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УВПД 
 

Стратещка  прпцјена утицаја на живптну средину SEA (Strategic Enviromental Assessment) је 

пблик прпцјене живптне средине ЕА примеоене у планпвима, пплитикама и прпграмима. 

Кпристи се сљедећа дефиниција SЕА: "SЕА је систематишан прпцес пцјеоиваоа ппсљедица 

предлпжених пплитика, планских или прпграмских иницијатива за живптну средину, са циљем 

да се те ппсљедице у пптпунпсти пбухвате и правилнп рјещавају у најранијпј фази пдлушиваоа 

у истпј равни са спцијалним и екпнпмским фактприма. 

 

Пбавеза израде Извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја сектпрских развпјних планпва и 

прпграма на живптну средину уведена је у Републику Српску ступаоем на снагу Закпна п 

защтити живптне средине („Службени гласник Републике Српске“, брпј 71/12). Према шлану 48. 

пвпг Закпна, стратещка прпцјена се врщи за планпве у пбласти прпстпрнпг и урбанистишкпг 

планираоа, кприщћеоа земљищта, ппљппривреде, щумарства, рибарства, лпвства, 

енергетике, индустрије, сапбраћаја, управљаоа птпадпм, управљаоа впдама, 

телекпмуникација, туризма, пшуваоа прирпдних станищта и биљнпг и живптиоскпг свијета, 

кпјима се усппставља пквир за пдпбраваое будућих развпјних прпјеката пдређених 

прпписима кпјима се уређује прпцјена утицаја прпјеката на живптну средину. 

 

Разматраоем и укљушиваоем битних аспеката живптне средине у припрему и усвајаое 

пдређених планпва и прпграма и утврђиваоем услпва за пшуваое вриједнпсти прирпдних 

ресурса и дпбара, предјела, биплпщке разнпврснпсти, биљних и живптиоских врста и 

аутпхтпних екпсистема, пднпснп раципналним кприщћеоем прирпдних ресурса, дппринпси се 

циљевима пдрживпг развпја. 

 

Примјенпм стратещке прпцјене утицаја у планираоу, птвара се прпстпр за сагледаваое 

прпмјена насталих у прпстпру и уважаваое пптреба предметне средине. Планираое 

ппдразумијева развпј, а нпва стратегија пдрживпг развпја захтјева защтиту живптне средине. 

Акп Прпцјена утицаја није била у мпгућнпсти да усмјерава развпј усљед оене пгранишене 

улпге у планираоу, примјена стратещке прпцјене пмпгућава ппстављаое једнпг нпвпг система 

вриједнпсти, уз уважаваое сазнаоа п нарущенпм систему пдређенпг прпстпра. 

Фвпђеоем стратещке прпцјене утицаја на живптну средину у прпцес прпстпрнпг и 

урбанистишкпг планираоа, пна ппстаје незапбилазан и пптенцијалнп вепма ефикасан 

инструмент у систему управљаоа и защтите живптне средине. На пснпву стратещке прпцјене 

утицаја на живптну средину, све планпм предвиђене активнпсти биће ппдлпжне критишкпм 

разматраоу са станпвищта утицаја на живптну средину, станпвнищтвп и здравље људи, у 

ппступку дпнпщеоа планпва, накпн шега ће се дпнпсити пдлука да ли ће се приступити 

дпнпщеоу планпва и прпграма и ппд кпјим услпвима – или ће се пдустати пд истих. 

Изради Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпљић Град  приступилп се на пснпву Пдлуке п 

приступаоу изради Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град брпј 02-022-73/08 дпнесене  на 

сједници пдржанпј 27.06.2008. гпдине. Плански хпризпнт пднпси се на перипд пд 20 гпдина. 

 

Накпн дпнпщеоа Нацрта Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град приступилп се изради 

Извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја на живптну средину Прпстпрнпг плана ппщтине 

Мркпоић Град.  
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1. ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ СТРАТЕШКЕ ПРПЦЈЕНЕ 

 

Пплазне пснпве стратещке прпцјене пбухватају: 

 кратак преглед садржаја и циљева Плана и прпграма и пднпса са другим 

планпвима и прпграмима, 

 преглед ппстпјећег стаоа и квалитета живптне средине на ппдрушју на кпје се 

извјещтај пднпси, 

 карактеристике живптне средине у пбластима за кпје ппстпји мпгућнпст да буду 

излпжене знашајнпм утицају, 

 разматрана питаоа и прпблеме защтите живптне средине у плану или прпграму и 

приказ разлпга за изпстављаое пдређених питаоа и прпблема из ппступка 

прпцјене и 

 приказ припремљених варијантних рјещеоа кпја се пднпсе на защтиту живптне 

средине у плану и прпграму, укљушујући варијантнп рјещеое нереализпваоа 

плана. 

 

1.1.  КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРПГРАМА И ПДНПСА СА 

ДРУГИМ ПЛАНПВИМА И ПРПГРАМИМА 

 

Прпстпрни план ппщтине представља плански дпкумент на пснпву кпга се усклађују планске 

ппставке са затешеним стаоем на терену, са пптребама лпкалнпг станпвнищтва и других 

кприсника прпстпра, а ппсебнп са развпјним ппредјељеоима са државнпг и лпкалнпг нивпа. 

На пснпву пвпг дпкумента надлежна ппщтинска служба издаје пбавјещтеоа п мпгућнпстима и 

пгранишеоима за уређеое прпстпра. 

 

Прпстпрни план је дефинисан према свпм карактеру кап стратещкп-развпјни дпкумент. Уп 

знаши да се не мпже тумашити и примјеоивати кап дпкумент урбанистишкпг карактера, већ кап 

дпкумент кпји даје пснпвне смјернице и упутства за каснију израду урбанистишких и 

спрпведбених планпва. Прпстпрни план дефинище ппщте стратещке циљеве дугпрпшнпг 

прпстпрнпг развпја, уређеоа и защтите прпстпра ппщтине Мркпоић Град, оених екплпщких, 

спцијалних и екпнпмских ппдсистема, ппсебне циљеве, кап и пснпвна планска рјещеоа и 

пплитике упућене ка ппщтим и ппсебним циљевима прпстпрнпг развпја. 

Пвај План даје ппщте смјернице и нуди кпнкретна рјещеоа у пнпј мјери у кпјпј је сагледана 

реална мпгућнпст, а у сарадои са лпкалнпм заједницпм.  

 

Прпстпрни план ппщтине Мркпоић Град прганизпван је, у складу са Закпнпм п уређеоу 

прпстпра и грађеоу („Службени гласник Републике Српске“, брпј 40/13) и Правилникпм п 

садржају, нашину израде и дпнпщеоа дпкумената прпстпрнпг уређеоа („Службени гласник 

Републике Српске“, брпј 69/13) и тп такп да се за сваку планску тему јаснп прикаже: кратка 

анализа и пцјена стаоа, прпблеми уређеоа прпстпра, циљеви, прпграм плана и кпнцепција 

развпја и смјернице за реализацију Прпстпрнпг плана и правила уређеоа прпстпра и грађеоа.  

 

Какп би се реализпвале смјернице дате у планскпм дпкументу неппхпднп је пмпгућити 

најпптималнијe услпвe за функципнисаое цјелпкупнпг прпстпра. Адекватним мјерама защтите 
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треба пнемпгућити деградацију живптне средине такп щтп ће се прецизнп дефинисати услпви 

за кприщћеое прпстпра, рекпнструкцију ппстпјећих и изградоу нпвих садржаја и пбјеката. 

1.1.1. Предмет Прпстпрнпг плана ппштине Мркпоић Град 

 

Ппщтина Мркпоић Град налази се у југпзападнпм дијелу Републике Српске, пднпснп у 

западнпм дијелу Бпсне и Херцегпвине, између 44°24'08 “ сјеверне гепграфске щирине и 

17°04'45“ истпшне гепграфске дужине. Према планскп-статистишкпј регипнализацији у 

Измјенама и дппунама Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. гпдине, ппщтина 

Мркпоић Град  припада баоалушкпј регији. Ппщтина граниши са Градпм Баоа Лука на сјеверу, 

ппщтинпм Кнежевп на сјеверпистпку, на истпку граниши са ппщтинпм Језерп и Јајце, са 

југпистпшне стране ппщтинпм Щиппвп, на југу са ппщтинпм Глампш и ппщтинпм Рибник на 

западу.  

Административнп се састпји пд 38 насељених мјеста и заузима ппврщину пд 669,73 km². 

Граница ппщтине представља истпвременп и границу ппдрушја пбухвата Плана. 

1.1.2. Садржај Прпстпрнпг плана ппштине Мркпоић Град 

 

Прпстпрни план се састпји пд текстуалнпг и графишкпг дијела. Уекстуални дип пбухвата 

сљедеће пбласти кпје су међуспбнп укрщтене и усаглащене у ппступку метпде интегративнпг 

планираоа: 

 

 Синтеза и пцјена стаоа прпстпрнпг уређеоа 

 Циљеви Прпстпрнпг плана, 

 Прпграм и кпнцепција развпја, 

 Смјернице за реализацију Плана и правила уређеоа, кприщћеоа и грађеоа. 

 

Графишки прилпзи дати су индикативнп, такп да ће пдређена планска рјещеоа, ппсебнп кпд 

линијских система, захтијевати прецизираое прекп планске дпкументације нижег реда. План 

је рађен на тпппграфским ппдлпгама 1:50 000. 

 

1.1.3. Пснпвни циљеви Прпстпрнпг плана ппштине Мркпоић Град 

Прпстпр: 

1. Развпј ппштинскпг центра 

 Кприщћеое кпмпаративне лпкаципне преднпсти за развпј, планираое и лпцираое 

специфишних лпкаципнп ппдстишућих урбаних садржаја 

 Базираое сппственпг развпја на бази кпмпаративних преднпсти и прпцјеоене кпнкурентнпсти  

 Јашаое идентитета ппщтинскпг центра на пснпву културне, прирпдне и привредне матрице  

 Раципналнп кпнтрплисаое изградое на ппљппривредснпм земљищту 

 Планираое прпстпрнпг развпја на нивпу функципналнпг урбанпг ппдрушја, и развијаое пбрасца 

интегрисанпг прпстпра и ппвезиваое са селима у пквиру функципналнпг урбанпг ппдрушја 

 Рад на усаглащаваоу прпстпрнп-функципналне матрице насеља са капацитетима средине. 
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2. Рурални  развпј 

 Ппбпљщаое квалитета живпта и прпмпвисаое диверзификације дјелатнпсти у руралнпм 

ппдрушју 

 Припрема и прпмпвисаое лпкалниих иницијатива за ппбпљщаое кпнкурентнпсти и ппдизаое 

квалитета живпта у руралним пбластима 

 Ппбпљщаое лпкалне путне мреже щтп има за циљ на дпступнпст јавним службама, управним и 

другим институцијама, заппщљаваое и све пбласти гдје ппвећаое мпбилнпсти станпвнищтва 

има утицаја, а тиме се кап исхпд ппстиже и спрешаваое девастације руралних ппдрушја 

 Пшуваое и ппбпљщаое прирпдне средине и пбезбјеђеое пптребнпг брпја станпвника 

пдгпварајуће структуре (старпсне и пбразпвне) 

 Ствараое инфраструктурних услпва за пбезбјеђеое пптребнпг брпја станпвника пдгпварајуће 

структуре (старпсне и пбразпвне) 

 Пбезбјеђиваое лакщег приступа услугама и развити сектпр услуга 

 Спрпвпђеое децентрализације спцип-екпнпмскпг система уз примјену савременпг кпнцепта 

руралне регипнализације (пп узпру на развијене земље Еврппе) 

 
Станпвништвп: 

 Активираое лпкалних пптенцијала и ппдизаое мптивације станпвнищтва да развија и уређује 

свпје насеое кап дугпрпшну перспективну и избпр за живпт и привређиваое 

 Заустављаое депппулације  и ппгпрщаоа демпграфске и спцијалне структуре станпвнищтва, 

нарпшитп станпвнищтва сепских насеља 

 Ппбпљщаое кпмуналнпг и спцијалнпг стандарда и квалитета живљеоа у сепским насељима 

 Пбезбјеђеое екпнпмске и спцијалне сигурнпсти дпмаћинства 

 Пшуваое прпстпрних услпва за птвараое  нпвих радних мјеста у ппстпјећим насељима или у 

радијусу ппгпдним за дневне мигранте. 

 Ппвећаваое нивпа ппремљенпсти пбјектима инфраструктуре и ппдизаое урбанпг стандарда 

насеља  

 Планираое насеља крпз израду урбанистишке дпкументације и у складу са планпвима вищег 

реда са циљем да се защтите непбнпвљиви прирпдни ресурси и живптна средина 

 Ствараое друщтвенп-екпнпмских и тржищних услпва за убрзани и стабилни екпнпмски и 

спцијални развпј насеља 

 Пдржаваое виталнпсти станпвнищтва и заустављаое и смаоеое негативнихх трендпва у 

демпграффским прпцесима крпз ппвећаваое удјела млађих кпнтигената станпвнищтва. 

 Задржаваое младе пппулације станпвнищтва на пвпм ппдрушју, нарпшитп на сепским уз 

ппбпљщаое услпва щкплпваоа и кредитнп-финансијку ппдрщку за развпј приватнпг 

предузетнищтва и ппљппривредне прпизвпдое.  

 Фсмјераваое пбразпвнпг, спцијалнпг и културнпг развпја у циљу задржаваоа млађе пппулације 

 Дестимулација емиграције станпвнищтва са ппдрушја града и стимулација ппвратка 

станпвнищтва  

 Спцијалнп здравствена защтита и ппмпћ старијпј пппулацији, ппсебнп самашким и двпшланим 

дпмашиствима 

Систем насеља: 
 Развпј система центара и оихпвп међуспбнп ппвезиваое 

 Преусмјераваоа сппнтанпг развпја кпји је впдип кпнцентрацији станпвнищтва и привредних 

капацитета урбанпг ппдрушја ка развпју вище центара на пснпву пдабранпг мпдела 

хијерархијске структуре (пплицентришан развпј) 

 Фмрежаваое и пствариваое ппвратне везе селп-град 
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 Кпнтрпла и санкципнисаое непланске изградое 

 Планскп лпцираое пбјеката друщтвене инфраструктуре 

 Ппбпљщаое кпмуналне инфраструктуре 

 Ппстизаое пптималнпг нивпа урбанпг и руралнпг живљеоа пп насељима, кпји мптивищу 

пстанак и дпсељаваое, а дестимулищу исељаваое, нарпшитп млађих старпсних група 

станпвнищтва 

 Лпцираое специјализпваних маоих привредних зпна у сепским насељима ппвпљних 

лпкацијских ппгпднпсти, а у складу са развпјним интересима приватних предузетника 

ПРИРПДНИ РЕСУРСИ 

Ппљппривренп земљиште: 
 Креираое и ппдрщка ппвпљнпг пкружеоа за развпј ппљппривреде 

 Инвестираое у рурална ппдрушја 

 Фвезиваое ппљппривредних прпизвпђаша са прерађивашима, дистрибутерима и пптрпщашима 

 Максималнп шуваое ппврщине ппљппривреднпг земљищта и оегпвп шуваое у щтп је мпгуће 

већем пбиму и квалитету 

 Ппдизаое квалитета ппљппривреднпг земљищта, нарпшитп пбрадивих ппврщина и праница, 

ппсебнп пних прикладних за култивисаое крпз разне пблике (агрптехнишке и хидрптехнишке 

мјере) 

 Раципналнп кприщтеое земљищта 

 Прпизвпдоу хране усмјерити прганским аспектима и сашувати прирпдни амбијент  

 Прпграм развпја ратарске и ппвртларске прпизвпдое 

 Прганизпвати пткуп и сущеое љекпвитпг биља и щумских плпдпва 

 Едукација за ппљппривреднике у прпизвпдои здраве хране 

 Фкрупљаваое ппљппривредних ппсједа 

 Щтитити квалитетнп ппљппривреднп земљищте, нарпшитп  II и  IV бпнитетне класе, кпје је 

најмаое заступљенп на теритприји ппщтине 

 Хидрпмелипраципним  радпвима, ппврщину Ппдращнишкпг ппља, превести у  бпнитетну III 

категприју  

Шуме и шумскп земљиште: 
 Пдржаваое и ппбпљщаое стаое щумских екпсистема 

 Пдржаваое здравља и виталнпсти щумских екпсистема 

 Пдржаваое и ппдстицаое прпизвпдних и ппщтекприсних функција щума 

 Защтитиа и пшуваое угрпжених и ријетких биљних и живптиоских врста те оихпвих станищта 

 Защтита и пшуваое прирпдних дпбара, предјела, амбијенталних цјелина, пејзажа и станищта. 

 Кпнтпрлисанп, раципналнп и пдрживп кприщћеое щумских ресурса усклађенп са принципима 

защтите живптне средине уз привредну прпвпдљивпст и друщтвену прихватљивпст 

Минералне сирпвине: 
 Експлпатација билп кпјег менералнпг ресурса се мпра врщити у складу са Закпнпм п рударству, 

Закпнпм п геплпщким истраживаоима, Закпнпм п кпнцесијама и другим закпнским и 

ппдзакпнским актима кпји се дефинищу пву пбласт 

 Предлаже се наставак истраживаоа технишкпг грађевинскпг камена, термпминералних впда, 

бпксита, угља, крешоака, дплпмита, бентпнита, ппдземних впда и других минералних ресурса 

на теритприји ппщтине Мкпљић Град. Пва истраживаоа је неппхпднп систематски прпвпдити, а 

према Прпјектима кпји мпрају да задпвпље све закпнске пбавезе 

 Минералне ресурсе је пптребнп кпристиит у складу са принцима пдрживпг развпја. 
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Енергетски пптенцијали: 
 Ппвећаое ушещћа прпизвпдне енергије пбнпвљивих извпра енергије уз смаоеое негативних 

утицаја на живптну средину 

Лпвна  и рибплпвна ппдручја: 

 
 Урајна защтита пд дивљаши, оихпвп раципналнп кпрщћеое и уређеое лпвищта 

 Струшан  и прпфесипнални рад заппслених, беспријекпрна дисциплина шланпва Лпвашкпг 

удружеоа 

 Дпстизаое капацитета лпвищта за све гајене врсте дивљаши и оегпвп пдржаваое, кап првпг 

предуслпва трајнпсти и газдпваоа и кприщтеоа 

 Ппстизаое ппвпљне пплне и старпсне структуре пппулација гајених врста дивљаши 

 Ппбпљщаое прирпдних услпва станищта крпз предузимаое разлишитих мјера пшуваоа 

ппстпјећих прирпднпг амбијента, ппдизаое нпвих щумских култура, ппдизаое и равнпмјернп 

расппређиваое  лпвних пбјеката 

 Защтита щума, засада и усјева, кап и друге импвине људи у лпвищту и оегпвпј пкплини  

 Евидентираое свих прпмјена у лпвищту 

 Сарадоа са лпвашким удружеоима из Републике Српске и щире 

 Прганизација и унапређеое кинплпщких активнпсти и др. 

 Фклаоаое птпада у лпвищту 

 Пдржавати биплпщку равптежу 

Рибплпв: 
 Циљеви развпја везаних за унапређеое рибљег фпнда, пднпснп пшуваое квалитета и састава 

рибље пппулације са мпгућнпщћу бављеоа рибплпвпм у сппртскп рекреативне сврхе 

 Пшуваое и ппбпљщаое рибљег фпнда крпз ствараое ппвпљнијиих прирпдних услпва за 

кпнтинуирану рибљу пппулацију и пбезбјеђеое кпристи пд рибплпвних ресурса у складу са 

мпгућнпстима пвпг ппдрушја 

 Газдпваое рибплпвним впдама у защтићенпм дпбру спрпвпдити у складу са прпписаним 

режимима защтите 

 Праћеое и прпушаваое пппулације свих знашајних, ппсебнп ријетких и угрпжених рибљих врста  

 Спријешити пдлагаое птпада и загађеое ријеших тпкпва, нарпшитп гдје су евидентирана рибља 

ппдрушја (ријеке Ппнпр, Врбас, Црна и Ријека, Фгар, Медљанка, Сана) 

 Спријешити не кпнтрплисанп испущтаое впде из Језера Балкана 

АНТРПППГЕНИ РЕСУРСИ 
Изграђени фпндпви и функције 

 Спрешавао бесправне изградое кап и неусмјераваое и некпнтрплисана урбанизације 

кпнтрплпм земљищта 

 Пбезбјеђиваое кпмуналне ппремљенпсти за сва насељена мјеста у ппщтини 

 Креираое нпвпг, другашијег ( ускладу са нпвим пкплнпстима) амбијента, сентимента и слике 

насеља 

 Ппбпљщаое система  пдстраоиваоа птпадака  и сл. 

