарство,
надлежнa
министарства
медији

Континуирано Знатна

Шведска
агенција за
развој и
сарадњу (SIDA),
EU
предприступни
фондови,
ентитетски и
државни буџети

Масовна
вакцинација и
употреба
атенуиране
вакцине РЕВ-1-
као модел за
рјешење
проблема
болести
животиња

Надлежнa
министарства Континуирано Знатна

Шведска
агенција за
развој и
сарадњу (SIDA),
EU
предприступни
фондови,
ентитетски и
државни буџети

Циљ: Смањење увоза стоке и стимулација домаће производње
Обавезан
ветеринарски
надзор увезене
стоке

Ветеринарска
станица Континуирано Mинимална Општински

буџет

Елиминација
обољеле увезене
стоке

Општина,
власници стоке,
ветеринарска
инспекција

Континуирано
Зависно од
исказаних
потреба

Општински,
ентитетски буџет

Стимулисање
домаће
производње

Општина, РС Континуирано
Зависно од
исказаних
потреба

Општински,
ентитетски буџет
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8. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛЕАП-а

Основни предуслов за успјешну имплементацију ЛЕАП-а, као једног од
најзначајнијих развојно-планских докумената стратешког дјеловања у области
животне средине, јесте успостављање јасне институционалне организације за
проведбу активности које су предвиђене ЛЕАП-ом, засноване на квалитетном
информационо-комуникацијском систему и професионално обученим
кадровима. Ефикасна институционална организованост треба осигурати
могућност сталног унапређивања ЛЕАП-а, те редовно информисање
различитих интересних група.

Важан предуслов за имплементацију ЛЕАП-а јесте успостављање Одбора за
провођење ЛЕАП-а чији су задаци слиједећи:
 припрема динамичког плана имплементације ЛЕАП-а са јасно дефинисаним

учесницима, надлежностима и токовима;
 осигурање комуникације и сарадње између учесника у процесу провођења

активности ЛЕАП-а;
 помоћ при укључивању грађана и осталих субјеката битних за реализацију

ЛЕАП-а;
 информисање, презентација и промоција ЛЕАП пројеката;
 анализа завршених активности и пројеката;
 осигуравање унапређивања и допуњавања ЛЕАП-а.

Обзиром да ће се одређене активности проводити на вишим нивоима власти,
потребно је остварити добру сарадњу са органима управе надлежним за
питања животне средине на тим нивоима.

Имајући у виду да је ЛЕАП «отворен» документ који подлијеже измјенама и
допунама, потребно је одржавати редовну комуникацију и сарадњу између
учесника у процесу провођења активности дефинисаних ЛЕАП-ом.

Како би провођење ЛЕАП-а билo што успјешније, потребно је организовати
надзор који подразумијева процес сталног праћења, анализирања и сумирања
резултата проведбе ЛЕАП-а, те редовно извјештавање свих заинтересованих
страна.
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9. ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКAТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

*Предложена листа није поредана по важности, а реализација појединих
приоритетних пројеката зависи од одабира и могућности Општине у датом
тренутку.

1. Праћење квалитета ваздуха на подручју Општине Мркоњић Град

Кратак опис
пројекта

Резултати истраживања јавног мнијења по питању
квалитета ваздуха на подручју Општине Мркоњић Град
показају да постоји повећање концентрације негативних
супстанци у ваздуху, посебно у хладнијем дијелу године.
У току израде ЛЕАП-а за Општину Мркоњић Град, јавна
расправа је показала да грађани немају тренутне
информације о квалитету ваздуха.
Обзиром да је праћење квалитета ваздуха у градској
средини у домену локалних заједница (Општина), то се
предлаже успостава праћења квалитета ваздуха на једној
станици у Општини Мркоњић Град. Наравно да једна
станица није довољна да репрезентује квалитет ваздуха
и да се заједно са министарствима РС-a треба планирати
адекватна мрежа станица. Станицу би финансирала
Општина Мркоњић Град, а према досадашњим
искуствима требала би бити постављена на локалитету
раскрснице код зграде Општине. Станица би била
аутоматска и имала би већи дисплеј на коме би и грађани
били упознати са вриједностима квалитета ваздуха.
Имајући у виду и чињеницу да би постављање станице
представљао процес побољшања информисања грађана.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

У првој фази (за једну станицу) Општина Мркоњић Град,
у наредним фазама Република Српска

Процјена
вриједности
пројекта

250.000 КМ

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град

Период
имплементације
пројекта

24 мјесеца
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2. Израда пројекта са динамичким планом реализације активности
сепарације фекалне од кишне канализације, те неодговарајућих
септичких јама

Кратак опис
пројекта

За Општину је неприхватљиво постојеће потпуно
несанитарно стање фекалне канализација и септичких
јама. Стога је неопходно израдити пројекат сепарације
фекалне од кишне канализације.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Република Српска, КП “ПАРК”