 
Грађевинскп земљиште: 

 Пбезбјеђиваое лпкација за изградоу у пперативним цјелинама путем пренамјене ппстпјећих 

неадекватних прпстпра 

 Смаоеое претвараоа ппљппривреднпг и щумскпг земљищта за стамбену изградоу у 

приградским ппдрушју. 
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 Мпдернизација и ппремаое ппстпјећег дптрајалпг стамбенпг фпнда рекпнструкција и 

супституција 

 Кпнцентрисаое изградое у циљу смаоеоа уситоаваоа ппљппривреднпг земљищта 

пптималнијег инфраструктурнпг ппремаоа и бпљпј дпступнпсти станпвнищтва јавним 

дјелатнпстима 

 Већа регулација насеља на цијелпј теритприји, активираое запущтених лпкалитета (brownfield) 

бивща фабрика „Маоаша“ и фабрика „Маоаша“ и фабрика „Вијака“ те интензивније кприщћеое 

већ дефинисаних ппврщина 

 Раципналнп кприщћеое грађевинскпг земљищта 

ИЗГРАЂЕНПСТ И ФУНКЦИПНИСАОЕ ПРПСТПРА 
Стамбени фпнд 

 Ппбпљщаое квалитета стамбенпг фпнда (структура стамбених јединица, прпсјешна велишина 

стана, ппремљенпст инсталацијама) 

 Пбнављаое дптрајалпг стамбенпг фпнда 

 Изградоа у циљу ппдизаоа стандарда у ппгледу брпја спба и ппврщине пп шлану дпмаћинства 

Привреда 
1. Ппљппривреда: 

 Защтита ппљппривреднпг земљищта пд  деградације 

 Ппвећаваое интензитета прпизвпдое пп јединици ппврщине 

 Едукација ппљппривредних прпизвпдђаша крпз семинаре, практишну пбуку, савјетпдавне 

службе и курсеве 

 Интензивираое свих пблика ппљппривредне прпизвпдое (впћарствп, ппвртарствп, стпшарствп 

итд.) 

 Развпј стпшарске прпизвпдое према свим кпмпаративним преднпстима 

 Фнапређеое прерађивашких капацитета крпз ревитализацију у мпдернизаију 

 Фнапређеое примарне ппљппривредне прпизвпдое и прерађивашких капацитета кап ппдрщка 

прпцесима ппвезиваоа примарне прпизвпдое и прерађивашкпг капацитета 

 Мпдернизација уз  усппстављаое нпвих врста прераде 

 Пшуваое свих традиципналних вриједнпсти села, рекпнструкције ппстпјећих и изградоа нпвих 

пбјеката културнпг наслијеђа 

 Диверсификација примарне ппљппривредне прпизвпдое у правцу ппвећаоа екпнпмске 

стабилнпсти 

 Развијаое свијести п пшуваое агрпресурса 

 Мпнитпринг примјене екплпщких стандарда у ппљппривреди 

 Фсклађиваое стандарда са стандардима ЕФ уз стандардизацију и брендираое ппљппривредних 

прпизвпда , дефинисаое щтп већег брпја прпизвпда защтићенпг ппријекла и прпмпцију 

 

2. Индустрија: 

 Пмпгућити бпље кприщћеое ппстпјећих индустријских лпкалитета, ревитализација браунфилд 

лпкалитета и на раципналнпм планираоу привреднп-индустријских лпкалитета 

 Рекпнструисаое и заврщетак рекпнструисаоа предузећа 

 Мпдернизација ппстпјећих капацитета и прпщиреое аспртимана ппстпјећих прпизвпда 

 Привлашеое директних страних инвестиција у изградои нпвих прпизвпдних капацитета и развпј 

малих и средоих предузећа 

 Ппщтпваое прпписа из пбласти защтите живптне средине 

 Ппдрщка развпју МСП крпз институципналнп-прганизаципни и финансијски пквир 
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 Фнапређеое пбразпвнпг система кап и усаглащаваое са пптребама индустрије и лпкалне 

екпнпмије, развпј културе предузетнищтва, мпдела сампзаппщљаваое кап и сталнпг 

усаврщаваоа 

Шумарствп: 
 Газдпваое щумама у складу са планским дпкументима 

 Кприщтеоу щума у складу са пдрживим развпјем крпз ппщтекприсне и прпизвпдне функције 

 Пшуваое прирпднпсти и биплпщке разнпврснпсти щума, разнпврснпсти живпг свијета и 

пратећих заједница кпје се налазе унутар щума. 

 Фнапређеое сарадое сектпра щумарства и дрвне индустрије у циљу ефикаснијег ппслпваоа 

 Пствриваое трајнпг щтп већег принпса щума кпји ће задпвпљавати пптребе друщтва, пднпснп 

тржищта, какп у ппгледу врсте дрвета, такп и у ппгледу аспртимана главних щумских прпизвпда 

 Защтита и пшуваое прирпдних дпбара, предјела и амбијенталних цјелина, пејзажа и станищта 

 Забрана смаоеоа ппврщине ппд щумпм (кршеое) 

Непривреда: 
 Ппбпљщаое прпстпрнпг расппреда пбјеката друщтвених дјелатнпсти ради ппвећаваоа оихпве 

дпступнпсти станпвнищтву 

 Фсклађиваое са прпстпрним нпрмативима кпји важе за друщтвене дјелатнпсти, щтп знаши 

изградоу нпвих пбјеката , прпщиреоа ппстпјећих, кап и санацију и адаптацију пбјеката кпји 

нису у функцији или су имали слишну функцију 

 Ппдизаое квалитета услуга друщтвених дјелатнпсти 

 Ппбпљщаое прпстпрних услпва у пснпвним щкплама, према важећим прпписима, нпрмативима 

и стандардима за щкплске пбјекте 

 Пбезбјеђиваое  услпва за аматерске сппртпве 

 Придаваое већег знашаја физишкпм васпитаоу у предщкплски устанпвама, пснпвним и 

средоим щкплама за придаваое знашаја сппртским активнпстима кап и садржајнпј структури 

слпбпнпг времена младих 

 Изврщити категпризацију сппртских прганизација у ппщтини Мркпоић Град 

 Фређеое сппртских терена и набавка разних реквизита 

 Интензивније укљушиваое укупне пппулације у активнпсти физишке културе 

 Ппбпљщаое и пбезбјеђеое прпстпрних и функципналних услпва у щкплским сппртским 

пбјектима у складу са нпрмама 

 Псппспбити и савременити ушипнице и кабинете набавкпм и замјенпм дптрајалпг намјещтаја, 

прибпра, ушила и ппмагала неппхпднпг за несметанп извпђеое наставнпг прпграма 

 Интензивније укљушиваое дјеце и младих са једне стране а са друге старије пппулације у 

културне активнпсти 

 Афирмисати рад удружеоа кпја се баве културпм 

 Прилагпђаваоа мпдалитета прганизпваоа и рада служби и услуга културе демпграфским, 

спцијалним, екпнпмским, културним и др. пбиљежјима и пптребама лпкалних заједница 

 Јашаое кпмпатибилних услуга (јавнпг сапбраћаја, лпкалне путне мреже и сл.) кап и услпва за 

ппвезиваое кприсника и интензивираое кприщћеоа културних садржаја  

 Децетрализација ради ствараоа једнаких услпва у дпступнпсти за све грађане  

 Фпрмираое аспцијација устанпва културе (јавни сектпр, прганизације цивилнпг друщтва и 

приватни сектпр) 

 Стрпга и дпсљедна защтита пбјеката и садржаја културе пд ппщтег интереса 

 Развпј оегпваое мултикултуралнпсти, културнпг идентитета и теритпријалне преппзнатљивпсти 

 Перманентна едукација станпвнищтва п здравим нашинима живпта 

 Пбезбјеђиваое финансијских средстава за ппдизаое нивпа здравствене услуге 
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 Фнапређеое спцијалне защтите за све категприје кприсника  

ИНФРАСТРУКТУРА 
1. Сапбраћај  

 Да се у пквиру пплитике прпстпрнпг развпја ппщтине пбезбједи пплицентришан развпј какп би 

се цјелпкупнп станпвнищтвп ппщтине пбезбједилп приближнп једнаки услпви за задпвпљаваое 

пснпвних пптреба 

 Да се на бази прпстпрнпг развпја ппщтине планирају лпкалне мреже путева, пбезбјеђујући 

ппкривенпст прпстпра ппщтине са мпдернизпванпм лпкалнпм мрежпм 

 Да се у прганизацији јавнпг превпза пплази пд пптималне мреже линија (врста линија, 

међустанишнп растпјаое , средоа дужина путпваоа и сл.)  пптималнпг брпја впзила 

(пдгпварајуће фреквенције , капацитета и пппуоенпсти).  Линије јавнпг превпза треба да буде 

усаглащена са расппредпм станпвнищтва, пднпснп линијама жеља путника, дужини пјещаћеоа 

дп станице и стајалищта (5-10 мин. тј. максималнп 1000 m за изванградскп ппдрушје).  

 Да се изграде пдгпварајуће пкретнице и аутпбуска стајалищта на свим линијама 

 Да се пбезбједи задпвпљавјући нивп екпнпмишнпсти трансппрта и безбједнпсти сапбраћаја 

избпрпм пдгпварајуших технплпщких рјещеоа кап и защтита пд негативних утицаја сапбраћајне 

инфраструктуре и сапбраћаја кпји се пдвија на опј пднпснп прпстпр крпз кпји прплази 

 Да се пбезбједи ппуздан рад сапбраћајнпг сиситема у редпвним пкплнпстима, а ппсебнп у 

слушајевима прирпдних и вјещташких катастрпфа (развијајући мрежу умјестп ппјединашних 

сапбраћајница) 

 Да се систем веза развија сагласнп пптребама станпвнищтва и привреде 

 Да развпј лпкалне мреже прати развпј намјене ппврищна и друщтвенп-екпнпмски развпј 

ппщтине , кпнтинуалнпг сампуправнпг планираоа 

 
2. Енергетска инфраструктура 

Електрпенергетика  
 Ппдизаое ппузданпсти снабдијеваоа ппщтине електришнпм енергијпм 

 Прелазак са 35   на 110 наппнски нивп далекпвпда Мркпоић Град-Щиппвп 

 Ппвећаое квалитета и ппузданпсти снабдијеваоа пптрпщаша електришнпм енергијпм и 

смаоеоа губитака 

 Смаоеоа трајаоа безнаппнскпг стаоа кпд крајоих пптрпщаћа услијед кварпва и интервенција 

СН впдпвима 

 Репрганизација СН ппдземне каблпвске мреже ради ставраоа јасних СН прстенпва, без 

радијални дипница и вищеструких петљи 

 Рекпнструкцију и изградоу спских СН впдпва, са ппвећаваоем брпја трафп станица 

 Ппстепени прелазак на 20 нивп ради растерећеоа ппстпјећих СН впдпва кпји раде на 

нискпнаппнскпм нивпу 10 смаоеоа губитака и ппбпљщаоа наппнских прилика кпд крајоих 

пптрпщаша. 

 Изградоа нпвих ппстрпјеоа за дистрибуирану прпизвпдоу електришне енергије из пбнпвљивих 

извпра. 

 Мпдернизација нискпнаппнске мреже, измјещтаое мјерних мјеста са замјенпм мјерних уређаја 

са уређајима кпји имају мпгућнпст даљинскпг управљаоа. 

Термпенергетика 
 Приступ изградои тпплане пдгпварајућег капацитета какп би се мпглп реализпвати даљинскп 

гријаое градскпг ппдрушја 
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 Щтп веће ушещће и упптреба алтернативних извпра енергије за гријаое (бипмаса, суншева 

енергија, енергија вјетра) 

 Рјещаваое термпизплације ппстпјећих пбјеката какп би се прпсјешна специфишна пптрпщоа 

енергије за гријаое пбјеката приближила пптрпщои у савременим пбјектима, са тежопм 

даљоег смаоиваоа 

 
3. Хидрптехничка инфраструктура 

Впдпвпдна мрежа 
 Изврщити рекпнструкцију ппстпјеће впдпвпдне мреже кпјпј је истекап рпк трајаоа 

 Прпщиреое впдпвпдне мреже у градским зпнама кап и планираним ппслпвним зпнама, 

туристишкп-рекреативним кпмплексима и сл. 

 Изврщити испитиваоа и мпгућнпсти изградое нпвих бунара и ппналазак нпвих извприщта 

Канализаципна мрежа 
 Прпщиреое канализаципне мреже на мјестима гдје пна није изграђена  

 Изградоа прешисташа за све птпадне впде у градскпм језгру 

 Ппвезиваое цијеле канализаципне мреже на прешисташ 

 
4. Телекпмуникаципна инфраструктура 

 Псавремеоиваое телекпмуникаципних система и инфраструктуре електрпнских медија крпз 

мпдренизацију ппстпјеће и изградоу нпве савремен инфраструктурне мреже и пбјеката 

 Дигитализација телефпнских централа 

 Фвпђеое нпвих сервиса и услуга  

5. Кпмунална инфраструктура  

 Затвприти све дивље деппније на ппдрушју ппщтине 

 Изградоа регипналне деппније 

 
ППСЕБНА ППДРУЧЈА 
Заштичени прпстпр 

1. Заштићена прирпдна дпбра 

 Пшуваое прирпдних дпбара у највећпј мпгућпј мјери и задржаваое свих вриједнпсти ппшев пд 

квалитета ваздуха и впда, флпре, фауне, дп глпбалне защтите предјела и пбласти 

 Развијаое инфпрмативнпг система у пбласти защтите културнп-истпријскпг и прирпднпг 

насљеђа (глпбални приступ) и усппстављаое ефикаснпг система мпнитпринга на нивпу шитавпг 

ппдрушја пбухвата Плана 

 Афирмација лпкалних прирпдних вриједнпсти  

 Ствприти нашине за екпнпмску експлпатацију, у виду туристишких прпизвпда, ппдрушја са 

прирпдним вриједнпстима 

 Развијати нашин оихпвпг кприщћеоа путем едукације 

 Ппкренути ппступак прпглащаваоа защтићених ппдрушја  

 

2. Културнп-истпријска дпбра 

 Фтврђиваое система евиденције свих пбјеката културнп-истпријскпг насљеђа 

 (укљушујући и археплпщка дпбра) 

 Предлагаое и утврђиваое археплпщких лпкалитета кап културних дпбара 
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 Прикупаое ппдатака п унищтеоима археплпщким лпкалитетима и птуђенпм ппкретнпм 

археплпщкпм материјалу 

 Предлагаое и прпвпђеое мјера технишке и физишке защтите свих пбјеката културнп-истпријскпг 

наслијеђа (првенственп утврђиваое защтитиних зпна) 

 Спријешити даљу деградацију ппстпјеших прпстпра и физишке структуре 

 Сашувати највредније примјере културне бащтине 

 Афирмација културнпг-истпријскпг насљеђа 

 Пдрживп кприщћеое културнп-истпријскпг насљеђа 

 Фкљушивое културних дпбара у планпве развпја ппдрушја пбухвата Плана (прије свега, туризам-

спски, екп туризам, излетнишки, сппртскп рекреативни, културнп-манифестаципни и транзитни ). 

Угрпжена ппдручја 
Пснпвни циљ у сфери защтите пд елементарних неппгпда, технишких ппаснпсти и ратних 

дејстава је ппвећана защтита људи и материјалних дпбара предузимаоем прије свега 

превентивних мјера. 

 
Впда, тлп, ваздух, птпад 

 Защтиту непбнпвљивих ресурса 

 Щтедоу енергије и кприщтеое најшистијих мпгућих технплпгија 

 Смаоеое птпада и оегпва рециклажа 

 Флексибилнпст прпцеса пдлушиваоа да би се пмпгушила већа ппдрщка лпкалним заједницама 

 Разматраое тла кап пунпправнпг ресурса 

 Защтиту впда пд загађеоа (свпбухватнп каналисаое и прешищћаваое птпадних впда из насеља 

и индустријских ппгпна, защтита ппдземних и гептермалних впда  

 Защтиту земљищта пд загађеоа (защтитпм ппљппривреднпг и грађевинскпг земљищта у 

будућим насељима и оегпвпј гранишнпј зпни, защтиту земљищта пд загађеоа 

аерпседиментима пд деппнпваоа птпадака, на мјестима кпја нису за тп предвиђена) 

 Защтиту ваздуха пд загађеоа (пбезбјеђиваое јединственпг система тпплификације, 

кпнтрплисаое аерпзагађеоа пд сапбраћаја, кап и ппщтпваое мезп и микрп климатских услпва 

при избпру лпкације за пптенцијалне загађиваше, активацијпм већ предвиђених ппстрпјеоа, 

пднпснп система  и уређаја за прешищћаваое у пквиру индустријских прпцеса, кприщтеоем 

алтернативних гприва) 

 Защтита пд буке (адекватним планираоем сапбраћајница, сапбраћајних тпкпва и кпнтрплисаое 

сапбраћајне буке, кап и разлишитим мјерама защтите, планиране мјере защтите пгледају се у 

правилнпм лпцираоу извпра буке у пднпсу на пријемник, смаоеое ставраоа буке, правилнп 

прпјектпваое защтитних зпна, спрешаваое оенпг щиреоа у пкплину) и 

 Защтиту вегетације (защтиту пд сјеше, разлишитих бплести и елементарних неппгпда, кап и 

угрпжаваоа пејзажних вриједнпсти вегетације). 

Заштита пд елементарних неппгпда и техничких ппаснпсти и ратних дејстава 
 Дефинисаое зпна прпстпрне защтите пбјеката, кпмплекса и ппдрушја пд ппсебнпг знашаја за 

пдбрану земље 

 Дефинисаое мјера защтите и спасаваоа станпвнищтва, културних дпбара и живптне средине у 

слушају елементарних неппгпда и технишкп-технплпщких несрећа 

 Изградоа и рекпнструкција грађевинских структура без већих физишких кпнцентарција и са 

знашајним ушещћем слпбпдних прпстпра и зеленила у насељским структурама 

 Пбезбјеђиваое сапбраћајне приступашнпсти и мпбилнпсти ппдрушја, са алтернативним 

сапбраћаним правцима, без слијепих сапбраћајница и без мпгућнпсти запрешаваоа у слушају 

урущаваоа пбјеката 



16 

 Защтита сапбраћајница и технишких система (адекватним рјещеоима надземних и виспким 

ушещћем ппдземних пбјеката и мрежа) 

 Прганизпваое служби и изградое пбјеката у функцији защтите пд елементарних  неппгпда и 

ратних разараоа (цивилна защтита, прптивппжарна защтита и др.) 

 Фсппстављаое инфпрматишке ппдрщке планираоу и управљаоу активнпстима у ванредним 

ситуацијама.  

1.1.4. Пднпс према другим планпвима и прпграмима 

 

1.1.4.1. Измјене и дппуне Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. гпдине 
 

Измјене и дппуне Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. гпдине, најважнији стратещкп-

развпјни дпкумент Републике, усвпјен је на Другпј редпвнпј сједници Нарпдне скупщтине 

Републике Српске кпја је пдржана 18. фебруара 2015. гпдине. Пдлука п усвајаоу Измјена и 

дппуна Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. гпдине пбјављена је у Службенпм 

гласнику Републике Српске, брпј 15/15. 

 

Ф складу са Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени гласник Републике Српске“, 

брпј 40/13), дпкумент прпстпрнпг уређеоа нижег реда, пднпснп ужег ппдрушја, мпра бити 

усаглащен са дпкументпм прпстпрнпг уређеоа вищег реда, пднпснп щирег ппдрушја. Стпга, све 

смјернице предвиђене Измјенама и дппунама Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. 

гпдине уграђене су у Прпстпрни план ппщтине Мркпоић Град и разрађене на нивпу разраде 

прпстпрнпг плана јединице лпкалне сампуправе. 

Ппщтина Мркпоић Град припада регији највећег града у Републици Српскпј, регији Баоа Лука-

Мркпљић Град . Мркпоић Град је издвпјен кап индустријскп-привредни центар на јужнпм 

дијелу регије у рангу секундарнпг регијскпг центра, кпје пкупља удаљене ппщтине пд регијскпг 

центра Баоа Лука и тп Щиппвп, Рибник, Језерп, Купрес и Истпшни Дрвар. Пвп акципнп ппдрушје 

преппзнатп је кап щумскп туристишкп ппдрушје, са изразитим квалитетпм пшуване прирпде, са 

претежнп щумскп-прерађивашкпм индустријпм и пащоашким стпшарствпм кап привреднпм 

пдредницпм, уз мпгућнпсти јашег развпјнпг дрвене индустрије и туризма.  

Ппсматрајући у цјелини теритприју Републике Српске и прпстпрни расппред прирпдних 

ресурса, пднпснп ппдрушја кпја највище пбилују щумама и щумским земљищтима, Мркпоић 

Града се издваја кап дпминантнп щумскп ппдрушје, са идентитетпм заснпваним на ппсебнпм 

квалитету виспких щума.  

Стратегијпм управљаоа шврстим птпадпм у Бпсни и Херцегпвини и Прпстпрним планпм 

Републике Српске на теритприји ппщтине Мркпоић Град планирана је изградоа регипналне 

санитарне деппније, за пдлагаое кпмуналнпг птпада. 

Ф пбласти защтите пд неексплпдираних убпјних средстава (НФС) и мина пптребнп је предузети 

мјере у разминираоу најугрпженијим ппщтинама међу кпјима је Мркпоић Град. 

Када је у питаоу ппљппривреда, впдеће ппљппривредне гране за планинска ппдрушја су 

пащоашкп стпшарствп и агрпщумарствп (кластери-пшеларствп, рибарствп), а за брдска ппдрушја 

мјещпвитп стпшарствп и впћарствп (кластери-прганска храна). 

Кпнцепција прпстпрнпг развпја туризма Републике Српске садржи утврђиваое и рангираое 

видпва туризма према туристишким ресурсима, прпстпрнп-функципналнп структурисаое 

теритприје Републике Српске на зпне и туристишке прпстпре уз издвајаое транзитних 
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туристишких праваца. Издваја се екплпщкп-авантуристишки итинерер Градищка-Баоалука-

дплина Врбаса-Мркпоишкп ппдрушје-Щиппвп-Купрес. 

Ф пбласти сапбраћајне инфраструктур у будућем развпјнпм перипду дп 2025. гпд. пптребнп је 

ппшети у заврщити изградоу аутп-пута Баоалука-Мркпоић Град-Млинищта-према Сплиту. 

Ф Мркпоић Граду према захтјевима Ппщтине и оенпм стратещкпм развпјнпм ппредјељеоу 

предвиђене су три ппслпвне зпне и тп: „„Ппдбрдп“, „Ппдпви“ и „Кула-Рудићи“.  

Планиране веће хидрпелектране и хидрпенергетски системи су: ХЕ „Бпћац“ ппстпјећи и ХЕ 

„Бпћац“ 2 на ријоци Врбас и ХЕ „Ппнпр“ на ријеци Ппнпр.  За јпщ 6 МХЕ ппстпји интерс за 

градоу. 

Ф Измјенама и дппунама  Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. гпдине навпде се 

сљедећи пперативни циљеви у пбластима кпје се тишу квалитета живптне средине : 

 

Заштита и унапређиваое квалитета живптне средине: 

 защтита ппврщинских и ппдземних впда пд загађеоа и ппбпљщаое оихпвпг квалитета 

изградопм система за пдвпђеое и каналисаое птпадних впда, кап и прешищћаваое 

(санитарних и индустријских) птпадних впда из најугрпженијих насељених мјеста и 

индустрија, уз пбезбјеђеое раципналнпг кприщћеоа впде у индустрији и енергетици; 

 санација, уређеое и защтита загађених впдптпка и впднпг земљищта путем уклаоаоа 

шврстих птпадних материја и редукције кплишине загађеоа упптребпм ппстрпјеоа за 

прешищћаваое птпадних впда и савремених технплпгија; 

 защтита впда у сврху псигураоа виспкпг степена квалитета впде за пиће, щтп 

ппдразумијева защтиту извприщта ппдземних и ппврщинских впда за снабдијеваое 

насељених мјеста, ппсебнп извприщта великих регијских система, усппстављаоем зпна 

санитарне защтите и спрпвпђеоа пгранишеоа кпја прпистишу из тих зпна; 

 санација и уређеое загађених и деградираних земљищта у ппдрушјима ппд притискпм 

шврстпг кпмуналнпг и индустријскпг птпада или других врста птпада; 

 защтита и ппбпљщаое квалитета земљищта увпђеоем кпнтинуиранпг мпнитпринга 

загађеоа земљищта у Републици Српскпј и даљи развпј пдгпварајућег система 

кпнтрпле квалитета земљищта у сврху унапређиваоа ппљппривредне прпизвпдое; 

 санација и рекултивација кпнтаминираних индустријских лпкација и ппврщина 

експлпатације минералних сирпвина, а са припритетима на лпкацијама индустријских 

кпмплекса у урбаним и екпнпмски перспективним ппдрушјима, у сврху привпђеоа 

адекватнпј намјени; 

 смаоеое загађеоа ваздуха из индустријских и енергетских пбјеката путем кприщћеоа 

пдгпварајуће технплпгије (изградоа ппстрпјеоа за пдсумпправаое и денитрификацију 

у термпенергетским ппстрпјеоима, уградоа нпвих или рекпнструкција ппстпјећих 

електрпфилтера и др.), али и прилагпђаваое ппстпјећих ппстрпјеоа и прпизвпдних 

прпцеса виспким стандардима защтите ваздуха и живптне средине; 

 защтита ваздуха пд загађеоа, кап и пдржаваое ппстпјећег виспкпг степена квалитета 

ваздуха усппстављаоем катастра загађиваша ваздуха, јединственпг система 

тпплификације, кпнтрплисаоем аерпзагађеоа пд сапбраћаја, ппщтпваоем 

мезпклиматских и микрпклиматских услпва при избпру лпкација за пптенцијалне 

загађиваше, спрпвпђеоем мјера енергетске ефикаснпсти; 
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 пшуваое и защтита биплпщке разнпврснпсти пд свих фактпра загађиваоа путем 

нпрмативне и активне защтите, пднпснп, защтите и пшуваоа врста ван оихпвих 

прирпдних станищта (енгл. еx-сity), пшуваое извпрних екпсистема, пдржаваое и 

ппправак врста на оихпвим прирпдним станищтима (енгл. in-city), защтита пд 

угрпжаваоа пејзажних вриједнпсти, кап и защтита путем едукације у пбласти защтите 

бипдиверзитета; 

 развпј и унапређиваое институципналних капацитета, кап и усклађиваое наципналних 

прпписа из пбласти защтите живптне средине са закпнпдавствпм у ЕФ путем јашаоа 

институција на републишкпм, регијскпм и лпкалнпм нивпу, дпнпщеоем закпнских 

прпписа, примјенпм и уважаваоем преппрука утврђених међунарпдним актима; 

 унапређиваое и прпщиреое система за кпнтинуирану кпнтрплу и праћеое стаоа 

квалитета живптне средине (мпнитпринг), такп да се усппстави, развија и мпдернизује 

мпнитпринг мрежа квалитета земљищта, ваздуха и впда, те унаприједи катастар 

загађиваша, при шему је нарпшитп важнп фпрмираое мјерних пунктпва загађиваоа и 

услпва праћеоа загађиваоа; 

 ппвећаваое нивпа јавне свијести и унапређиваое приступа јавнпсти инфпрмацијама п 

квалитету живптне средине путем ппвећаоа ушещћа грађана у пдлушиваоу п питаоима 

живптне средине, пбразпваоа станпвнищтва п прпблемима у живптнпј средини и 

нашину оихпвпг рјещаваоа, ппдстицаоа спрпвпђеоа активнпсти у сврху ппбпљщаоа 

квалитета живптне средине лпкалних и регијских размјера; 

 раципналнп кприщћеое прирпдних ресурса, спрпвпђеое мјера ублажаваоа 

климатских прпмјена и прилагпђаваоа на климатске прпмјене, пднпснп ппвећаое 

птппрнпсти на климатске прпмјене и престанак раста гпдищоих вриједнпсти емисија 

гаспва стаклене бащте дп 2025. гпдине; увпђеое и примјена стандарда ISП 14000 за 

управљаое живптнпм срединпм у предузећима;  

 изградоа и увпђеое система ЕМАТ и супституција фпсилних гприва унапређиваоем 

распплпживих капацитета за кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије.  

 

Управљаое птпадпм: 

 реализација заппшетпг система регијских центара управљаоа шврстим птпадпм, тј. 

реализација кпнцепта регијскпг деппнпваоа птпада на предлпженим санитарним 

деппнијама у Баопј Луци, Бијељини, Дпбпју, Фпши, Гацку, Приједпру, Звпрнику и 

Мркпоић Граду, уз мпгућнпст фпрмираоа и других регијских центара према 

пптребама и капацитетима ппвезаних вище ппщтина умјестп већ планираних; 

 планираое и реализација пснпвних технишких кпмппнената санитарних регијских 

деппнија у склппу система интегралнпг управљаоа птпадпм, щтп ппдразумијева 

планираое и изградоу мреже лпкалних пунктпва за пдвпјенп прикупљаое птпада, 

рециклажна двприщта и претпварне станице за регије за кпје се пцијени исплативпст 

пве инвестиције; 

 прилагпђаваое рада ппстпјећих (лпкалних) пдлагалищта кпмуналнпг птпада кпја нису 

изграђена у складу са минимумпм услпва прпписаним за деппније пдредбама важећих 

закпнских прпписа; 

 ппкретаое ппступка затвараоа ппстпјећих сметљищта, санираое и рекултивисаое у 

сврху даљег пдређиваоа лпкације за изградоу и рад ппстрпјеоа за складищтеое, 
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третман или пдлагаое птпада према утврђенпј међуппщтинскпј сарадои вище 

јединица лпкалне сампуправе; 

 реализација система регијских центара за третман индустријскпг и медицинскпг 

птпада, щтп ппдразумијева изградоу центара за третман птпада на ентитетскпм и 

међуентитетскпм нивпу; 

 усппстављаое фпрмалнп-правнпг пквира и система управљаоа ппсебним тпкпвима 

птпада, щтп се пднпси на сакупљаое, третман и збриоаваое птпадних уља, птпадних 

гума, истрпщених батерија и акумулатпра, птпадних впзила, електрпнскпг и 

електришнпг птпада и сл.; 

 ппдстицаое сарадое, заинтереспванпсти и инфпрмисанпсти щире јавнпсти између 

пргана Републике Српске, јединица лпкалне сампуправе, пбразпвних институција, 

невладиних прганизација, кпмуналних предузећа, медија и грађана; 

 спрпвпђеое међунарпдних пбавеза и захтјева кпји прпизлазе из директива Еврппске 

уније п управљаоу птпадпм у екпнпмски пправданпј мјери за Републику Српску. 

 

Прирпдне неппгпде, технплпшки ризици и пдбрана: 

 усппстављаое кпнтинуираних псматраоа и мјереоа (сеизмплпщких, климатплпщких, 

гепдетских, хидрплпщких и других) у зпнама и рејпнима за кпје су карактеристишне 

ппплаве, ппжари, земљптреси и акцидентне ситуације; 

 израда планпва пдбране пд бујишних ппплава и катастра нестабилних ппврщина на 

теритприји Републике Српске; 

 дпвпђеое у функципналнп стаое система защтите пд ппплава на ријекама и изградоа 

нпвих система защтите, припритетнп за ппврщине и кпмуникације кпје су шестп 

излпжене плављеоу; 

 унапређиваое система мпнитпрингау смислу ппбпљщаоа оегпвпг технишкп-

технплпщкпг развпја; 

 израда системскпг закпна и ппдзакпнских аката из пбласти защтите пд прирпдних 

неппгпда и технплпщких удеса; 

 фпрмираое пдгпварајућих специјализпваних јединица у ппщтинама у кпјима их нема; 

 ппвећаое ефикаснпсти система за пбавјещтаваое и стална едукација и пбука 

станпвнищтва у спрпвпђеоу мјера лишне и кплективне защтите; 

 разминираое щтп већег брпја минских ппља и смаоиваое брпја сумоивих минских 

ппврщина. 

 

1.1.4.2. Наципнални акципни план заштите живптне средине (NEAP) 

 

Циљ пвпг дпкумента јесте да идентификује дугпрпшне и краткпрпшне припритетне активнпсти и 

ствпри пснпву за припрему дугпрпшне стратегије защтите живптне средине у складу са 

привредним и екпнпмским развпјем Бпсне и Херцегпвине и оеним друщтвенп-пплитишким 

уређеоем. При тпме је утврђенп псам припритетних пбласти:  

 впдни ресурси/птпадне впде,  

 пдрживи развпј руралних ппдрушја,  

 управљаое живптнпм срединпм,  
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 защтита биплпщке и пејзажне разнпликпсти, 

 птпад/управљаое птпадпм, 

 привреда/пдрживи развпј привреде, 

 јавнп здравље и 

 деминираое. 

 

За сваку наведену пбласт дате су мјере пшуваоа и унапређеоа шија се сущтина свпди на 

сљедеће кпраке: 

 спрјешаваое загађиваоа и нераципналнпг кприщћеоа впда крпз усппставу система 

управљаоа ријешним сливпвима, изградоу и рекпнструкцију система за прешищћаваое 

птпадних впда и канализаципнпг система, 

 ствараое предуслпва за прпстпрнп уравнптежен и пдржив развпј руралних ппдрушја, 

имплементација прпграма прпизвпдое хране на биплпщким принципима и израда 

прпграма дугпрпшнпг развпја щумарства, 

 увпђеое инфпрмаципних система и мпнитпринга у пбласт защтите живптне средине и 

израда прпграма интегралнпг планираоа прпстпра, 

 израда стратегије и наципналних прпграма за раципналнп управљаое биплпщкпм и 

пејзажнпм разнпврснпщћу, 

 санација ппстпјећих деппнија и деградираних ппдрушја, уклаоаое дивљих 

пдлагалищта, 

 усппстављаое система пдрживпг развпја привреде и унапређеое пптенцијала за 

развпј екп-туризма, 

 усппстављаое и унапређиваое здравствене пплитике и стратегије, 

 дпнпщеое наципналне стратегије за минска ппдрушја.  

 

1.1.4.3. Стратегија управљаоа чврстим птпадпм у Бпсни и Херцегпвини 

 

Стратегија управљаоа шврстим птпадпм предвиђа рјещаваое прпблема прикупљаоа и 

пдлагаоа, а из ое прпизилазе пбавезе ппщтина пд кпјих је најбитније истаћи пбавезу 

дпнпщеоа плана управљаоа птпадпм на нивпу јединице лпкалне сампуправе. Према Закпну п 

управљаоу птпадпм („Службени гласник Републике Српске, брпј 111/22), управљаое птпадпм 

врщи се на нашин кпјим се пбезбјеђује најмаои ризик пп угрпжаваое живпта и здравља људи 

и живптне средине, кпнтрплпм и мјерама смаоеоа: 

 

 загађеоа впда, ваздуха и земљищта, 

 ппаснпсти пп биљни и живптиоски свијет, 

 ппаснпсти пд настајаоа удеса, експлпзија или ппжара, 

 негативних утицаја на предјеле и прирпдна дпбра ппсебних вриједнпсти и 

 нивпа буке и непријатних мириса. 

 

За предвиђаоа будуће динамике прпизвпдое птпада неппхпдни су квалитетни ппдаци у пвпј 

пбласти кпји тренутнп недпстају, те представљају битнп пгранишеое. Ф недпстатку 

пдгпварајућих ппдатака, претппстављен је линеарни гпдищои раст кплишина пд 3%, 
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кприщћеоем најбпље прпцјене за тренутне ппдатке п птпаду кап базне вриједнпсти. Лпкалне 

варијације у укупнпм ппвећаоу прпизвпдое птпада временпм ће се ппвећати, ппсебнп у 

ппгледу ствараоа индустријскпг птпада планираоем нпвих индустријских зпна.  

 

Стпга, пвакви планпви би требалп да се дпзвпле самп у ппдрушјима гдје ппстпје лпкални 

планпви за управљаое ппвећаним кплишинама птпада, са планпвима кпји укљушују јасну 

идентификацију инфраструктуре кпја је пптребна за сакупљаое, третираое и пдлагаое таквпг 

птпада на пдгпварајућим лпкацијама.  

1.1.4.4. Стратегија заштите прирпде Републике Српске 

 

Пвај дпкумент садржи акције, планпве, метпде и шитав низ мјера кпјима ће се јашати свијест п 

пптреби защтите прирпде Републике Српске. Циљ пве стратегије је прпмпвисаое интегралнпг 

приступа у пшуваоу, унапређеоу и кприщћеоу прпстпра Републике Српске, у складу са 

распплпживим прирпдним капацитетима. 

Главни прпблеми и пгранишавајући фактпри у пбласти защтите живптне средине јесу сљедећи: 

 недпвпљнп развијен систем прганизпванпг прикупљаоа ппдатака – мпнитпринг 

прпстпрне и временске прганизације укупне биплпщке и пејзажне разнпликпсти и 

оихпве хетерпгенпсти у ппгледу наушнпг и струшнпг нивпа, 

 недпвпљна кадрпвска и технишка псппспбљенпст надлежних институција за 

спрпвпђеое закпна и међунарпдних кпнвенција у пбласти управљаоа биплпщкпм 

разнпврснпщћу, 

 незадпвпљавајућа примјена мјера и идентификпваних метпдплпгија за развпј 

ефикаснпг система за защтиту биплпщке и пејзажне разнпврснпсти. 

 

Ф најважније прирпдне пптенцијале Републике Српске спадају: ппљппривреднп земљищте, 

щумски кпмплекси, хидрп пптенцијал, рудни и минерални ресурси и ппвпљни климатски 

услпви. Мјере за оихпвп пшуваое и пдрживи развпј прпписане су у релевантним стратещким и 

планским дпкументима, а један пд принципа за оихпвп пшуваое јесте и принцип ушещћа 

лпкалних заједница, кпјим се истише пптреба за усппстављаоем механизама кпјима се 

ппдстише лпкалнп станпвнищтвп да ушествује у прпграмима пшуваоа биплпщке разнпврснпсти, 

затим стимулищу лпкалне иницијативе (кап щтп су нпр. усппстављаое защтићених ппдрушја у 

власнищтву лпкалне заједнице или шак приватнпм власнищтву) и пружа ппмпћ приликпм 

ушещћа лпкалних заједница у прпцесу пдлушиваоа. Пвај принцип, такпђе ппдразумијева и 

активнију улпгу невладинпг сектпра. 

 

Защтита прирпдних дпбара је углавнпм административна (пднпснп „самп на папиру“), а не 

сущтинска, такп да се велики дип дпбара кпнтинуиранп девастира. Дип прирпдних дпбара кпја 

су на нивпу ппщтина, щтите се захваљујући савјеснпсти надлежних ппщтинских пргана уз 

кпнсултације са Завпдпм за защтиту културнп-истпријскпг и прирпднпг насљеђа Републике 

Српске. 

 

Прпстпрнп планираое треба да има кљушну улпгу у кпнципираоу уређеоа и функципнисаоа 

защтићених ппдрушја. Рјещеое прпблема защтићених ппдрушја захтијева имплементацију 
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ефикасних и синхрпнизпваних мјера пплитике прпстпрнпг уређеоа, защтите и развпја. 

Планираое треба да буде таквп да на пптималан нашин пдгпвпри ппстављеним задацима. 

 

1.1.4.5. Републичка стратегија заштите ваздуха Републике Српске 

Стратегија защтите ваздуха представља пснпвни акт кпјим ће се у Републици Српскпј утврдити 

пплитика и планирати напредак у управљаоу квалитетпм ваздуха. Неппхпднп је дефинисати 

нашин какп ће се рјещавати пва прпблематика, билп смаоиваоем емисије загађујућих 

материја или пак оихпвпм пптпунпм елиминацијпм.Уп се, ппред псталпг, мпже пстварити 

увпђеоем тзв. „шистих“ умјестп „прљавих“ технплпгија, раципналнпм пптрпщопм енергије и 

реализацијпм Закљушка Владе Републике Српске брпј: 04/1-012-3098/08 кпјим се ппдржава 

изградоа малих хидрпелектрана кпје су ущле у вищи нивп израде дпкументације, без пбзира 

на угпвпрпм дефинисане рпкпве, те да се задуже респрна министарства да у циљу 

превазилажеоа кпнстатпваних прпблема, ствпре претппставке за бржу реализацију 

закљушених угпвпра. 

 

Загађиваое ваздуха мпже да се ппсматра крпз три пснпвне групе щтетних ефеката изазваних 

емисијпм разлишитих загађујућих материја у ваздух: 

 закисељаваое, еутрпфизација (исущиваое земљищта) и приземни пзпн; 

 пщтећеое пзпнскпг пмпташа и 

 климатске прпмјене усљед ппвећаних емисија гаспва са ефектпм стаклене бащте 

антрпппгенпг ппријекла. 

 

Главне извпре загађиваоа ваздуха шине: термпенергетски пбјекти (термпелектране, тпплане и 

индустријске енергане), рафинерије нафте, пбјекти хемијске индустрије, прпдукти 

сагпријеваоа гприва у дпмаћинствима, индустрији, индивидуалним кптлпвницама и 

сапбраћају, а затим грађевинска дјелатнпст, непдгпварајуће складищтеое сирпвина, деппније 

птпада и др. 

Негативнп дејствп наведених фактпра мпже се смаоити сљедећим мјерама: 

 кприщћеое технплпгија за смаоеое емисија щтетних гаспва и шврстих шестица у 

ваздух; 

 смаоиваое старпсти дијелпва и ппреме уграђених у енергетске пбјекте (инвестиципнп 

пдржаваое); 

 упптреба пбнпвљивих извпра енергије (вјетрпелектране, бипмаса, мале 

хидрпелектране и псталп); 

 примјена прпцеса кпгенерације у прпзвпдои тпплптне и електришне енергије; 

 прпмјена структуре гприва и ппвећаое енергетске ефикаснпсти у нпвим енергетским 

извприма; 

 смаоеое кпнцентрације сумппра у тешним нафтним гпривима у складу са стандардима 

Еврппске уније; 

 уградоа пдгпварајућих ппстрпјеоа за пдсумпправаое димних гаспва и предузимаое 

примарне мјере за смаоеое емисије азптних пксида у ппстпјећим термпелектранама; 

 ппстепенп ствараое услпва за кприщћеое птпада у енергетскпм сектпру (гдје је тп 

мпгуће); 
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 унапређеое ппљппривредне прпизвпдое, ппбпљщаое ппстпјећих и изградоа нпвих 

система за навпдоаваое; 

 смаоеое пбима превпза путнишким аутпмпбилима и развијаое градскпг превпза кап 

најприхватљивијег за живптну средину и стимулисаое кприщћеоа прирпднпг гаса, 

бипдизела и псталих бипгприва; 

 ппбпљщаое примјене прганских и минералних ђубрива у сврху смаоеоа емисије 

азптнпг пксида, затим увпђеое мјера за смаоеое унутращое ферментације, кап и 

ппдстицаое мјера прганизпване анаерпбне ферментације ппвезане са разградопм 

прганских ђубрива и прпизвпдое бипгаса; 

 ппдрщка прикљушиваоу пптрпщаша и развпју гаспвпдне мреже и централизпваних 

тпплптних система са кпгенерацијскпм прпизвпдопм тпплптне и електришне енергије. 

 

1.1.4.6. Стратегија развпја ппштине Мркпоић Град за перипд 2014-2024.гпд. 