Процјена
вриједности
пројекта

200.000 КМ

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град, Република Српска, КП “ПАРК”
(по 1/3)

Период
имплементације
пројекта

1 година

3. Израда пројекта заштите и управљања слободним површинама
земљишта на подручју Општине Мркоњић Град

Кратак опис
пројекта

У оквиру пројекта сагледало би се стање слободних
земљишних површина с циљем подузимања мјера њихове
заштите и рационалног кориштења. При томе би се
издвојила подручја осјетљива на притиске потенцијалних
загађивача, као и подручја која могу имати
мултифункционалну намјену у будућим плановима
развоја. Стање ових површина би се приказало на карти
мјерила 1:10 000 уз пратеће показатеље и параметре
особина издвојених земљишних подручја. У посебно
осјетљивим подручјима приказ може бити и у крупнијем
мјерилу. Приказ би се урадио у савременој ГИС
технологији и имао искључиво намјенски карактер у циљу
доношења правилних одлука просторног планирања
Општине.
Израдом оваквог пројекта омогућио би се савремен
приступ управљања ресурсом и могућност синергијског
повезивања са осталим елементима животне средине
као што је вода, ваздух, те боље сагледавање
биодиверзитета, зелених површине, паркова, подручја за
производњу хране и сл. Кроз пројекат би се извршило
оспособљавање и едукација кадрова (инспекције) на
општинском и дијелом на нивоу РС-a у смислу
обезбјеђења одрживости пројекта. Успоставио би се и
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систем мониторинга губитака земљишта по различитим
основама, те пратила загађеност и контаминираност
пољопривредног земљишта, парковских подручја,
подручја заштићених по различитим основама и сл.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Завод за планирање развоја Републике Српске,
Министарство просторног уређења и заштите животне
средине РС-a

Процјена
вриједности
пројекта

цца. 120.000 КМ. У ова средства треба укључити
одржавање радионица и едукацију за потребе органа
Oпштине и свих Mјесних заједница

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град, Завод за планирање развоја
Републике Српске, Министарство просторног уређења и
заштите животне средине РС-a

Период
имплементације
пројекта

2010/2011

4. Едукација о управљању отпадом

Кратак опис
пројекта

Предавања различитим категоријама становништва о
проблематици управљања отпадом, организовање
уређења слободних површина у Општини, такмичења из
области екологије, посјете једној санитарној депонији
(Загреб, Бања Лука, Сарајево...), брошуре, плакати и сл.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Експерти из области управљања отпадом, просвјетни
радници, Mјесне заједнице, ученици

Процјена
вриједности
пројекта

8.000 КМ

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град

Период
имплементације
пројекта

2 године
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5. Снимање и евидентирање путем ГИС-а свих бесправних објеката

Кратак опис
пројекта

Стварање базе података о бесправним објектима и
представљање кроз ГИС (географско информациони
систем) картографски на растерским и сателитским
подлогама. На овај начин би се створила стварна слика о
овој појави и створили услови или темељи за њено могуће
заустављање и превентивно дјеловање. Ова база
података и њено картографско представљање били би
основ за успостављање временског пресјека.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Завод за планирање развоја Републике Српске,
Минисарство просторног уређења и заштите животне
средине РС-a

Процјена
вриједности
пројекта

50.000 КМ

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град, Влада РС-а

Период
имплементације
пројекта

6 мјесеци

6. Анализа и снимање стања проводивости постојеће планске
документације

Кратак опис
пројекта

Пројектом би се анализирала и узела у обзир сва
просторно планска документација (детаљна), а
првенствено она која је стара преко 10 и више година.
Уважавајући и друге чињенице и разлоге за приступање
изради нових планова, у коначници би се формирала
листа приоритета за израду нове детаљне просторно
планске документације са детаљним упуствима и
образложењима, те временском динамиком за
реализацију.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Република Српскa, Завод за планирање развоја
Републике Српске.

Процјена
вриједности
пројекта

40.000 КМ

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град

Период 6 мјесеци
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имплементације
пројекта

7. Идентификација и заштита културно-историјског наслијеђа

Кратак опис
пројекта

Идентификација природних особености о историјским
споменицима, локалитетима, историјском периоду
настанка и чуварима народних обичаја.
Стварање базе података о историјским споменицима,
локалитетима и другим историјским артефактима.
Стварање материјалних могућности за заштиту споменика
и обичаја, које ће обезбиједити редовно финансирање
постављених циљева, уз помоћ и контролу научних
институција.
Организовање округлих столова на тему потребе заштите
културно-историјског наслијеђа кроз различите форме
испољавања.
Повратак традиционалним вриједностима кроз игру,
пјесму, музику, обичаје и представљање на локалним и
ино манифестацијама.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Заинтересоване групе, удружења, владине институције и
појединци.