 

Највеће снаге у пбласти живптне средине у Мркпоић Граду представљају незагађени 

прирпдни ресурси јер се на ппдрушју ппщтине јпщ увијек не налазе велики индустријски 

загађиваши. Међутим, усљед неадекватнпг управљаоа птпадпм, щтп је дефинисанп кап 

слабпст, и усљед загађеоа из нпвих индустрија кпје планирају да заппшну рад на ппдрушју 

ппщтине, ппстпји пзбиљна пријетоа да се прирпдни ресурси наруще. 

Кљушни фпкуси и изазпви пвпг сектпра су дефинисани за наредни петпгпдищои стратещки 

перипд су слиједећи:  

 Кaкo унaприjeдити свиjeст o знaшajу oшувaоa живoтнe срeдинe  

  Кaкo успoстaвити aдeквaтaн систeм упрaвљaоa oтпaдoм у урбaнoм и рурaлнoм диjeлу oпщтинe  

 Кaкo усклaдити пoтрeбe зaщтитe живoтнe срeдинe и привлaшeоa нoвих инвeстициja 

  Кaкo успoстaвити мeђуoпщтинску сaрaдоу o питaоу рjeщaвaоa зajeднишких прoблeмa из 

oблaсти зaщтитe живoтнe срeдинe 

Циљеви защтите  живптне средине су сљедећи: 

 Пбезбиједити пдрживпст система управљаоа птпадпм у руралним срединама дп 2017. гпдине 

 Фнаприједити защтиту тпкпва (ријека Врбас и Црне Ријеке дп 2017. гпдине) 

 Дпсљедна примјена стандарда защтите живптне средине у ппслпваоу привредних субјеката дп 

2017. гпдине 

 Фнаприједити свеукупну кпмуналну инфраструктуру и систем управљаоа ппщтинскпм 

импвинпм. 
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Уабела  бр.1: Пперативни циљеви и прпцјена пшекиваних исхпда са индикатприма 
Пперативни циљеви    Прпцјена пчекиваних исхпда са индикатприма 

 
 
 
Пбезбиједити пдрживпст система управљаоа 
птпадпм у руралним срединама дп 2017. гпдине 
 

 Дпнещена Пдлука п управљаоу птпадпм и 

дефинисани механизми спрпвпђеоа 

Пдлуке дп краја 2015. гпдине;  

 Дп 2015. гпдине идентификпване 

(мапиране) све дивље деппније на 

ппдрушју ппщтине; 

 Дп краја 2017. гпдине пшищћенп и 

саниранп 50% идентификпваних дивљих 

деппније; 

 Ппвећан брпј кприсника укљушених у 

систем прикупљаоа птпада у руралним 

ппдрушјима за 50 %. 

 

 

 

Фнаприједити защтиту тпкпва ријека Врбас и Црне 

Ријеке дп 2017. гпдине 

 Фсппстављене мјере защтите на свим 

извприщтима, у складу са важећим 

Правилникпм;  

 Рекпнструисанп 30% канализаципне 

мреже дп 2017.гпдине.   

 Фрађен главни прпјекат прешисташа за 

птпадне впде дп 2017.гпдине.  

 Фграђен главни прешисташ за птпадне впде 

дп 2024.гпдине. 

 

 

 

Дпсљедна примјена стандарда защтите живптне 

средине у ппслпваоу привредних субјеката дп 

2017. гпдине 

 Фрађен правилник п праћеоу пснпвних 

параметара живoтнe средине (ваздух, 

впда и земљищтe). 

 Параметри квалитета ваздуха се редпвнп 

мјере и у дпзвпљеним су границама.   

 Сваке гпдине спрпведена пп једна 

вищемјесешна кампаоа у руралним и 

градским дијелпвима ппщтине са циљем 

ппдизаоа свијести грађана п з.ж.с 

 

 

 

 

 

Фнаприједити свеукупну кпмуналну 

инфраструктуру и систем управљаоа ппщтинскпм 

импвинпм 

 Дп краја 2017.г. асфалтирани категприсани 

путеви у дужини 7.400 m, щтп изнпси 20% 

пд укупнп неасвалтираних лпкалних 

путева (стаое 2012.); 

  Дп краја 2015. гпд. асфалтиранп 500 

метара и рекпнструисанп 300 метара 

градских улица;  

 75% дпмаћинстава ппщтине ппкривенп 

впдпснабдјеваоем (тренутнп је 

прикљушенп 4.250 дпмаћинства щтп шини 

69% укупнпг брпја пд 6.169 дпмаћинстава 

дп 2017.г.)  

  Дпнесен прпстпрни план дп краја 2016. 

гпд. 
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1.1.4.7.  Лoкални екплпшки акципни план ппштине Мркпоић Град (ЛЕАП) 

 
Циљеви ЛЕАП-а: 

1. Управљаое квалитетпм ваздуха: 

 Стимулисати пптрпщоу шистијих енергената; 

 Ппбпљщати квалитет сапбраћаја увпђеоем закпнске пбавезе за уградоу катализатпра; 

 Пбавезнп ппщтпваое закпнске регулативе за експлпатацију каменплпма; 

 Едукација станпвнищтва п знашају квалитета ваздуха; 

 Пбезбиједити квалитетан мпнитпринг у пбласти защтите ваздуха пд загађиваоа, пднпснп 

праћеое емисије и имисије, на бази шега ће се 

 Прпвпдити превентивне и друге мјере защтите ваздуха пд загађиваоа; 

 Изградити градску тпплану и прикљушити све стамбене и ппслпвне пбјекте, какп би се смаоила 

емисија из ппјединашних лпжищта; 

 Фрадити катастар загађиваша ваздуха на ппдрушју ппщтине. 

 

2. Кприштеое, заштита и управљаое впдним ресурсима: 

 Спријешити бесправну градоу; 

 Израдити план санације у сврху пшуваоа квантитета и квалитета прирпдних впда; 

 Фпущтаое впда прпписанпг квалитета у впдптпке – изградоа канализација и третмана птпадних 

впда, те предтретмана за индустријске загађиваше; 

 Спрешаваое дифузнпг загађеоа – пгранишеое кприщтеоа ппјединих врста ђубрива и 

хемикалија; 

 Смаоеое дптпка прпцједних впда са деппнија – изградоа уређаја за третман птпадних впда; 

 Свпђеое индустријских птпадних впда на тражени квалитет – изградоа ппстрпјеоа за третмане 

и предтретмане индустријских птпадних впда; 

 Псигураое дпвпљних кплишина питке впде – развпј система уз псигураое сигурнпсти 

извприщта; 

 Смаоеое нераципналне пптрпщое питке впде; 

 Инфпрмисаое кприсника п ппсљедицама нераципналне пптрпщое питке впде; 

 Дефинисаое зпна защтите, усппстављаое ппузданпг мпнитпринга, надзпра и технплпщкпг 

ппслуживаоа у сврху пшуваоа прирпдних вриједнпсти впдних ресурса и псигураоа квалитета 

впде за пиће; 

 Спрешаваое нарущаваоа биланса впда и пшуваое прирпднпг квалитета впде; 

 Спрешаваое ппплава – уређеое кприта. 

 Кприщтеое, защтита и управљаое земљищтем: 

 Прптиверпзипна защтита; 

 Планска изградоа; 

 Смаоеое имисије пксида киселина; 

 Фвпђеое плпдпреда и гнпјидбе прганскпм материјпм; 

 Превенција и кпнтрпла (пбавезни мпнитпринг); 

 Фвпђеое екпнпмских мјера за ппвећаое плпднпсти тла; 

 Идентификација извпра загађеоа (тещки метали, радипнуклиди, пргански сппјеви); 

 Примјена прпписа и закпна; 

 Пдржаваое система пдвпдое и регулација впдптпка; 

 Инвентаризација пщтећених земљищта; 

 Прпцјена загађенпсти ппљппривреднпг земљищта и впда кап ппдрщка стратегији пдрживпг 

ппљппривреднпг развпја и стратегији защтите и унапређеоа здравља; 

 Фтврђиваое стаоа пптенцијалне и активне ерпзије тла и клизищта; 



26 

 Ревитализација пщтећених земљищта, деппнија и деминираних ппдрушја; 

 Категпризација и агрпекплпщкп зпнираое земљищта (ствараое базе ппдатака); 

 Институципналнп и кадрпвскп јашаое институција кпје се баве прпблемпм земљищта на нивпу 

Ппщтине; 

 Едукација п знашају земљищта за пдрживи развпј; 

 Пптппра усппстави система трајнпг мпнитпринга земљищта и развпј индикатпра за праћеое на 

нивпу ппщтине. 

 

3. Управљаое, заштита и кприштеое шумских екпсистема: 

 Защтита и унапређеое стаоа ппстпјећих щума са пдгпварајућим системима газдпваоа кпји ће 

ппзитивнп дјелпвати на ублажаваое ппгубних трендпва угрпжаваоа живптне средине. 

Пптребнп је ппстпјеће щуме дпвести на нивп максималне прпдукције бипмасе и прираста 

дрвета, са акцентпм на мелипрацију изданашких щума и оегу щумских култура; 

 Ппдизаое нпвих щума, интензивираоем ппщумљаваоа гплети у државнпј и приватнпј свпјини; 

 Евакуација дивљих деппнија и спрешаваое даљег пдлагаоа птпада; 

 Фнапређеое диверзитета дивљаши и убрзан развпј лпвнпг туризма, кап и псталих видпва екп-

туризма, пдрживим кприщћеоем щумских ресура; 

 Фтврдити стаое п брпју минских ппља, иста деминирати и изврщити санацију затешенпг стаоа 

на щумскпм прпстпру; 

 Фнапређеое квалитета базних планских дпкумената (щумскппривредне пснпве, гпдищои 

планпви газдпваоа, и сл.) и биплпщкпг инжиоеринга; 

 Фређеое ппстпјећих и идентификација пптенцијалних излетищта; 

 Јашаое свијести п ппливалентнпсти щумских екпсистема и „екплпгизацију“ щире друщтвене 

заједнице, схватити кап сталну пбавезу и извпдити је у кпнтинуитету; 

 Функципналније и савјесније дјелпваое инспекцијских и правпсудних пргана, у защтити 

щумских екпсистема пд разлишитих пблика деградације и девастације; 

 Функципналнија примјена ппстпјећих намјенских фпндпва за јашаое ппщтекприсних функција 

щума. 

 

4. Управљаое птпадпм: 

 На градскп пдлагалищте пдлагати искљушивп кпмунални птпад; 

 Развити закпнпдавне и технишке услпве за збриоаваое ппаснпг, кап и медицинскпг и 

фармацеутскпг птпада; 

 Развити систем за прикупљаое и збриоаваое живптиоскпг птпада; 

 Развити систем прикупљаоа кпмуналнпг птпада и пдвпјенпг прикупљаоа птпада на цијелпј 

теритприји ппщтине; 

 Фсппставити систем кпнтрпле и инспекцијски надзпр; 

 Фвести казне; 

 Развити рециклажу; 

 Санирати дивље деппније; 

 Развити систем прикупљаоа ппдатака. 

 

5. Заштита прирпднпг и културнп-истпријскпг наслијеђа 

 Едукација и инфпрмисаое п специфишним вриједнпстима прирпднпг наслијеђа Ппщтине; 

 Инвентаризација културнп-истпријских сппменика на ппдрушју ппщтине; 

  Фсппстава мјера защтите и рекпнструкције насљеђа кап и нашина оегпвпг кприщтеоа; 

 Дефинисаое надлежнпсти и пдгпвпрнпсти за даље пшуваое и управљаое пвим наслијеђем; 

 Фсппстава и ппбпљщаое система финансираоа; 
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 Ппбпљщаое система едукације и инфпрмисаоа; 

 Ппдизаое нивпа јавне свијести; 

 Адекватна имплементација и ппщтoваое закпна и закпнских прпписа, првенственп на нивпу 

лпкалне сампуправе – Oпщтине; 

 Системски ријещенп кпнтинуиранп финансираое; 

 Псигураое људских и финансијских ресурса у пквиру редпвне дјелатнпсти надлежне 

институције; 

 Дпнијети пдлуке п надлежнпстима у пшуваоу материјалнпг и прирпднпг насљеђа нарпда 

мркпоићкпг краја; 

 Ппставити табле са картпм лпкалитета и сппменика на улазу у Мркпоић Град; 

 Ппставити путпказе и табле у близини културнп-истпријских лпкалитета; 

 Ппкренути рад на коизи „Културнп-истпријска бащтина мркпоићкпг краја“; 

 Пбрадити и дистрибуисати видеп материјал п културнп-истпријским сппменицима, 

лпкалитетима и прирпдним пспбенпстима према надлежним институцијама; 

 Направити интернет презентацију и птвприти веб-сајт ппсвећен прпјекту „Кпријени“; 

 Прганизпвати пкругле стплпве и семинаре ппсвећене пвпј прпблематици; 

 Изврщити едукацију грађана o защтити прирпднпг и културнп-истпријскпг наслијеђа 

мркпоићкпг краја; 

 Пдржавати предаваоа у пснпвним и средоим щкплама; 

 Фпрмирати лпкалну музејску јединицу; 

 Пстварити сарадоу са удружеоима и институцијама из Щиппва, Рибника и других ппщтина кпје 

припадају земљи Дпои Краји какп би се цијели пвај прпстпр прганизпвап, пбрадип и защтитип 

јер је недпвпљнп защтићен и истражен. 

 

6. Управљаое прпстпрпм 

 Прпвпђеое закпнске регулативе; 

  Прпвпђеое инспекцијске кпнтрпле; 

 Ефикасни механизми и планираое ппврщина за индивидуалну градоу; 

  Развпј катастра зелених ппврщина; 

 Защтита и уређеое нпвих зелених ппврщина; 

  Ревидираое застарјелих и непрпвпдивих планпва са израдпм нпвих планпва; 

  Благпвременп и пптпунп уппзнаваое грађана п свим аспектима развпја и защтите пкплине и 

оихпвп укљушеое у активнпсти кпје се прпвпде; 

  Развијаое свијести п знашају истпријскпг наслијеђа; 

 Развпј прпстпрнп инфпрмаципнпг система. 

 

7. Привреда 

 Едуҝпвати ппљппривредне прпизвпђаше; 

 Прехрамбенп – прерађивашки кпмплекс технишки ппбпљщати; 

  Раципналнп кприщтеое земљищта; 

 Прпизвпдоу хране усмјерити прганским аспектима, сашувати прирпдни амбијент; 

 Израда стратегије из пбласти привреде са акцентпм на развпј пдрживе индустријске 

прпизвпдое (са нашелима екп-ефикаснпсти и шищће прпизвпдое); 

 Надзпр над прпвпђеоем Стратегије управљаоа птпадпм, у сврху рециклираоа и ппнпвне 

упптребе кприсних кпмппненти; 

 Фвести кпнтрплу и пбавезнп псигураое дпкументације п сирпвинскпм саставу енергената (п 

садржају сумппра и других кпнтрплисаних параметара); 

 Фсппстава редпвнпг мпнитпринга емисије и извјещтаја п истпм. Фсппстава регистра загађиваша; 
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 Енергетска ефикаснпст и смаоеое пптрпщое енергената; 

  Фсппстава прганизпванпг и кпнтрплисанпг прикупљаоа птпадних материја и прпдукција 

секундарних сирпвина; 

 Инвестираое у неппхпдну инфраструктуру 

  Фређеое атрактивних прирпдних ппдрушја; 

 Пптпуније и сврсисхпдније кприщтеое туристишких пптенцијала и капацитета; 

 Псавремеоиваое туристишке ппнуде; 

 Стрпжија примјена закпна, ппсебнп у пбласти технишке исправнпсти впзила; 

  Рекпнструкција сапбраћајница; 

 Забрана неадекватних пдлагалищта и стрпжија кпнтрпла и надзпр; 

 Фсппстављаое ппслпвних зпна на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град; 

  Изврщити тпплификацију града. 

 

8. Јавнп здравље 

 Фвести ваоску кпнтрплу (биплпщку, хемијску и радиплпщку) све хране, билп дпмаће или 

увезене, у квалификпваним и пвлащтеним лабпратпријима; 

  Фвести кпнтинуирани мпнитпринг дугптрајних утицаја неисправне хране на здравље 

станпвнищтва, (акутнпг или хрпнишнпг); 

 Смаоити емисију щтетних материја у зрак стрпгпм кпнтрплпм технишке исправнпсти впзила, и 

кпнтрплпм квалитете гприва; 

  Фвести стални прпфесипнални мпнитпринг квалитете ваздуха; 

 Направити листе интервентних мјера у кризним ситуацијама; 

 Фвести сталну кпнтрплу свих лпкалних впдпвпда и пбјеката за впдпснабдијеваое, те санирати 

неувјетне пбјекте; 

  Лпцирати, евидентирати, унищтити и декпнтаминирати све извпре зрашеоа кпји нису ппд 

кпнтрплпм; 

 Фрадити свепбухватну студију кретаоа малигнпма на пвпм ппдрушју – регистар карцинпма; 

  Фвести кпнтинуирани мпнитпринг радиплпщке кпнтаминације најмаое десет наредних гпдина; 

 Деминирати препстала минска ппља; 

 Направити медицински регистар свих смрти, ппвреда и инвалидитета узрпкпваних 

неексплпдираним минама; 

  Пбнпвити паркпвске и рекреаципне зпне и направити нпве; 

 Изградити пп екплпщким стандардима вище деппнија у пкплини града; 

 Псигурати дпвпљнп средстава за превентивну систематску дератизацију цјелпкупнпг ппдрушја 

ппщтине (садащоа су недпвпљна); 

 Едукација грађана п спртираоу птпада и рециклажи, ппстављаое кпнтејнера намијеоених 

пдређеним врстама птпада (папир, стаклп, пластика, пргански птпад); 

 Изврщити квалитетну интеграцију нпвих станпвника, хуманизирати оихпве увјете живљеоа 

изградопм инфраструктуре; 

  Прппагирати здравији нашин живпта у граду крпз сппртскп рекреативне садржаје, впжоу 

бицикла и пјещашеое. 
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1.2. ПРЕГЛЕД ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА И КВАЛИТЕТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ НА ППДРУЧЈУ 
НА КПЈЕ СЕ ИЗВЈЕШТАЈ ПДНПСИ  
 

1.2.1. Гепграфски пплпжај предметнпг ппдручја 

Ппщтина Мркпоић Град смјещтена је у западнпм дијелу Бпсне у Херцегпвине, пднпснп 

југпзападнпм дијелу Републике Српске. Граниши се са Градпм Баоа Лука на сјеверу, ппщтинпм 

Кнежевп на сјеверпистпку, на истпку граниши са ппщтинпм Језерп и Јајце (ФБиХ) са југпистпшне 

стране ппщтинпм Щиппвп, на југу са ппщтинпм Глампш (ФБиХ) и ппщтинпм Рибник на западу. 

Ппдрушје ппщтине пбухвата ппврщину пд  669, 73 km2, шија је прпсјешна надмпрска висина 591 

m. Ф математишкпм-гепграфскпм ппгледу ппщтина је фпрмирана у гепграфскпм ппјасу кпји је 

пгранишен кппрдинатама између 17°04'45“  истoшне гепграфске дужине и 44°24'08“ сјеверне 

гепграфске щирине. 

Према регипналнпј припаднпсти ппщтина Мркпоић Град улази у саства регије највећег града 

Баоа Лука-Градищка-Мркпоић Град са густпм кпнцентрацијпм станпвнищтва, привредних 

актвнпсти и јавних служби, финансијских институција, кадрпва и др.  

Мркпоић Град у рангу секундарнпг регијскпг центра представља щумарскп-туристишкп 

ппдрушје са изразитим квалитетпм пшуване прирпде, претежнп щумскп-прерађивашкпм 

индустријпм и пащљашким стпшарствпм кап привреднпм пдредницпм уз мпгућнпст јашег 

развпја дрвне индустрије и туризма. 

Ппщтина Мркпоић град има 39 насељених мјеста прганизпваних у 22 мјесне заједнице. 

Ф сапбраћајнпм-гепграфскпм ппгледу Мркпоић Град се налази на раскрщћу вепма знашајних 

путних праваца: магистрални пут М15 (Мркпоић Град-Глампш-Сплит), магистрални пут М5 

(Јајце-Мркпоић Град—Бихаћ), магистрални пут М16 (Баоа Лука- Црна Ријека-Јајце-Сплит), а у 

плану је и изградоа аутп-пута у дужини 110 km на релацији Глампшани-Купрес, кпји ће такпђе 

прплазити крпз ппщтину Мркпоић Град. На сјеверу излази на аутп-пут Бепград-Загреб, а на југу 

на луку Сплит.  

Пд регипналних путних праваца , крпз ппщтину прплази регипнални пут Р 412 Мркпоић Град-

Црна Ријека и Р 415 Дпои Бараши-Щиппвп, а у плану је изграоа регипналнпг пута Млинищта-

Клекпваша. 

Ф рељефнпмм ппгледу ппщтина Мркпоић Град припада брдскп-планинскпм ппдрушју кпју 

карактерищу планине Лисине (1467 m), Дмитпр (1483 m), Шемерница (1338m), Маоаша (1239 

m) и Пвшара (1576 m). Између планинских врхпва пружа се Ппдращнишкп ппље (750 m) и 

Ппдпви (950 m) дпк су дплинска ппдрушја релативнп мала и налазе се уз впдптпке ријеке Врбас 

и Црне Ријеке. Висинска разлика терена ппщтине креће се у расппну пд равнице уз впдптпке 

дп виспких планина тј. Пд 300 -1500 м, уз прпсјешну надмпрскуу висину пд 600-800 м. 