Процјена
вриједности
пројекта

50.000 КМ

Извори
финансијских
средстава

Општински и ентитетски буџет, локалне и ино донације

Период
имплементације
пројекта

Израда програма идентификације – 12 мјесеци
Имплементација програма - континуирано

8. Заштита, кориштење и одржавање споменика природе

Кратак опис
пројекта

У складу са постојећом евиденцијом појединачних
споменика природе на подручју Општине Мркоњић Град
потребно је:
 утврдити стање сваког појединачног споменика

природе
 утврдити мјере санације и ревитализације за сваки

појединачни споменик природе
 утврдити мјере одржавања за сваки појединачни

споменик природе
Потенцијални
партнери

Републички завод за заштиту културно-историјског и
природног наслијеђа
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Општине у
реализацији
пројекта
Процјена
вриједности
пројекта

10.000 КМ

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град

Период
имплементације
пројекта

Током 2010. године до периода планирања буџета за
2011. годину, како би се на бази утврђених потреба и
мјера заштите могла планирати средства за реализацију у
2011. години.

9. Одрживи развој туризма с контролисаним негативним утицајем на
животну средину

Кратак опис
пројекта

Циљ пројекта је да Општине Мркоњић Град у сарадњи
са одговарајућим институцијама у РС-у иницира
активности са циљем подизања свјести грађана и
запослених у туризму кроз пропаганду и путем јавних
медија и едукације о значају туризма, подузимање мјера
за ефикаснији рад Комуналне полиције, те сачинити
студију технолошке модернизације пречишћавања
отпадних вода појединачних споменика природе на
подручју Општине Мркоњић Град.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Министарство привреде Републике Српске, Министарство
просторног уређења и заштите животне средине
Републике Српске, туристичке заједнице.

Процјена
вриједности
пројекта

Коначну вриједност пројекта могуће дефинисати тек након
сагледавања и анализе стања проблематике у овој
области од стране надлежних органа Општине и
Републике Српске, израде Плана и израде и усвајања
саме Студије. Потребна средства за снимање стања,
израду Плана и Студије цца: 50.000 КМ

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град, Мистарство привреде
Републике Српске, Министарство просторног уређења и
заштите животне средине Републике Српске, туристичке
заједнице.

Период
имплементације
пројекта

До 2 године за израду Планова, израду Студије, подизања
свијести грађана и запослених те едуковање о значају
туризма и заштите животне средине, а за изградњу
санитарних чворова 2 - 5 година
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10. Идентификација и санација дивљих депонија на подручју Општине
Мркоњић Град

Кратак опис
пројекта

У сарадњи са Mјесним заједницама извршити
идентификацију дивљих депонија и урадити план санације
дивљих депонија узимајући у обзир близину локације,
приступне путеве, могућности уклањања отпада и
чишћења локације. План санације доставити КП “ПАРК”
која ће извршити санацију дивљих депонија.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

КП “ПАРК”, Mјесне заједнице/грађани

Процјена
вриједности
пројекта

5.000 КМ за израду плана
Санација дивљих депонија у оквиру редовне дјелатности
КП “ПАРК”

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град

Период
имплементације
пројекта

До краја 2011. године

11. Успостава еко информационог система Општине Мркоњић Град

Кратак опис
пројекта

У сврху редовног информисања грађана о стању животне
средине на подручју Општине Мркоњић Град успоставит
ће се еко подстраница у оквиру званичне веб странице
Општине на којој ће бити обједињени и приказани подаци
у области околиша добивени са терена, званичних
републичких институција и стручних служби Општине,
медија, НВО-а, Мјесних заједница и грађана. Подаци и
сугестије добивени путем отвореног тематског форума
анализираће се и користити у систему управљања
околишем.

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Званичне републичке институције, стручне службе
Општине, медији, НВО-а, Mјесне заједнице и грађани

Процјена
вриједности
пројекта

10.000 -15.000 КМ / год.

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град

Период
имплементације
пројекта

Успостава подстранице - 2 мјесеца
Одржавање подстранице - континуирано
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12. Израда програма едукације грађана на тему заштите животне средине

Кратак опис
пројекта

Израда програма едукације на основу којег ће се путем
медија, Mјесних заједница, НВО-а и образовних
институција вршити едукација грађана у области заштите
животне средине

Потенцијални
партнери
Општине у
реализацији
пројекта

Медији, Mјесне заједнице, НВО, образовне институције

Процјена
вриједности
пројекта

Израда програма едукације – 5.000 КМ
Имплементација програма – потребна средства ће се
утврдити на основу програма

Извори
финансијских
средстава

Општина Мркоњић Град

Период
имплементације
пројекта

Израда програма – 3 мјесеца
Имплементација програма - континуирано