 

1.2.2. Станпвништвп  

Oпщтину Мркпоић Град је насељавалп 1991.гпд. укупнп 27379 станпвника, пд кпјих је у 

ппщтинскпм центру билп насељенп 8451, такп да је 30,86% станпвнищтва ппщтине билп 

прпстпрнп размјещтенп у ппщтинскпм центру, а 69,13% станпвнищтва у ппдрушју ван 

ппщтинскпг центра. Према ппсљедоем незванишнпм Пппису из 2013. гпд. ппщтина Мркпоић 

Град брпји 18136 станпвника, пд шега 7915 живи у граду, а псталп станпвнищтвп насељава 
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рурална ппдрушја. Ф урбанпм ппдрушју града лпциранп је 33,22% станпва, а на сепскпм 

ппдрушју 66,78% станпва. 

Станпвнищтвп ппщтине је прпстпрнп прганизпванп у укупнп 38 насељених мјеста. Уридесет 

једнп насељенп мјестп има маое пд 499 станпвника, једнп има пд 500 дп 749 станпвника, 

шетири пд 750 дп 1000 станпвника, а два насељена мјеста прекп 1000 станпвника. 

Ппдрушје је захваћенп интензивнпм миграцијпм, пднпснп прпцеспм емиграције. Највећи брпј 

станпвника са пвпг ппдрушја емигрирап је у инпстранствп (Аустрија, Оемашка, Щведска). Ппред 

емиграције, на ппдрушју ппщтине у перипду 2009.-2014. гпд. је евидентиран и негативан 

прирпдни приращтај, щтп дпдатнп прпузрпкује пад у брпју станпвника на ппщтинскпм нивпу.  

Старпсна структура станпвнищтва крпз ппсматрани перипд указује на прпцес стареоа 

станпвнищтва, пднпснп брпј станпвника дп 15 гпдина се смаоује, а брпј станпвника између 15 

и 65 и прекп 65 гпдина се ппвећава. Прпмјене у старпснпј структури утишу и на прпмјене у 

структури станпвнищтва према раднпј сппспбнпсти. Предрадни кпнтигент се смаоује, а радни 

и ппстрадни ппвећава, щтп у планскпм перипду мпже претппставити пдлив раднп сппспбнпг 

станпвнищтва, кап ппсљедицу стареоа станпвнищтва.  

Будућа демпграфска кретаоа прпцјеоују се на темељу прпщлих демпграфских кретаоа, 

тренутнпг стаоа и пшекиваних прпмјена у нпрмалним развпјним услпвима тј. без ратпва, јаких 

демпграфских криза, припрндих неппгпда. На дпсадащои пад станпвника утицап је негативан 

прирпдни прирпащтај кпји је пд перипда ратних дещаваоа кпнстантнп негативан кап и 

емиграципни салдп. Уај пад би се мпгап наставити и у планскпм перипду укпликп се мјерама 

пппулаципне пплитике не зауставе негативни трендпви.  

Прјекција брпја станпвника има за претппставку демпграфски ппправак темељен на 

пшекиваним прпмјенама (ппбпљщаое привреднпг амбијента-дпдатне инвестиципна улагаоа, 

активираое лпкалних пптенцијала) тј. претппставља се раст наталитета се раст наталитета (уз 

ппвратак станпвнищтва и смаоеое  емиграције). 

За реализацију ппстављених демпграфских циљева један пд битних задатака плана је 

ппстпјеће станпвнищтвп задржати на теритприји ппщтине Мркпоић Град и ппдићи нивп 

спцип-екпнпмске развијенпсти, пднпснп пбезбједити нпве инвестиције кпје би требале да 

ствпре пснпву за нпва радна мјеста и пбезбједе стимулативни ппслпвни амбијент.  

Прпјекција демпграфских кретаоа ппщтине Мркпоић Град, биће представљена крпз развпјну 

варијанту кпја има за претппставку демпграфски ппправак темељен на пшекиваним 

прпмјенама (ппбпљщаое привреднпг амбијента-дпдатна инвестиципна улагаоа, активираое 

лпкалних пптенцијала) тј. претппставља се раст наталитета (уз ппвратак станпвнищтва и 

смаоеое емиграције). Пва прпјекција ппдразумјева раст пп прпсјешнпј гпдищопј стппи раста 

пд 7,8  ‰ гпдищое. Брпј дпмаћинстава ппраст ће са садащоих 6169 на 7229 дп краја планскпг 

перипда.  

 

1.2.3. Геплпшке карактеристике 

На теритприји ппщтине Мркпоић Град у геплпщкпм и литплпщкпм ппгледу карактеристишна је 

литплпщка разнпликпст.  Стијене силур-девпнске старпсти су кпнстатпване кап најстарије, дпк 

су најмлађе стијене квартарне старпсти.  
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СИЛФР-ДЕВПН 

Стијене силурскп-девпнске старпсти су најстарије на теритприји ппщтине Мркпоић град и 

заједнп са девпнским стијенам представљају палепрељеф млађим седиментима. Грађени су 

пд крешоака, затм кварц-серицитских и хлприт-серици-кварцних щкриљаца. Кпнстатпване су у 

истпшнпм дијелу ппщтине у впдпдеринама између Дебеле Кпсе и Растпваше.  

 

ДЕВПН 

Стијене девпнске старпсти су ппдређенп заступљене на теритприји ппщтине Мркпоић Град у 

истпшнпм дијелу ппщтине. Грађене су пд крешоака, меремера и сарисит-хлприт- кварцних 

щкриљаца. Дебљина девпнске серије је максималнп 250 м.  

 

КВАРЦППРФИРИ 

Ф пквиру стијена девпнске старпсти заступљени су интрузиви кварцппрфира. Немају веће 

распрпстраоенпсти и знашај.  

 

ПЕУРПУРИЈАС 

Петрптријас је распрпстраоен  у вище тектпнских прпстпра дисперзнп расутих пп теритприји 

ппщтине Мркпоић Град . Заступљен је у пкплини сампг Мркпоић Града, затим на лпкалитету 

Медна. Ф литплпщкпм ппгледу је грађен пд пјещшара, щупл=икавих крешоака са гипспм, глинаца и 

кварцита у једнпј фацији дпк је у другпј фацији грађен пд пјещшара, кварцнмх кпнглпмерата, 

карбпнатних бреша, щупљикавих крешоака, мермера и гипсхидрита. 

 

КВАРЦДИПРИУИ (р) 

Вепма ппдређенп заступљене магматске стијене у зпни сјевернп пд Ширакпвца. 

 

УРИЈАС (У) 

Стијене тријаске старпсти су знашајнп распрпстраоене на теритприји ппщтине Мркпоић Град 

ппсебнп у централним и сјеверним дијелпвима ппщтине. 

Уријас је ппдјељен на дпои тријас, средои тријас и гпрои тријас и тп: 

гпрои тријас (УЗ) 

 аУЗ-тракасти, слпјевити и банкпвити дплпмити 

 УЗ-крешоаци и дплпмити са мегалпдпнима 

 bУ31,2-плпшасти и слпјевити крешоаци, лаппри, туфпви и глинци 

У32,3-сивпслпјевити услпјени дплпмити, у дпоим дијелпвима са сферакпдијим 

средои тријас-гпрои тријас (У2,3)-крешоаци 

средои тријас (У2) 

 bУ22-силификпвани крешоаци, лаппри, лаппрпвити крешоаци, рпжнаци и туфпви 

 У22-вулканпгенп-седиментне   твпревине:    рпжнаци,    крешоаци,    силификпвани лаппрци, 

глинпвити щкрилзци и туфпви  

 сУ21-крешоаци и дплпмити 

 bУ21-свијетлпсиви и сиви крешоаци и мрампри са алгама 

 У21-крешоаци  
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дпои тријас (У1) 

 У12-пјескпвитп-лаппрпвити крешоаци, пплитмшни крешоаци и лаппрци  

 У11-кварци-лискунпвити пјещшари, граувакни пјещшарм, алеврплити и лаппрпвити 

крешоаци 

 bУ1-црвени пјещшари, глинци, алевпрплити и плпшасти фукпидни крешоаци 

ЈФРА (Ј) 

Стијене јурске старпсти нису знашајније заступљене на теритприји ппщтине Мркпоић Град а 

представљене су сљедећим фпрмацијама: 

Гпроа јура (ЈЗ) 

 сЈ32,3-свијетлпсиви и пплитишни крешоаци 

 Ј32,3-крешоаци м дплпмити са клипеинама, плпшасти крешоаци 

 ЈЗ-крешоаци са улпщцима дплпмита 

 прелаз средоа-гпроа јура (Ј2,3) 

 аЈ2,3- пплитишни и пизплитишни крешоаци 

 

Прелаз дпоа-средоа јура (J ,2) 

Ј1,2-крешоаци са хидрпзпима, кпралима и др., мјестимишнп и са дплпмитима 

дпоајура (J) 

Ј1-крешоаци и дплпмити са прбитппселама,  улпщцима тамнпсивих плпшастих 

крешоака 

аЈ1-тамнпсиви крешоаци са рпжнацима и дплпмитима 

 

ЈФРА-КРЕДА (Ј,К) 

На теритприји ппщтине Мркпоић Град у јужнпм дијелу у зпни Ппдгприје су развијени сиви 

дплпмити са улпщцима крешоака јурскпкредне старпсти. 

 

КРЕДА (К) 

Стијене кредне старпсти су највище заступљене у сјевернпм \л јужнпм дијелу ппщтине а у 

литплпщкпм ппгледу су грађене пд: 

Гпроа креда (К2) 

 2К23-флищ:кпнглпмерати, калкаренити, лаппрпвити микрити и лаппрци 

 К22-услпјени свијетлпслпјевити крешоаци са хпнрпдпнтама 

Прелаз дпоа креда-гпроа креда (К1,2) 

 К1,2-услпјени дп банкпвити крешоаци 

 

Дпоа креда (К1) 

 с1 К1-свијетлпсиви микрпкристаласти крешоаци са тинтинама 

 К11,2-крешоаци са алгама и гастрпппдима 

 К11-3-крешоаци са тинтинама и неринеама и дплпмитима 

 К11-3-крешоаци са сатинитининама и неринеама и дплпмитима 

 К13,4-крешоаци са алгама и прбитплинама 

 К13-5-крешоаци са салпингпппрелама и прбитплинама 

 1К1-дебелпуслпјени крешоаци са неринеама и тинтининама 

 а1К1-свијетлпсиви и сиви микрпкристаласти, ријеђе пплитишни крешоаци са алгама 
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 с2К1-свијетлпсмеђи   микрпкристаласти,   мјестимишнп   пплитишни   крешоаци   са 

прбитплинама 

 а2К1-слпјевити крешоаци са прпслпјцима дплпмита 

 2К1-дпбрп услпјени крешоаци са прбитплинама 

ПАЛЕПГЕН (Рg) 

Палеген је пгранишенп распрпстраоен у крајоем јужнпм дијлу ппщтане и лежи 

трансгресивнп прекп кредних седимената, 

Грађен је пд епценских (ЕЗ?) кпнглпмерата, бреша, калкаренита  лаппра.  

 

МИПЦЕН (М) 

Мипценски седименти су знашајнп распрпстраоени у пквиру непгених басена у зпни Медна-

Пецка-Бараћи, у щирпј зпни Герзпва, и зпни Мркпоић Град - Д. Лискпвица -Щехпвци. 

Мипцен је развијен у вище фација и тп: 

 1М2,3-кпнглпмерати; лаппри, лаппрпвити крешоаци и глине са угљем 

 М2,3-лаппрпвити крешоаци, лаппри, калкаренити, слабпвезани кпнглпмерати, угаљ 

 1М1,2-кпнглпмерати  

 2М1,2-лаппри и глине са угљем  

 2М2,3-глине и лаппри са угљем и бентпнитпм  

 2М2,3-банкпвити кпнглпмерати и пјещшари 

 

МИП-ПЛИПЦЕН (М, РI) 

Пви седименти су заступљени сјевернп пд Пецке а грађени су пд кпнглпмерата, 

пјещшара, лаппра и калкаренита. 

КВАРУАР (П) 

Квартарни седименти су грађени у пквиру: 

 делувијума (с11)-глине и гщјескпви са пдлпмцима матишних стијена 

 прплувијум (рг)- глине и пијескпви са пдлпмцима матишних стијена 

 барски седимени (b)- пијесак, глина и муљ  

 ријешан тераса (t)- щљункпви и глине  

 сипари (s)-пдлпми стијена и щљункпви  

 алувијум (аl)-щљункпви, пијескпви и глине 

 Инжеоерскп - геплпшке карактеристике терена 

На пснпву инжеоерскпгеплпщких карактеристика све стијене на теритприји 

ппщтине Мркпоић Град су ппдјељене на: 

1. Невезане стијене кпје су генералнп ппвпљних инжеорскпгеплпщких свпјстава, сем сипара. 

2. Слабпвезане стијене. Пвп су стијене кпје су генералнп ппвпљне за градоу и дпбрих 

инжеоерскпгпелпщких карактеристика. Прплувијалнп-делувијални седименти мпрају да се 

пбезбједе у услпвима нагиба већих пд 5
п
. 

3. Везане стијене су релативнп дпбрих гепмеханишких свпјстава. 

4. Пкамеоене стијене. Пве стијене су генералнп стабилне и дпбрп нпсиве, јединп у  

ппврщинскщ распуцалим дијелпвима мпже дпћи дп нестабилнпсти при нагибима  већим 

пд 10°. 
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5. Дпбрп пкамеоене стијене. Пве стијене имају дпбра физишкп-механишка свпјства, 

1.2.4.Хидрпгеплпшке карактеристике терена 

Приликпм хидрпгеплпщкпг рејпнираоа ппщтине МркпоиЋ Град узети су у пбзир 

литплпщки састав картираних јединица, тектпнски склпп терена, гепмпрфплпщке 

карактеристике, типпви издани и оихпвп распрпстраоеое, затим оихпва 

издащнпст, услпви прихраоиваоа и дренираоа ппдземних впда. 

На пснпву наведених шинилаца на истражнпм прпстпру издвпјени су сљедећи 

типпви издани: 

 з

бијени тј. интергранулани тип издани;  

 д

пбра впдппрппуснпст 

 с

лаба впдппрппуснпст 

 карстни тип издани 

 дпбра впдппрппуснпст 

 средоа впдппрппуснпст  

 слаба впдппрппуснпст  

 к

арстнп-пукптински тип издани; 

 с

редоа впдппрппуснпст 

 п

укптински тип издани; 

 средоа впдппрппуснпст  

 слаба впдппрппуснпст 

1.2.5. Сеизмплпшке карактеристике 

Према ппдацима карата из Правилника п технишким мјерама и услпвима за грађеое у 

сеизмишким ппдрушјима, највећи дип ппщтине Мркпоић Град се налази у зпни 

максималнпг пшекиванпг интензитета пптреса 8° МЗК - 64 дпк се јужни дип налази у зпни 7° 

М5К-64 за ппвратни перипд пд 500. Уектпника је јакп изражена на теритприји ппщтине 

Мркпоић Град. 

 

1.2.6. Климатске карактеристике 

Ппдрушје ппщтине Мркпоић Град карктерище умјеренп-кпнтинентална клима са 

микрпклиматским карактеристикама планинскпг ппдрушја. Кпима пвпг ппдрушја пдликује се 

јаснп израженим прелазним гпдищоим дпбима, хладним зимама са редпвнпм ппјавпм 

снијега, умјеренп тпплим љетима, кап и ппјавама магле у прпсјеку 50 дана гпдищое. Ф 
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Мркпоић Граду је 2007. гпд., птвпрена савремена метепрплпщка станица, кпја пмпгућује 

праћеое метепрплпщких прилика према стандарду метепрплпщке станице првпг реда.  

 Термички рвжим  

Пдлике пвпг типа климе су умјеренп тппла љета и хладне зиме. Прпсјешна гпдищоа 

температура ваздуха изнпси 10,1 °С, прпсјешна у јануару изнпси -0,2 ° С, а у јулу 19,4 ° С. Ф 

задоих 16 гпдина, минимална измјерена температура је била -24,2°С ( јануар 1990. гпдине), 

а максимална 38,8°С (август 2013. гпдине). Ппјава мразних дана (дани с температурпм нижпм 

пд 0 °С) је најшещћа пд нпвембра дп фебруара и у прпсјеку изнпси 86 дана гпдищое. 

Уабела бр. 2.:Средое мјесешне температуре ваздуха (°С) на ппдрушју ппщтинв Мркпоић Град 

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

(°С) -1,2 2,1 6,7 9,7 15,2 17,7 19,4 19,7 14,0 11,4 -5;8- -0.2 

Извпр ппдатака: Хидрпметепрплпшки завпд Баоа Лука, мјерна станица Мркпоић Град 

Плувипметријски режим 

Средоа гпдищоа кплишина падавина изнпси пкп 1100 mm а најшещће су у прпљеће и 

јесен. На плувипметријсщ режим дпминантан утицај имај увлажне ваздущне масе са 

запада. Сем тпга, знашајан фактпр шине и лпкалне прпграфске пспбенпсти ппдрушја, кпје се 

нарпшитп манифесују у љетоим мјесецима када услпвљавају пљускпвите падавине са 

грмљевинпм. Прпсјешан гпдищои брпј дана са грмљевинпм је 30. 

Падавине су један пд базних климатских елемената, кпји свпјпм вриједнпщу директнп 

пдређује пснпвне хидрптермишке карактеристике прпстпра. Фтицај климе на сапбраћај 

пгледа се крпз анализу прпсјешнпг брпја дана са ппјавпм соежних падавина, дужину 

задржаваща соежнпг ппкриваша, максималну висину соежнпг ппкриваша и прпсјешнпг 

брпја дана са температурпм исппд 0 °С. 

Снијег је редпвна ппјава пд пктпбра дп маја. Прпсјешан брпј дана са соежним ппкривашем 

изнпси 72 дана, али има тенденцију смаоиваоа. Максимална измјерена висина соежнпг 

ппкрмваша у прпушаванпм перипду пд 1999. гпдине, изнпсила је 65 сm (март2005. гпдине). 

Щтетан утицај снијега се највище исппљава у впћарству збпг механишких пщтећеоа кпје прави 

на гранама, али и у унищтаваоу щумских екпсистема. 

Уабела бр. 3. Средоа мјесешна кплишина падавина на прпстпру ппщтине Мркпоић Град 

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

СМКР(mm) 79 65 75 98 104 115 88 67 75 64 135 119 

Извпр ппдатака: Хидрпметепрплпшки завпд Баоа Лука, мјерна станица Мркпоић Град 

Влажнпст ваздуха 

Влажнпст ваздуха има знашајну улпгу у развпјнпм прпцесу биљних врста. Релативна влажнпст 

ваздуха највећа је у зимским мјесецима и крепе се пд 79 - 90%, дпк је најмаоа у прпљетним и 

љетним мјесецима, те се креће између 68 - 80%. 
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Уабела бр. 4. Средоа мјесешна релативна влажнпст еаздуха на прпстпру ппщтине Мркпоић Град 

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

СМРВВ(%) 87 79 71 70 73 70 72 69 79 80 82 85 

Извпр ппдатака: Хидрпметепрплпшки завпд Баоа Лука, мјерна станица Мркпоић Град 

Вјетрпвитпст 

Вјетар је вепма важан климатски елемент кпји је дпщнантан у прпцесу трансппрта 

загађујућих материја у ваздуху. Ппзнаваое режима ваздущних струјаоа је вепма битнп кпд 

дпнпщеоа пдлука п активнпстима изградое и експлпатације. На пвпм ппдрушју дпминира 

вјетар западнпг и југпзападнпг правца, дпк је најмаое заступљен вјетар из правца 

југпистпка и сјевера, такпђе је примјетан велики прпцетан тищина. Ппзнаваое режима 

ваздущних струјаоа вепма је битнп и кпд дпнпщеоа мнпгих битних пдлука п активнпстима у 

лланираоу прпстпра, пднпснп лрпјектпваоа, изградще и експпзиције пбјеката кап щтп су 

индустријска ппстрпјеоа и слишнп. 

Облачнпст 

Вјетрпвитпст је пдгпварајући фактпр и за ппјаву пблашних и ведрих дана. Пд пблашнпсти 

зависи израшиваое са земљине ппврщине, а тиме и дневнп кплебаое температуре. 

Пблашнпст је највећа у децембру и јануару 7 и 6,9, а најмаоа у јулу и августу 4,6 и 4,5. 

Прпсјешна гпдищоа пблашнпст (1/10) изнпси 5,9. 

Инсплација је један пд најважнијих екпклиматских елемената, пд кпг директнп зависе 

температура тла и ваздуха, али и мнпге атмпсферске ппјаве кпје су у ускпј вези са 

температурпм. Дужина трајаоа Суншевпг сјаја вепма је битан и бипклиматски фактпр, јер се 

пдражава на здравље људи, психишкп стаое и распплпжеое. Прпсјешнп гпдищое трајаое 

суншевпг сјаја изнпси пкп 1600 шаспва. Најкраће је пд децембра дп фебруара и креће се пд 23 

дп 60 шаспва мјесешнп, а најдуже пд јуна дп августа и креће се пд 200 дп 300 шаспва мјесешнп. 

 

1.2.7. Прирпдни пптенцијал 

 
Ппљппривреднп земљиште 
 
Ппщтина  Мркпоић Град распплаже са 36.813 ha ппљппривреднпг земљищта, щтп шини 54,96% 

ппщтинске теритприје. Пд тпга највећи дип заузимају пащоаци 13.661 ha (20.40%) затим 

ливаде 12.385 ha (18,49) пранице 10.223 ha (15,26%), а 544 ha (0.81%) птпада на впћоаке. 

Неплпднп тлп шини 1.503 ha (2,24%). Фкупнп пбрадивп ппљппривреднп земљищте кпјег шине 

пранице, впћоаци и ливаде, заузима ппврщину пд 12.385 ha и распрпстраоенп је дп 700 м н.в. 

Ф крајевима изнад 700 м н.в. станпвнищтвп се већинпм бави стпшарствпм или гајеоем пних 

ппљппривредних култура кпје успијевају на већим надмпрским висинама. Према власнишкпј 

структури 52,8% ппљппривреднпг земљищта је у државнпм власнищтву, а нещтп маое тј. 

41,18% је у приватнпм власнищтву. 

   

Шуме и шумскп земљиште 
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Према ппдацима дпбијеоим на пснпву пртпфптп снимка на ппдрушју ппщтине Мркпљић Град, 

утврђенп је да удип щума и псталпг щумскпг земљищта на теритприји пптине изнпси 76,53 % 

(51.256 ha). Ф пвај биланс су укљушене и ппврщине дефинисане кап прелазне-щумпвитп 

жбунасти предип, и исте представљају прпрпднп щиреое щуме на сусједне ппљппривредне 

ппврщине кпје се не пбрађују, кап и ппврщине на кпјима дплази дп прирпдне сукцесије 

вегетације на раније искршеним щумским ппврщинама. Фкупнп утврђене ппврщине пве 

категприје земљищта (сукцесија вегетације ) изнпси 6.830 hа или 10,19% пд укупне теритприје 

ппщтине.  

Према ппдацима важеће Щумскп – привредне пснпве ЩПП „Мркпоишкп“ пбухвата 29.864,51 

ha ппврщине ппд щумама. Пд тпга 28.351,20 ha щума прекрива ппдрушје ппщтине Мркпоић 

Град 

Ф ппгледу власнишке структуре пкп 81 % щума је у дружавнпј, дпк је 19% у приватнпј свпјини. 

Државне щуме су углавнпм скпнцентрисане на ппдрушју планине Пвшара, Дубнишка гпра (дип 

планине Маоаше), Лисина и Димитпр.  

Ф пквиру щумских екпсистема у државнпм власнищтву, на ппдрушју Мркпоић Граса, издвпјен 

је пдређени брпј маоих или веших цјелина кпје су у складу са FSCстандардима сврстане у щуме 

са ппсебним режимпм газдпваоа (щуме виспке защтитне вриједнпсти).Ријеш је п щумама 

важним за ппскрбу впде, наушнп-истраживашке, едукативне и слишне сврхе, за защтиту 

бипдиверзитета и прирпдних станищта флпре и фауне и гљива, щуме важне за защтиту пд 

ерпзија, щумска ппдрушја знашајна за традиципналне, културне идентитиет лпкалних 

заједница. Фкупна ппврщина издвпјенх щума виспке защтитне вриједнпсти на ЩПП 

„Мркпоишкп“ изнпси 2.198,34 ha, щтп је 7,40 % пд укупне ппврщине щумскппривреднпг 

ппдрушја или 3,28 ha пд укупне ппврщине ппщтине.  

Ппсебан резерват прирпде Лисина кпји карактерище бпгат диверзитет микпфлпре на ппдрушју 

ппщтине Мркпоић Град се налази на ппврщини пд 174,27 ha. 

 

Впднп земљиште 
Најзнашајнији впдптпци на теритприји ппщтине су : Црна Ријека, Врбас, Сана, Спкпшница, Ппнпр 

и брпјне маое рјешице и пптпци кпјих има гптпвп на шитавпм ппдрушју ппщтине. 

Ппврщина кпја је ущла у укупну суму впдених ппврщина је језерп Балкана (6 hа) и хидрп-

акумулација Бпшац, кпје на теритприји ппщтине Мркпоић Град заузима ппврщину пд 143 hа. 

 

Минералне сирпвине 

На ппдрушју ппщтине Мркпомћ Град пткривенп је вище ппјава и лежищта минералних 

сирпвина и тп технишкп-грађевинскпг камена, угља, термпминералних впда, металишних 

минералних сирпвина.  

Лежиште угља „Медна“- На ппдрушју Медне (Бараћи) непгени лимнишкп-терестришки седименти 

имају ппврщину пд пкп 35 km2 

Истражни прпстпр "Сиоакпвп"- На предметнпм лпкалитету се врще истраживаоа бакра, гвпђа и 

плпва.На бази изведених истраживаоа, рудне резерве В категприје изнпсе пкп 200.000 t, а 

пптенцијалне се прпцијеоују на пкп милипн тпна. 

Истражни прпстпр „Герзпвп“ - Регипналним истраживаоима у тпку 1987. гпдине у рејпну Щиппва, 

на лпкалитету Герзпвп Злпкпси кпнстатпванп је присуствп квалитетнпг бентпнита шије су 

пптенцијалне резерве С2 и перспективне D1 категприје прпцјеоене на кплишину пд 740.000t.  Ф 
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щирем ппдрушју села Савишићи кпнстатпванп је присуствп квалитетнпг бентпнита шије су 

перспективне резерве D1 категприје прпцјеоене на кплишину пд 336,000 t(Кашар, 1987). 

Експлпатаципнп ппље „Лискпвица“- На пвпм лпкалиту су утврђене резерве бпксита и 103,996 тпне 

билансних резерви 

Експлпатаципнп ппље „Градина“-На пвпм лпкалитету су такпђе дефинисане резерве бпксита 

и тп Б+Ц1  резерве су 1.564.263 тпна. 

Експлпатаципнп ппље „Мајдан“-На пвпм лпкалмтету су дефинисане резерве мермера пд 959.040 

тпна (А+Б+Ц1 резерве). 

Експлпатаципнп ппље „Ппдрашница“- На пвпм лпкалитету су дефинисане резерве кварцне 

сирпвине-рпжнаца пд 952.717 тпна (А+Б+Ц1 резерве). 

Експлпатаципнп ппље „Љубичина Дплина“-На пвпм лпкалитету су дефинисане резерве бпксита пд 

753.134 тпна (А+Б+Ц1 резерве). 

Експлпатаципнп ппље „Чиракпвац“-На пвпм лпкалитету су дефинисане резерве дплпмита пд 

1.992.600 м3 {А+Б+Ц1 резерве). 

Експлпатаципнп ппље „Ппдбрдп"-На пвпм лпкалитету су дефинисане резерве крешоака али 

кплишине нису биле дпстпуне у тпку израде пвпг плана. 

Ппјава бијелих бпксита на лпкацији "Чардак ливада"-Ппјаве бијелих бпксита налазе се јужнп пд 

Бараћа у предјелу Шардак ливада. Уу је пткривенп вище изданака бпксита на кпнтакгу 

ценпманскп-турпнских крешоака и креднп-палепценских кластита.   

Пстале минералне сирпвине 

Ппред наведених минералних сирпвина на теритприји ппщтине Мркпоић Град у 

дпсадащоим истраживаоима евидентиране су и сљедеће ппјаве: 

бакар, плпвп и цинк на лпкацији Мајдан 

бпксит на лпкацији Суријан 

бпксит на лпкацији Бараћи 

гранит на лпкацији Пћуне 

кварцити на лпкацији Пекези 

бпксит на лпкацијама Лискпвица, Шенић, Дпоа Пецка 

гип на лпкацији Медна и Пћуне 

лигнит на лпкацији Щехпвци 

манган на лпкацији Щибпви 

флуприт на лпкацији Видуща 

Термпминералне впде - Ф щирпј зпни Балкана је ппстпјап извпр са ппвищенпм темепратурпм али 

детаљна истраживаоа нису врщена. 

 

 

 

Лпвна  и рибплпвна ппдручја 

Прирпднп – гепграфски пплпжај ппщтине Мркпљић Град, са вепма хетерпгенпм структурпм 

рељефа и вегетације, услпвили су ствараое вепма ппвпљних услпва за ппстанак и развпј 

великпг брпја врста дивљаши. 

На ппдрушју Мркпљић Града функципнище лпвищте „Лисина“ кпје се прпстире на ппврщини пд 

65003 hа, пбухватајући ппщтину Щиппвп и ппщтину Мркпоић Град. Према надмпрскпј висини 

лпвищте је брдскпг типа, дпк према намјени има карактер сппртскп-рекреативнпг лпвищта. 
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Пснпвне врсте дивљаши у лпвищти су : сра, зец, дивља свиоа, медвјед, вук, велики тетријеб, 

лещтарка и дивља патка.  

Ф дпсадащљим истраживаоима Лисине забиљеженп је прекп 1000 биљних врста 1300 врста 

гљиве, пет врста риба, девет врста впдпземаца, девет врста гмизаваца и 29 врста сисара. 

Дпбрп су прпушене и птице са 107 забиљежених врста . 

Ф свим већим впдптпцима на ппдрушју ппщтине, заступљене су пптпшне пастрмке и липљен 

ппзнате пп тпме щтп впде шисте и брзе впде бпгате кисепникпм. П рибљем фпнду и защтити 

впдптпка брине се Фдружеое сппртских рибплпваца Мркпљић Град. Ф језеру Бпшац 

заступљени су: смуђ, спм, пастрмка, щаран, щкпбаљ, лиоак, младица и тплстплпбик. Језерп 

представља најбпгатије станищте рибљег фпнда.  

Рибарскп ппдрушје ппщтине Мркпљић Град представљају впде, пднпснп дијелпви тих впда и 

тп: 

1. Ријека Сана пд извпра дп границе са ппщтинпм Рибник, десна пбала дп средине матице са 

притпкама 

2. Ријека Ппнпр пд мјеста настанка дп мјеста ппнираоа укљушујући и ријешице пд кпјих пва ријека 

настаје 

3. Ријека Врбас пд границе Федерације БиХ дп 500 м узвпднп пд бране ХЕ „Бпшац“ са пбје стране 

пбале, а пд бране ХЕ“Бпшац“ лијевпм пбалпм срединпм матице, дп границе са ппщтинпм Баоа 

Лука.  

4. Ријека Фгар пд границе ппщтине Кнежевп срединпм матице дп улива у ријеку Врбас 

5. Црна Ријека пд језера Балкана дп улива у ријеку Врбас 

6. Ријека медљанка пд извприщта дп улива у ријеку Сану 

7. Великп и Малп језерп Балкана 

  

 

1.2.8. Прирпднп насљеђе и културнп-истпријска баштина 
 

Прирпднп насљеђе 

Цјелпкупни прпстпр ппщтине Мркпоић Град је пп мнпгп шему прирпднп вепма атрактивнп 

ппдрушје са специфишним вриједнпстима геплпщкпг, вегетацијскпг и зпплпщкпг карактера. 

Према евиденцији Републишкпг завпда за защтиту културнп-истпријскпг и прирпднпг насљеђа 

на теритприји ппщтине Мркпоић Град нема защтићених прирпдних вриједнпсти. Претхпдну 

защтиту, кпја је истекла 2013. гпд. имап је ппсебни резерват прирпде „Лисина“. 

Ппред бпгате хидрплпщке мреже и разнпврснпсти земљищнпг и вегетацијскпг ппкриваша, 

ппсебан пешат привредним вриједнпстима масива Лисина даје изванреднп бпгат диверзитет 

микрпфлпре. Пва планина је станищте брпјних дп сада детерминисаних врста гљива, пд кпјих 

се пдређен брпј оих налази на црвеним листама ријетких и угрпжених врста еврппских 

земаља.. 

 

Културнп-истпријска дпбрa 

Археплпщки   лпкалитети   на   ппдрушју   ппщтине   Мркпоић   Град   према   Археплпщкпм 

лексикпну Бпсне и Херцегпвине  (Сарајевп, 1988, гпдине) су:  
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Праистпријски перипд: 

1. Градина, Баљвине, Мркпоић Град. Праистпријска градина. На деснпј пбали Врбаса 

насупрпт ущћа Црне Ријеке налази се платп са пшуваним сухпзидпм. Жељезнп дпба; 

2. Градина, Граци, Мркпоић Град, Праистпријска градина. Састпји се пд два дијела - Велике 

и Мале градине - смјещтене на врху дпминантнпг брда. Вјерпватнп каснп брпнзанп и (или) 

жељезнп дпба; 

3. Градина, Ппдбрдп, Мркпоић Град. Праистпријска градина. Смјещтена на брежуљку. Бедемпм 

је браоен самп гпрои плетп, кпји нпси назив „Градић". Жељезнп дпба; 

4. Градина, Урнпвп, Мркпоић Град. Праистпријска градина. Смјещтена на врху једнпг купастпг 

брда, с јужне и истпшне стране щтићена стрмим падинама. На врху се налази платп, прешника сса 

35 m, браоен јаким сухпзидпм. С најлакще приступашне, западне стране, налази се лимитни 

тумулус, прешника пкп 10 m, а нещтп ниже фпртификација је била ппјашана јпщ једним 

земљаним насиппм. Маое, спндажнп искппаваое извеп је 1967. И. Бпјанпвски и утврдип 

ппстпјаое културнпг слпја кпји указује на трајаое градине у тпку каснпг брпнзанпг и  

железнпг дпба; 

5. Гркша, Баљвине, МркпоиЋ Град. Праистпријска пстава бакрених предмета, нађена слушајнп 

у маси земље ппд кпрјенпм једнпг дрвета. Састпји се пд 35 бпјних сјекира с ущицпм и 

ппвијеним сјешивпм. Касни енеплит, вјерпватнп вушедплска култура; 

6. Курбесан   камен,   Мркпоић   Град.   Претхистпријскп   насеље.   Пкп  прирпдне стијене   изнад   

врела   Суљинпвац,   налази   се   претхистпријски   керамишки материјал и трпска у већим 

кплишинама. Насепбински прпстпр (сса 300 m2) налази се неппсреднп исппд стијене. Вјерпватнп 

жељезнп дпба; 

7. Мала Градина (Мали град - Градић), Уријебпвп, Мркпоић Град. Праистпријска градина, 

лпцирана на врху бријега. Платп, димензија сса 100 x 40 m, браоен је каменим сухпзидпм, 

пснпве дп 3 m, висине дп 2 m. Вјерпватнп каснп брпнзанп и жељезнп дпба; 

8. Пјануща, Грезпвп, МркпоиЋ Град. Праистпријски ппјединашни налаз. Брпнзани келт. Брпнзанп 

дпба; 

9. Велика   Градина,   Гпроа   Пецка,   Мркпоић   Град.   Праистпријска   градмна. Градински 

прпстпр утврђен пдбрамбеним насипима. Крај брпнзанпг и жељезнпг дпба; 

10. Вулетина Градина, Урнпвп, Мркпоић Град. Праистпријска падина. На сампм градинскпм   

прпстпру,   кпјп   је   испран,   нема   културних   слпјева.    Нещтп праистпријске  кераммке  

нађенп је на  падинама  и  у  ппднпжју  градинскпг кпмплекса. Брпнзанп или жељезнп дпба. 

 

Римски перипд: 

1. Баре - Уријебпвп, Мркпоић Град. Римски сребрни накит (пгрлице, фибуле, наруквице). 

Ближе пкплнпсти налаза неппзнате, вјерпватнп пптише из грпба. Римскп дпба М, III вијек; 

2. Бјелајце,   Бјелајце - Дпое Ппље,   Мркпоић  Град.  Римскп  насел=е.   Ппред пстатака   

грађевина   нађен је  фрагмент   надгрпбнпг  сппменика   категприје ципуса,   щест  редпва  слпва.   

Највјерпватније  пптише  из  рущевина  антишкпг насеља у Дпоем Ппљу, Римскп дпба, II вијек; 

3. Бријег, Старп Селп, Мркпоић Град. Пстаци римске архитектуре. Фпптребљени и кап спплија у 

старпм муслиманскпм грпбљу на лијевпј пбали Црне Ријеке (жртвеник с приказпм стабла на 

једнпј пд бпшних страна, шетири камене греде и једна    прпфилирана    греда,    пдлпмак   

саркпфага   и    улпмак   жртвеника). Прпвенијенција неппзната. Мпжда пстаци маузплеја. 

Каснпантишки перипд, III -IV вијек; 
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4. Црквина (Грпмиле),  Мајдан,  Мркпоић Гад. Римскп насеље и каснпантишка црква. Пкп 

пптпка Јпщавке нађенп је мнпщтвп римске керамике, цигле, уз металне лредмете и 

надгрпбни сппменик. На лијевпј пбали пптпка искппана је каснпантишка црква.   Састпји се пд 

апсиде,  лађе  и сппредних прпстприја (димензије 22,20 х 16,60 m). Грађена је пд лпмљенпг 

камеоа, седре и улпмака плеке. Сашувани дијелпви архитектпнскпг украса (капител, базамент и 

др). На зидпвима је  сашувана   и   жбука  са   вищебпјним   лремазпм.   Припадала  је рударскпм 

насељу. Римскп дпба и каснпантишки перипд; 

5. Ширакпвац,   Мајдан,   Мркпоић   Град.   Римски   нпвац.  Два денаруса   царице Фаустине II. 

Римски перипд, II вијек; 

6. Дпоа Пецка, Дпоа Пецка, Мркпоић Град. Римскп населље. На лијевпј пбали пптпка 

Крущевљака на великпј ппврщини разасути кпмади римске цигле. Пвдје су нађени жртвеник 

ппсвећен Јупитеру, камена урна, надгрпбни натпис. Римскп дпба; 

7. Герзпвп, Герзпвп, Мркпоић Град. Щест брпнзаних римских царских нпвшића. Римскп дпба, 4 

вијек; 

8. Градина, Баревци - Царевац, Мркпщић Град. Римскп насеље. Пстаци насеља из римскпг дпба. 

На падини на ппврщини сса 100 x 100 m изправају се зидпви грађени у малтеру, цигла и цријеп. 

Пдавде пптише каменп кпритп (сада пред црквпм у Пецкпј), жлијеб впдпвпда израђен је пд 

римске цигле, те жељезни будак и брпнзана аплика, кап и улпмак сепулкралнпг сппменика на 

кпме се сппмиое гентилнп име Аурелиус. Римскп дпба, крај II и III вијек; 

9. Градина, Брдп - РудиУщ, Мркпоић Град. Претхистпријска градина и римска пщатрашница. 

Градина, заправп невеликп узвищеое, на врху има зараванак ппкпљен   сухпзидпм   (Градић).   

На   падинама   налази   керамике   и   трпске. Вјерпватнп жељезнп дпба и римскп дпба; 

10. Пкругла махала, Мркпоип Град. Римски ппјединашни налаз. Брпнзане маске Медузе у виду 

аплика. Римскп дпба; 

11. Ппдградина,   Ппдращница,   Мркпоић   Град.   Римски   нпвац.   Щест   римских брпнзаних 

нпвшића. Римскп дпба, III и IV вијек; 

12. Ппдращница,  Ппдращница, Мркпоић Грдад.  Римски нпвац.  Златник царице Пулцхерие. 

Каснпантишки перипд, В вијек; 

13. Селищта, Медна, Мркпоић Град. Римскп насеље. на парцелама Селищта и Каменице 

изправани пстаци римске архитектуре - темељи грађевина, цигла, пбрађени камени елементи, 

итд. Римскп дпба I - IV вијек; 

14. Скрадащ, Уријебпвп,   Мркпоић  Град.  Римски  нпвац.  Два  римска  брпнзана нпвшића. 

Рммскп дпба ИИИ вијек; 

15. Сувп ппље, Ппдращница, Мркпоић Град. Римски нпвац, Златник Цлаудиуса II. Римскп дпба III 

вијек; 

Средои вијек: 

1. Багар, Сурјан, Мркпоић Град. Средопвјекпвни надгрпбни сппменици. Сашувана 3 стећка у 

пблику сандука, прјентације С-Ј. Касни средои вијек; 

2. Батинишкп грпбл>е, Гпрои Щехпвци, Мркпоић Град. Средопвјекпвнп грпбље. Фз врелп 

Драгпвац у правпславнпм грпбљу сашуванп пкп 10 стећака у пблику плпша  и  сандука;  један   

сппменик укращен   мплитвпм   пплумјесеца.   Касни средои вијек; 

3. Беглуци, Гпрои Щехпвци - Јарићи, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуаанп   

пкп    90   стећака   једнпставнпг,    неправилнпг   пблика   сандука; прјентација 3-И. Касни 

средои вијек; 
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4. Брещшић, Густпвара,  Мркпоић  Град.  Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп 7 стећака у 

пблику ллпша и сандука. Касни средои вијек; 

5. Бујире (Мрампрје),   Кппљевићи,  Мркпоић  Гад.  Средопвјекпвна некрпппла. Разврстана 

у три групе сашувана су 32 стећка у пблику сандука, прјентирана 3- И. Касни средои вијек; 

6. Бусија, Јпвандићи, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп пкп 40 стећака у 

пблику сандука, разлишите прјентације, Касни средои вијек; 

7. Цегељак,   Бјелајце,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвни   надгрпбни   сппменик. Сашуван и 

стећак неправилнпг пблика, пстали унищтени. Касни средои вијек; 

8. Ћурум Лпвриша, Бјелајце, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Петнаест стећака у 

пблику плпша и сандука; унищтени. Касни средои вијек; 

9. Дпои Граци, Дпји Граци, Мркпоић Град. Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп 6 стећака у 

пблику сандука, прјентисаних 3-И. Касни средои вијек; 

10. Двприне (Мрампрје), Бјелајце - Впђевића дп, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. 

Сашуванп 64 сппменика у пблику плпша и сандука, прјентисанп 3-И. Касни средои вијек; 

11. Град, Дабрац, Мркпоић Град. Средопвјекпвни град Бпшац, кприщтен и у турскп дпба. Дпста 

дпбрп сашуван; састпји се пд двприщта са предзиђем, те ваоскпг пбпра. Ф ранијпј фази град је 

имап шетири тпроа у двприщту, улазни и три на периметру. Браниш - кула, извана запбљена 

изнутра квадратна, дпста дпбрп сашувана, пстале ппрущене. Бедеми су мјестимишнп виспки и 

5-6 m. На ладини према Врбасу пружа се велики пбпр, защтићен истуренпм кулпм и 

бедемпм кпји се спущтап све дп Врбаса. С пбе стране Врбаса налазила се варпщ. Први пут се 

сппмиое 1494. у саставу Јајашке банпвине. Касни средои вијек; 

12. Градина, Дабрац,  Мркпоић Град. Средопвјекпвна утврда. Лежи на стијени изнад ущћа 

Црне ријеке у Врбас. Бедеми, вјерпватнп псматрашнице, сашувани дјелимишнп. Касни средом 

вијек; 

13. Градищте  (Малп  Мрампрје),  Ппдращница,   Мркпщић  Град.  Средопвјекпвна некрпппла. 

Сашуванп пкп 20 стећака у пблику плпша и сандука, прјентисаних 3-И, пстали унищтени. Касни 

средои вијек; 

14. Грпбнице,   Медна,   Мркпоић   Град.   Средопвјещвна   некрпппла.   Сашуванп некпликп 

стећака једнпставнпг пблика, пстали развушени или унищтени. Касни средои вијек; 

15. Ханпви,    Гпрои   Щехпвци,    Мркпоић    Град.    Средопвјекпвнп   грпбље.    Фз правпславнп 

грпбље сашуванп је пкп 10 степака у пблику сандука, прјентисаних 3-И. Касни средои вијек; 

16. Јатунпва оива, Дпое Баљвине, мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп 

пкп 40 стећака у пблику плпша и сандука; један сппменик укращен мплитвпм мјесеца, рпзете 

и пружја. Касни средои вијек; 

17. Кптпр, Кптпр, мркпоић Град. Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп 6 стећака у пблику 

сандука. Касни средои вијек; 

18. Крстпви, Гпроа Пецка, Мркпоић Град. Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп пкп 10 стећака у 

виду плпша и сандука. Касни средои вијек; 

19. Купищта,   Урнпвп,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвни   надгрпбни   сппменици. Сашувана 2 

стећка у пблику сандука и крста, пстали унищтенм. Касни средои вијек; 

20. Љутик, Герзпвп, МркпоиЋ Град. Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп 5 стећака у пблику 

неправилних сандука, прјентисаних С-Ј. Касни средои вијек; 

21. Марина    оива,    Лискпвица,    Мркпщић    Град.    Средопвјекпвна    некрпппла. Сашуванп пкп 30 

стећака у пблику плпша и саркпфага. Касни средои вијек; 
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22. Мрампр,   Урнпвп,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвни   надгрпбни   сппменик. Фсамљени 

стећак у пблику сандука, прјентације 3-И. Касни средои вијек; 

23. Мрампрје (Стубп), Гпрое Бјелајце, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп пкп 

40 стећака у пблику плпша и сандука прјентисаних 3-И. Касни средои вијек; 

24. Мрампрје   {Кугинп   грпблзе),   Густпвара,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвна некрпппла. 

Сашуванп пкп 80 стећака у пблику плпша и сандука, прјентисаних 3- И; укращен један сппменик 

мплитвпм пплумјесеца и рпзете и фигуралним сценама (двпбпј и кплп). Касни средои вијек; 

25. Мрампрје,   Ппдращница,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвна   некрпппла.   Фз правпславнп 

грпбље сашуванп пкп 150 степака у пблику плпша, сандука и саркпфага, кпји је укращен 

мптивпм крста. Касни средои вијек; 

26. Мрампрпви, Щтрбине, Мркпоић Град. Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп 6 стећака у 

пблику плпша и сандука. Касни средои вијек; 

27. На   срид  села,  Дпое   Баљвине,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвнп  грпбље. Сашуванп 6 

степака у пблику плпша и сандука. Касни средои вијек; 

28. Пмар,   Щехпвци,  Мркпоић  Град.  Средопвјекпвна  некрпппла.  Фз  катплишкп грпбље 

сашуванп је пкп 30 стећака у пблику плпша и сандука; један сппменик укращен мплитвпм 

пплумјесеца. касни средои вијек; 

29. Птпка,   Сурјан,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвна   некрпппла.   Сашуванп   10 стећака у пблику 

сандука, прјентисаних С-Ј. Каси средои вијек; 

30. Плпшице,    Гпрои    Щехпвци.    Мркпоић    Град.    Средопвјекпвни    надгрпбни сппменици.  

Сашувана 2  стећка  у пблику сандука,  прјентисани  3-И.  Касни средои вијек; 

31. Ппдградина, Граци, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп 36 стећака. Касни 

средои вијек; 

32. Пплпм,  Граци,  Мркпоић  Град.  Средопвјекпвна утврда.  На стрмпм терену изнад пптпка 

Урескпвца, незнатни пстаци утврђеоа. Касни средои вијек; 

33. Ппљице,    Гпрои    Щехпвци,    Мркпоић    Град.    Средопвјекпвна   некрпппла.  Сашуванп пкп 15 

стећака у пблику сандука, расппређених у вище група; пстали унищтени. Касни средои вијек; 

34. Рпщића    греда,    Щехпвци,    Мркпоић    Град.    Средопвјекпвна    некрпппла.  Груписани у 

двије цјелине сашуванп је пкп 30 стећака у пблику плпша и сандука.  Касни средои вијек; 

35. Саитпвац, Мрашај, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп пкп 15 стећака у 

пблику плпша и сандука, прјентисани 3-И. Касни средои вијек; 

36. Спаспвина,  Урнпвп,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвни  надгрпбни  сппменик.  Фсамљени 

стећак у пблику виспкпг сандука у правпславнпм грпбљу. Касни средои вијек; 

37. Старп   Селп,   Старп   Селп,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвнп   грпбље.   Фз муслиманскп 

грпбље и уз некадащоу чамију сашуванп 7 стећака у пблику сандука. Касни средои вијек; 

38. Сурјан 1, Сурјан, Мркпоић Град. Средопвјекпвнп грпбље. Сашуванп 7 стећака у пблику 

сандука, прјентисаних С-Ј. Касни средои вијек; 

39. Сурјан 2, Сурјан, Мркпомћ  Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп 16 стећака у 

пблику сандука, прјентисаних С-Ј. Касни средои вијек; 

40. Уещанпвића   Кршевмне,   Гпрое   Баљвине,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвна некрпппла. 

Сашувана 3 стећка у пблику великих сандука, прјентисаних 3-И; на једнпм   нејасна   представа   

живптиое.   Касни   средои   вијек.   Пд   псталих сппменика сашувани самп пстаци; 

41. Урстпвина, Урнпвп, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашуванп пкп 80 стећака у 

пблику сандука, прјентисаних углавнпм 3-И. Касни средои вијек; 
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42. Велика   Шелика,   Пецка,   Мркпоић   Град.   Слушајни   средопвјекпвни   налаз.  Стрелица типа 

„ластинпг репа" нађена 1952. на греди, Рани средои вијек; 

43. Велика Оива, Герзпвп, Мркпоић Град. Средопвјекпвна некрпппла. Сашувана 52 стећка у 

пблику плпша и сандука, прјентасаних С-Ј. Касни средои вијек, 

Налазищта са вище културних слпјева: 

1. Градина (Мајданска градина), Мајдан, Мркпоић Град. Праистпријска градина и римска утврда. 

Лпцирана на врху усамљенпг дпминантнпг брда. Праистпријска фпртификација  је,   углавнпм   

прппала,   а   касније је  изграђена   утврда   са зидпвима у малтеру. Крај старијег и млађег 

жељезнпг дпба и римскп дпба; 

2. Луке, Бјелајце - Дпое Ппље, Мркпоић Град. Римскп насеље и средопвјекпвнп грпбгве. 

Ппврщински трагпви видљиви су самп мјестимишнп. Ппвременп се изправају зидпви грађени 

малтерпм. Прпнађене и грпбнице , неке са стећцима. тује прпнађен и натпис. Рммскп дпба и касни 

средои вијек; 

3. Урнпвп,   Урнпвп,   Мркпоић   Град.   Средопвјекпвнп   грпбље.   Праистпријски тумулус и 

средопвјекпвна некрпппла. На тумулу смјещтенп 6 стећака у пблику неправилних плпша,  

прјентисаниј 3-И.  Брпнзанп и жељезнп дпба м  касни средои вијек; 

4. Велика Градина, Уријебпвп, Мркпоић Град. Праистпријска градина и римска утврда. 

Смјещтена је на дпминантнпм пплпжају званпм Греда. Вјерпватнп је пснпвана у каснп 

брпнзанп или жељезнп дпба, а у римскп дпба заппсједнута кап стражара за кпнтрплу цесте; 

5. Вршенац, Мркпоић Град. Римскп и средопвјекпвнп насеље. Пкп врела Вршенца искппани 

римски предмети - углавнпм грађевински материјал, щтп указује на ппстпјаое  насеља,   Пкп  

вршенца  се  налазилп   и   касније,   средопвјекпвнп насеље званп Варцаревп. Римскп дпба и 

касни средои вијек. 

 
Уабела бр.5: Преглед културних дпбара ппщтине Мркпоић Град-Фже градскп језгрп 

Назив пбјекта и адреса Хрпнплпшка 
лрипаднпст 

Валпризација Зпна заштите 

Зграда ппщтине Мркпоић 
Град, Ург краља Петра I 

Карађпрђевића 

Аустрпугарски перипд Архитектпнска 
вриједнпст 

II 

Кизлар - агина чамија, мјестп 
и пстаци, Ург краља Петра I 

Карађпрђевића 

Ранији пбјекатје 
изграђен у турскпм 

перипду, крај XVI вијека 

Мјестп и пстаци 
градитељске цјелине 

уврщтени на Листу 
наципналних 

сппменика БиХ 

I 

Чамија у Ријеци (Хамидија), 
Флица Симе щплаје, кпд 
улице Старине Нпвака 

Нпвпизграђени пбјекат; 
ранији пбјекат из 1908, 

гпдине 

Мјестп и пстаци 
првпбитнпг пбјекта 
уврщтени на Листу 

наципналних 
сппменика БиХ 

I 

Храм Рпђеоа Пресвете 
Бпгпрпдице Симе Щплаје 

1884, гпд.; пбјекат 
запаљен у II свјетскпм 
рату, а пбнпвл=ен 1960. 
гпд. Пщтећен и запаљен 
1995.гпд. рекпнструкција 

изврщена 2014.ГПД. 

Сппменишка 
вриједнпст, 

српски 
наципнални 

сппменик 

I I 

Жупна црква Св. Филмпа и 
Јакпва, прпстпр између улица 
Оегпщеве и Хајдук Вељка и 

Црне Ријеке 

1881. гпд. Пбјекатуврщтен на 
Привремену листу 

наципналних 
сппменика БиХ 

I 

Музеј I засједаоа 
ЗАВНПБИХ-а, угап улица 

Карађпрђеае и Светпг Саве 

Изграђен 1896. гпд. А 
ппстап Музеј 1954.гпд. 

Пбјекат уврщтен на 
Листу наципналних 

сппменика БиХ 

I 

Сппменик Петру I Првпбитни сппменик из Садащоа биста није II 
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Карађпрђевићу - Мркпоићу, 
Ург краља Петра I 
Карађпрђевића 

1924. гпд., нпва биста из 
1996. гпд. 

валпризпвана кап 
културнп дпбрп 

Дпм културе (Дпм ЗАВНПБИХ-
а), улица Светпг Саве 

Ппсљедоа шетвртина 
XX вијека, 1973, 

Архитектпнска 
вриједнпст 

III 

Зграда старе гимназије, 
Оегпщева улица 

Аустрпугарски перипд Пбјекат истпријскп -
амбијенталних 
карактвристика 

III 

Српска правпславна пснпвна 
щкпла, улица Симе Щплаје. 

Аустрпугарски перипд Амбијентална 
вриједнпст 

II 

Кућа ппрпдице Медић, улица 
Светпг Саве 

Аустрпугарски перипд Пбјекат истпријскп -
амбијенталних 
карактеристика 

III 

 

Уабела бр. 6. Преглед културних дпбара ппщтине Мркпоић Град - Пкплина: 
Назив пбјекта и лпкација Хрпнплпшка припаднпст Валпризација 
ПравпславниХра и Светпг 

прпрпка Илије у мјесту Дпоа 
Пецка 

Средина XIX в, -1858. гпд.; звпник 
дпграђен касније 

Сппменишка вриједнпст 

Храм Светпг Бпгпјављеоа у 
мјесту Герзевп 

1858. гпд.; звпник дпграђен 
лпшеткпм XX в. 

Сппменишка вриједнпст 

Щкпла у мјесту Герзпвп 1857. гпд. Сппменишка вриједнпст 

Храм Св. Аппстпла Петра и Павла 
у мјесту Густпвара 

Аустрпугарски перипд, ппшетак 
XX в. 

Сппменишка вриједнпст 

Жупна црква Св. Илије Прпрпка 
у мјесту Лискпвица 

- Пбјекат уврщтен на Привремену 
листу наципналних сппменика 

БиХ 
Храм Рпђеоа Пресвете 

Бпгпрпдице у мјесту Медна 
Првпбитни храм изграђен 1883 -

1886. гпд.; звпник дпграђен 
двадесетих гпдина XX вијека 

Сппменишка вриједнпст 

Храм Ппкрпва Пресвете 
Бпгпрпдице, селп Ппдращница 

Ппдигнут пд дрвета 1883., Сппменишка вриједнпст 

 

Кпмисија за защтиту наципналних сппменика дп сада је на ппдрушју ппщтине дпнијела щест 

пдлука п прпглащеоу културних дпбара наципналним сппменицима: 

1.   Хамидија чамија (чамија у Ријеци, Ријешка чамија), мјестп и пстаци градитељске Ј 

2.  Кизларагана чамија у Мркпоић Граду, мјестп и пстаци градитељске цјелине:  

- Музеј I засједаоа ЗАВНПБИХ-а: 

- Кућа ппрпдице Гащмћ, истприски сппменик: 

- Стари град Бпшац, градитељска цјелина: 

- Стећак у Баљвинама, археплпщкп ппдрушје: 

Пбјекти уврштени на привремену листу наципналних сппменика БиХ: 

1. Лискпвица - Жупна црква св. Илије Прпрпка; 

2. Жулна црква св. Филипа и Јакпва. 

Пбјекти на Листи петиција за прпглашеое дпбара наципналним сппменицима: 

1. Црква (храм) св. Бпгпјављеоа на Велетпву; 

2. Црква (хам) Светпг прпрпка Илије у селу Дпоа Пецка, 

3. Ђерзелезпвп турбе: 

4. Чамија у Старпм селу кпд Мркпоић Града; 

5. Старп муслиманскп мезарје у Старпм селу; 

6. Жељезнишка  кпмппзиција (лпкпмптива и щесг вагпна) у Млинищту. 

 
 
 

" 
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Уабела бр. 7. Преглед пбјеката и цјелина нарпднпг градитељства у пбухвату Плана 
Пбјекат или цјелина Хрпнплпшка припаднпст Валпризација Зпна 

заштите 
Прпстпрна културнп -
истпријска цјелина Щибпви 

Крај XIX или ппшетакХХв. (кад 
је рјеш п пбјектима) 

Културнп дпбрп III 

Прпстпрна културнп -истпријска 
цјелина Щибпви -Дпмаћинствп 
Анђелка Ћпћкала 

Крај XIX или ппшетакХХ в. 
(кадје ријеш п пбјектима) 

Културнп дпбрп пд 
великпг знашаја 

I 

Прпстпрна културнп -истпријска 
цјелина Щибпви -Млинпви на 
Щирпкпм врелу 

Упкпм XX в. Културнп дпбрп III 

Рпжића впденица на Грашанскпј 
ријеци 

Прва пплпвина XX в. Културнп дпбрп III 

Кућа Исмета Муриза у засепку 
Куцеља (Баљвине) 

ПпшетакХХ в. Културнп дпбрп пд 
великпг знашаја 

II 

Прпстпрна културнп -истпријска 
цјелина Медна 

Крај XIX или ппшетак XX в. 
(кадје ријеш п пбјектама) 

Културнп дпбрп III 

Прпстпрна културнп -истпријска 
цјелина Медна - Млинпви на 
Медљанки 

Крај XIX или ппшетакХХ в. Културнп дпбрп II 

Прпстпрна културнп -истпријска 
цјелина Урнпвп 

Крај XIX или ппшетак XX в. (кад 
је ријеш п пбјектима) 

Културнп дпбрп III 

Шатроа у селу Уријебпву 1936. гпдина Културнп дпбрп III 
Шатроа у Баљвинама 1940. гпдина Културнп дпбрп III 
Правпславнп грпбље у селу 
Щибпви 

Нема ппдатака за најстарије 
надгрпбнике вјерпватнп XVIII или 
XIX в. 

Културнп дпбрп III 

Правпславнп грпбље у селу 
Грезпвп 

Нема ппдатака за најстарије 
надгрпбнике вјерпватнп XVIII или 
XIX в. 

Културнп дпбрп III 

Правпславнп грпбље у селу 
Медна 

Вјерпеатнп XVIII или XIX в. Културнп дпбрп III 

Правпславнп грпблзе у селу 
Гпрои Граци 

Вјерпватнп XVIII илиХ1Хв. Културнп дпбрп  

Правпслазнп грпбље у селу 
Урнпвп 

Нема сигурних ппдатака, 
ппщтпје на истпм мјесту и 
археплпщки лпкалитет 

Културнп дпбрп III 

Правпславнп грпбље Грабеж у 
Гпропј Пецкпј 

Вјерпватнп XVIII или XIX в. Културнп дпбрп III 

Правпславнп грпбље у селу 
Густпвара 

Вјерпватнп XVIII или XIX в. Културнп дпбрп III 

Правпславнп грпбље ппд 
Грабежпм у Мркпоић Граду  

   

Правпславнп грпбље у Мркпоић 
Граду 

Вјерпватнп XVIII или XIX в.   

Партизанскп грпбље у Мркпоић 
Граду 

Пд II свјетскпг рата Културнп дпбрп III 

Катплишкп грпбље у Мркпоић 
Граду 

 Културнп дпбрп III 

Мезар ппред чамије у Ријеци  Културнп дпбрп III 

 

 

1.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У ПБЛАСТИМА ЗА КПЈЕ ППСТПЈИ 

МПГУЋНПСТ ДА БУДУ ИЗЛПЖЕНE ЗНАЧАЈНПМ УТИЦАЈУ 

 

Имлементацијпм дефинисаних планских рјещеоа Прпстпрнпг плана oпщтине Mркпоић Град   

oбезбиједиће се  услпви за даљи развпј предметнпг прпстпра уз ппщтпваое принципа и 

смјерница пдрживпг развпја у циљу активираоа преппзнатих развпјних пптенцијала без 

нарущаваоа прирпднп-амбијенталних и ствпрених вриједнпсти ппдрушја. Истпвременп, 

оихпвпм реализацијпм пшекује се да пдређена ппдрушја буду излпжена пдређенпм степену 

ризика пп квалитет живптне средине, при шему се наглащава да ће степен ризика у великпј 
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мјери зависити пд даљег пднпса према пвпј прпблематици, пднпснп ппщтпваоу прпписаних 

мјера и услпва защтите живптне средине, прирпдних и културних дпбара дефинисаних пвим 

Планпм, кап и уређеоу прпстпра у складу са нпрмама кпје су закпнске дефинисане у виду 

закпнских и ппдзакпнских аката. 

Ф циљу израде пвпг дијела предметнпг Извјещтаја, идентификпвана су сљедећа ппдрушја за 

кпје ппстпји мпгућнпст да буду излпжена знашајнпм ризику пд стране Плана: 

 Впда, земљищте, ваздух 

 Флпра и фауна 

 Бука 

 Јпнизирајуће и нејпнизирајуће зрашеое 

 Фправљаое птпадпм 

1.3.1. Впда, земљиште, ваздух 

 

Впда                                                                                                                                                                                

На ппдрушју ппщтине Мркпоић Град присутне су двије хидрпграфске цјелине: прва шије впде 

гравитирају впдптпку Врбаса (пкп 85%) и друга шије впде гравитирају впдптпку Сане (пкп 15%). 

Сливу Врбаса припадају Црна Ријека, Спкпшница и Ппнпр, а сливу ријеке Сане припада Кпрана 

и Медљанка. Псим ријешних тпкпва, присутна је и хидрп-акумулација језерп Бпшац укупне 

ппврщине 232, 50 hа пд шега Мркпоић Граду прирада 143, 00 hа. Језерп Балкана смјещтенп је 

4km западнп пд Мркпоић Града, на надмпрскпј висини 750 m. Пвп језерп је насталп 

вјещташким путем када је извприщте Црне Ријеке претвпренп у Великп језерп, а касније је 

направљенп и Малп језерп, кпје се пуни впдпм Великпг језера. Језерп се снабдијева впдпм из 

три извпра кпја се налазе исппд Великпг језера и впдпм маоих лисинских пптпка, Цијепалп и 

Скакавац, кап и падавинама.  

Мнпгпбрпјни извпри и маои впдптпци, нарпшитп на падинама планина Димитпр и Лисина 

представљају знашајне впдне ресурсе, међу кпјима се издвајају извпри ријеке Кпране, извпри 

Сане., извпри Медљанке, Прлпв камен, Цијепалп, Скакавац, извприщте Зеленкпвац, Скела, 

Драшељ, Студенп врелп, Шеликпвп врелп и мнпги други. Планина Лисина представља један пд 

најбпгатијих извприщта питке  впде у Републици Српкспј и сматра се вепма важним 

стратещким ресурспм на лпкалнпмм нивпу, а и щире.  

Фредбпм п класификацији впда и категпризацији впдптпка („Службени гласник Републике 

Српске“ 42/01) усппстављају се критеријуми за класификацију и врщи класификација квалитета 

ппврщинских и ппдземних впда, кап и категпризацији впдптпка.  

Према наведенпј Фредби, впдптпци се сврставају у класе пд 1 дп 5 и према услпвима 

кприщћеоа за разлишите намјене, пдгпварају следеће класе:  

 Класа 1: ппврщинске и ппдземне впде се у свпм прирпднпм стаоу или ппслије 

дезинфекције мпгу кпристити за пиће или у прехрамбенпј индустрији, кап и 

ппврщинске и ппдземне впде за раст и развпј племенитих врста риба (пастрмки);  

 Класа 2: впде кпје се ппслије пдређенпг третмана (кпагулација, флпкулација, 

талпжеое, филтрација и дезинфекција) мпгу кпристити за пиће; впде се у прирпднпм 

стаоу мпгу кпристити за купаое, за сппртпве на впди, за раст и развпј ципринидних 

врста риба; 

 Класа 3: впде кпје се мпгу кпристити за пиће накпн пбимнпг третмана (кпагулација, 

флпкулација, талпжеое, филтрација, пзпнизација, адспрбција на активнпм угљу и 
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дезинфекција), впде кпје се мпгу кпристити у ппљппривреди и у индустрији кпја нема 

ппсебне захтјеве у ппгледу квалитета впда и за раст маое племенитих врста риба;  

 Класа 4: загађене впде кпје се у предјелима са недпстаткпм впде мпгу кпристити у 

неким индустријама ппслије пдгпварајућег третмана;  

 Класа 5: јакп загађене впде кпје се гптпвп не мпгу кпристити ни за какве намјене.  

Впдптпк ријеке Врбас пп пвпј Фредби  је сврстан у другу категприју впдптпка , ка п оегпва 

притпка Црна Ријека и акумулација Бпшац. Притпке кпје нису пбухваћене пвпм Фребпм 

разврставају се у прву категприју шије впде треба да имају виспк статус квалитета. 

Впдптпк ријеке Сане пд извприщта дп међуентитетске границе сврстан је у прву категприју 

впдптпка.  

Црна Ријека представља најзнашајнији впдптпк на теритприји ппщтине. Настаје изливаоем 

впде из језера Балкана, прптише крпз дип града, затим крпз селп Белајце и накпм двадесетак 

килпметара улијева се у ријеку Врбас. Квалитет впде пвпг впдптпка је дпста деградиран, щтп је 

ппсљедица сљедећег:  

 Испущтаое индустријских впда у впдптпк Црне Ријеке 

 Фрбанизација у сливу Црне Ријеке, кап ппсљедица развпја Мркпоић Града, али и кпмплексне 

прпмјене у руралнпм ппдрушју (кпмуналне впде) 

 Дивље деппније дуж слива 

 Сапбраћај на категприсаним и некатегприсаним путевима  

 Хемијска средства, прирпдна и вјещташка ђубрива, спетишке јаме, ппјава клизищта и знашајнија 

ппјава суспендпваних материја. 

Индустријске птпадне впде, без претхпднпг третмана или са недпвпљним третманпм,  

испущтају се директнп у впдптпкпве. Кпнцентрација загађујућих материја зависи пд врсте 

индустрије, пднпснп технплпщкпг прпцеса. 

На ппдрушју ппщтине Мркпоић Град све ппстпјеће канализаципне впде испущтају се директнп 

у впдптпкпве. Канализаципним системпм ппкривен је већи дип прпстпра, дпк  у руралним 

насељима  није развијен псим маоим дијелпвима у мјесним заједницама: Ппдращница, 

Ппдбрдп, Бараши и Бјелајце. Прпцјеоује се да је пкп 50 % станпвнищтва ппщтине ппкривенп 

канализаципним системпм.  Птпадне впде из градскпг језграда Мркпоић Града директнп се 

пдвпде у впдптпк Црне Ријеке. Ф руралнпм ппдрушју ппщтине, гдје нису изграђени 

канализаципни системи птпадне впде из дпмаћинстава се пдвпде у непрпписнп изграђене 

септишке јаме, шиме се директнп загађују ппдземне впде предметнпг ппдрушја.  

Најзнашајнији и најпбимнији извпр  вјещташкпг загађеоа впда представља хемијскп загађеое 

кпје је прпузрпкпванп упптребпм разних хемијских прпдуката у ппљппривреди, индустрији и 

дпмаћинствима.  

Резултати испитиваоа физишкп хемијских карактеристика  впде впдптпка Црне Ријеке су  

ппказали да је впда Црне Ријеке благп алкална и на лпкалитету Бјелајце пдгпвара впдама  II 

класе квалитета према  претхпднп наведенпј Фредби (извпр ппдатака Студија хидрпграфије и 

хидрпграфских карактеристика ппдрушја и ппјединих впдптпкпва са назнакама мпгућих 

рјещеоа ппщтина Мркпоић Град). Забиљежене су изузетнп виспке вриједнпсти 

електрппрпвпдљивпсти кпје пдгпварају III класи квалитета ппврщинских впда. Будући да 

виспка електрппрпвпдљивпст указује на виспке кпнцентрације јпна у впди пдређене су и 

кпнцентрације ппјединих метала у впди.  

Ф дпопј табели су представљене микрпбиплпщке карактеристике впдптпка Црне Ријеке. 
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Уабела бр.8: Микрпбиплпщке карактеристике Црне Ријеке 

 Балкана Старп Селп Бјелајце 

Фкупан брпј бактерија 

(кпл/ml) 

3000 5400 3000 

Аерпбне 

хетерптрпфне 

психрпфилне 

бактерије (кпл/ml) 

2666 6100 2333 

Факултативнп 

плигптрпфне  

бактерије (кпл/ml) 

4150 9600 3875 

Аерпбне мезпфилне 

мактерије (кпл/ml) 

350 5100 570 

Фкупне кплифпрмне 

бактерије (кпл/100ml) 

300 4500 300 

Фекалне кплифпрмне 

бактерије (кпл/100ml) 

Нису изплпване 1900 100 

Прптеус врсте  Нису изплпване изплпване Нису излпване 

Salmonella i Shigella 

(kol/ml) 

Нису изплпване Нису изплпване Нису изплпване 

Сулфатредукујуће 

клпстридије у100ml 

Нису изплпване Нису изплпване Нису изплпване 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Нису изплпване изплпване изплпване 

Фекалне стрептпкпке 

и ентерпкпке 

(кпл/100ml) 

4 70 14 

 

Резултати микрпбиплпщке анализе впде Црне Ријеке указују на присуствп бактерија кпји су 

индикатпри старијег фекланпг загађеоа, кап и пне кпје се у впди мпгу наћи у присуству свјежег 

фекалнпг загађеоа. Највећи брпј бактерија је забиљежен на ппдрушју Старп Селп. 

Извприщте Зеленкпвац има благп алкалну впду бпгату раствпреним киспникпм. Вриједнпсти 

мутнпће и кпнцентрације суспендпваних материја су унутар дпзвпљених граница за впду кпја 

се кпристи за впвпднабдијеваое. Вриједнпсти физишкп-хемијских параметара су ниске и према 

оима извприщта Зеленкпвац пдгпвара I класи ппврщинских впда и задпвпљава 

карактеристике впде кпја се кпристи за пиће. Квалитет впде кпнтрплище Завпд за защтиту 

здравља Републике Српске.  

Каптирани извпр Зеленкпвац, капацитета 80 l/s  примарнп је извприщте у напајаоу градскпг 

впдпвпднпг система, путем кпјег се впдпм снабдијева градскп насеље Мркпоић Града и 

некпликп сепских насеља Ппдращница, Ппдбрдп, Упмићи, Ступари, Уријебпвп, Кптпр и дип 

Кппљевића. Ппред Зеленкпвца за пптребе градскпг впдпвпда кпристи се извприщте „Драшељ“ 

(капацитета 10,5 l/s), „Скела“ (капацитета 9 l/s  ) и „Петриша Врелп“ (капацитета 7 l/s). 

Ппред хемијскпг и биплпщкпг загађеоа истише се и гепмпрфплпщкп загађеое. 

Гепмпрфплпщки агенси (температура, впда, вјетар) врще механишкп и хемијскп разараое 
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(ерпзију) ппстпјећих првенственп тектпнских пблика рељефа. Врлп шестп материјал птргнут пд 

ппдлпге дпспијева у хидрпсферникпмплекс и такп дплази дп ппвећанпг примаоа хранљивих и 

тпксишних материја у впдптпкпве.   

Загађеое впдптпка има велики утицај на стаое бипдиверзитета, квалитет живпта 

станпвнищтва и ппдземнп впднп тијелп. Имајући у виду све претхпднп наведене негативне 

утицаје на квалитативни састав ппврщинских и ппдземних впда, вепма је битнп прпвести мјере 

защтите пвпг вепма важнпг прирпднпг ресурса. Једна пд мјера је и дпнпщеое Прпграма зпна 

санитарне защтите за сва извприщта кпја су у функцији впдпснабдијеваоа, а према 

Правилнику п мјерама защтите, нашину пдређиваоа и пдржаваоа зпна и ппјасева санитарне 

защтите, ппдрушја на кпјима се налазе извприщта, кап и впдних пбјеката и впда намјеоених 

људскпј упптреби („Службени гласник Републике Српске“ брпј 7/03). Дпнпщеое наведенпг 

Прпграма је и закпнска пбавеза лпкалне заједнице.         

 

На теритприји ппщтине Мркпљић Град нема реалних ппаснпсти пд ппплава, кпје би изазвале 

велике впде. Мпгу се јавити самп бујице кпје стварају ерпзију тла. Евентуалне ппјаве ппплава 

маоег интензитета мпгу настати усљед  ставараоа маоих брана приликпм деппнпваоа тпада 

у впдптпкпве.  

 

Земљиште 

 

Педплпшке карактеристике земљишта 

Педплпщке карактеристике  на теритприји ппщтине Мркпоић Град пдређују двије пснпвне 

групе земљищта и тп дплинска и брегпвита. Дплинска тла су вепма малп заступљена и тп у 

ппдрушју Бпшашкпг ппља, Бјелајца, Ппдращнишкпг ппља, дплина Медљанске ријеке и Кпране у 

Пецкпј. Пва тла су дубља и плпднија пд пкплних брдпвитих тла, изузев предјела гдје има 

вищка впде. Брегпвита тла ппкривају највећи дип ппщтине. Оихпва физишка и хемијска 

свпјства, дубина и плпднпст врлп су разлишита, зависнп пд геплпщке ппдлпге пд кпје су 

настале, те пплпжаја терена, надмпрске висине и сл. Главни пгранишавајући фактпр кпд 

брегпвитих земљищта је мала дубина. Већина земљищта је на нагибима гдје делује ерпзија 

кпја пднпси ствпренп тлп.  

 
Врста земљишта на теритприји ппштине Мркпоић Град 

Еутришни камбиспл (еутришнп смеђе тлп).  

Пп прпизвпдним пспбинама, еутришни камбиспли су тла средље прпизвпдне вриједнпсти. Ппд 

утицајем шпвјека, пва тла су пппримила мнпге неппвпљне пспбине. Уакп је дпщлп дп смаоеоа 

хумуса и бипгених елемената, дп нестабилнпсти структурних агрегата, ппгпрщаоа впднпг и 

ваздущнпг режима, а на инклинираним теренима дпщлп је и дп ерпзије. Пва тла су ппдесна за 

ратарске  ппвртларске културе, кап и узгпј впћа.  

Калкпмеланпспли (крешоашкп-дплпмитске црнице) 

Уп су врлп плитка каменита тла. Пвп земљищте назива се јпщ планинска црница збпг упадљиве 

тамне бпје хумуснпг хпризпнта. Црнице су највище заступљене кап щумска земљищта или су 

ппд травама, па су  дпбри пащоаци.  

Лувиспл (лувисиранп тлп)  

Пва тла настају из смеђег тла. Пва тла су сирпмащна фпсфпрпм и захтијевају агрптехнишке 

мјере: калцификацију, фпсфатизацију и хумизацију. Сврставају се у тла средое плпднпсти  
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Дплинска смеђа тла  

Дплинска смеђа тла прпстиру се у  дплинама рецентних делувијалних ријека и пптпка. 

Дплинска тла спадају у најплпднију групу земљищта.  

 
Квалитет и састав земљишта  

Према Спцип-екпнпмскпј анализи ппщтине Мркпоић Град, ппщтина распплаже са 36 8713 hа 

ппљппривреднпг земљищта, щтп шини 54,96% ппщтинске теритприје. Пд тпга највећи дип 

заузимају пащоаци 13661 hа или (20,40%) затим ливаде 12385 hа (18,49 %), пранице 10223 hа 

(15,26%), а 544 hа (или 0,81%) птпада на впћоак. Неплпднп тлп шини 1503 hа (2,24 %).  

Према бпнитетним категпријама највећа ппврщина ппљппривреднпг земљищта припада II 

категприји (5 и 6 бпнитетне класе), кпја је ппгпдна за пранишну прпизвпдоу. На другпм мјесту 

налази се земљищте III категприје (7-8 бпнитетна класа), дпк најмаоу ппврщину заузима 

ппљппривреднп земљищте I категприје (2-4 бпнитетна класа). Прве и друге категприје 

практишнп нема. Урећа категприја су услпвнп ппврщине Ппдращнишкпг ппља, кпје су 

хидрпмелипраципним радпвима мпгу привести у ту категприју, а кпје  у садащоем стаоу 

спадају у IV и V категприју. Урећа категприја је заступљена на зарављеним теренима Медне, 

Бараћа, Герзпва, Пецке, Бјелајца и неким другим лпкалитетима.  

 

Пбзирпм на ппстпјећу намјену кприщћеоа земљищта издвајају се брпјни прпблеми пппут 

загађеоа и трајне деградације земљищта, некпнтрплисане и неструшне упптребе пестицида и  

вјещташких ђубрива, прпизвпдое и примјене стајоака и других врста шврстих прганских 

ђубрива, непрпписнпг пдлагаоа разлишитих врста птпада, трајнпг губитка земљищта, 

бесправне изградое пбјеката, експлпатације минералних сирпвина,  ерпзија земљищта. 

 

Деградација ппљппривреднпг земљищта у смислу пренамјене квалитетнпг ппљппривреднпг 

земљищта I и II класе бпнитета у грађевинскп земљищте је присутна у ралишитим дијелпвима 

ппщтине. 

Велики загађиваши земљищта на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град  су кпмуналне и 

индустријске птпадне впде, кап и друге врсте раствпрених и нераствпрених материја кпје се 

талпже у ппврщинским впдптпцима заједнп са птпадним впдама (нпр. азптни пксиди, плпвп, 

цинк, бакар, пргански загађиваши, вепма щтетни пестициди итд.). Пбзирпм да на ппдрушју 

лпкалне заједнице није израђен систем пдвпдое птпадних впда у цјелпсти, у функцији су 

индивидуалне септишке и сабирне јаме кпје нису изграђене у складу са Правилникпм п 

третману и пдвпдои птпадних впда за ппдрушје градпва и насеља гдје нема јавне канализације 

(„Службени гласник Републике Српске„ бр. 68/01), а празне се на непредвиђеним мјестима 

(директнп у земљищте, ппврщинске канале, итд.).  

Прпизвпђаши птпада и других щтетних материја кпје загађују земљищте су разлишити 

привредни субјекти, дпмаћинства, ппљппривредни прпизвпђаши. На ппдрушју ппщтине 

евидентиран је великии брпј дивљих деппнија. 

Ппред наведених фактпра деградације земљищта знашајнп је наппменути и фактпре 

деградације земљищта узрпкпване нестабилнпщћу терена и клизищта. Ппјаве клизищта 

узрпкпвана непланскпм изградопм инфраструктуре насеља, некпнтрплисанпм сјешпм щуме, 

ппјавпм ппплава усљед неуређених кприта ријека и ппјавпм ппврщинских - пбпринских впда   
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 Велику сметоу и пгранишавајући фактпр кприщтеоа земљищта представљају присутне 

ппврщине ппд минама и минскп-експлпзивним средствима кпје су регистрпване углавнпм уз 

сјеверни и сјеверпзападни руб ппщтине (ппдрушја Сурјана, Ппдращнице, Милетића, Баљвине 

(Риђанак, Градина, Буквик)) те маое ппврщине на ппдрушју Магаљдпла и Щибпва. Миниране 

ппврщине су угалвнпм щумска земљищта. Ппврщине ппд минама, пднпснп ризишне и сумоиве 

ппврщине заузимају 638,35 ха, пднпснп 0,95% укупне ппврщине ппщтине. 

 

Према евидентнпј прпблематици у пбласти управљаоа земљищтем на ппдрушју ппщтине, 

предуслпв защтите су усппстављаое инфпрмаципнпг система п ппљппривреднпм земљищту, 

фпрмираое базе ппдатака п деградиранпм и загађенпм земљищту, кап и системска кпнтрпла 

спрпвпђеоа прпписа кпји се баве земљищнпм пплитикпм.  

 

Ваздух 

 

Квалитет ваздуха на предметнпм прпстпру зависи пд гепграфских, рељефних, климатских и 

метепрплпщких услпва за пдређени временски перипд. Стаое загађенпсти ваздуха неке 

пбласти пдређенп је катастрпм прпмјена квалитета ваздуха кпји пбухвата ппдатке п 

прпмјенама кпнцентрација репрезентативних нешистпћа на пдређеним мјестима у тпку 

гпдине. Степен загађенпсти ваздуха пдређују прпмјене квалитета ваздуха услпвљене 

прпмјенама кпнцентрације репрезентативних нешистпћа у ваздуху на пдређеним мјестима у 

тпку гпдине. 

Прецизне ппдатке п квалитету ваздуха на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град није мпгуће дати 

збпг неппстпјаоа  систематскпг праћеоа квалитета ваздуха. 

С пбзирпм на ппстпјећу  привредну  развијенпст, мпже се кпнстатпвати да пвп ппдрушје 

карактерище задпвпљавајући квалитет ваздуха (псим ппщтинскпг центра тпкпм зимскпг 

перипда).    

Главни извпри загађеоа ваздуха на теритприји ппщтине су:  

 Индивидуална лпжищта дпмаћинстава, пднпснп маое кптларнице стамбених пбјеката 

и јавних служби загађиваши су ваздуха тпкпм зимскпг перипда гпдине (за пгрев се 

кпристи дрвп и угаљ); 

 Прпизвпдни ппгпни на теритприји ппщтине Мркпоић Град, 

 Сапбраћајни правци на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град  М15 Мркпоић Град 

(Рпгпљи)- Глампш-Сплит, М-5 некадащои пут АВНПЈ-а (Јајце-Мркпоић Град-Бихаћ), М-

16 (Баоа Лука- Црна Ријека-Јајце-Сплит), Р-412 (Мркпоић Град – Црна Ријека), Р-415а 

(Щиппвп-Бараши) Ф неппсреднпј пкплини пвих сапбраћајних праваца дплази дп 

незнатнп ппвећане кпнцентрације сумппр-дипксида, угљенмпнпксида, азптпвих 

пксида, фпрмалдехида, дима, шађи и плпва кап ппсљедица издувних гаспва из 

мптпрних впзила). Ппред наведених путних праваца, извпр линијскпг загађеоа ваздуха 

су и лпкални и некатегприсани путеви без кплпвпзнпг застпра (ппвећана запращенпст 

јавља се тпкпм сущних љетоих мјесеци); 

 

Пбзирпм да на предметнпм ппдрушју не ппстпји систем даљинскпг загријаваоа, загријаваое 

пбјеката се врщи ппмпћу ппјединашних кптлпвница и пећи за загријаваое у пбјектима 

индивидуалнпг станпваоа.Већина јавних пбјеката и неки већи стамбенп-ппслпвни пбјекти 



53 

имају инсталиране кптлпвнице разлишитпг капацитета. Ф кптлпвницама већег капацитета  

(кптлпви изнад 600 kW) кпристи се „тещкп лпживп уље“, дпк  се у кптлпвницама маоег 

капацитета углавнпм  кпристи „лакп лпживп уље“. Кап енергент за загријаваое у 

индивидуалним  стамбеним пбјектима углавнпм се кпристи шврстп гпривп (дрвп, угаљ). 

Емисије щтетних  материја  кпје настају сагпријеваоем шврстих и тешних гприва, се у атмпсфери 

ппјављују у виду аерпседимената и хемијских загађиваша. Приликпм сагпријеваоа енергената 

настају разлишите кплишине угљендипксида за кпји се сматра да пкп 50-55% утише на глпбалнп 

загријаваое.  

Ф табели бр.9. приказане су емисије угљендипксида приликпм сагпријеваое дрвних и псталих 

врста енергената 

Уабела бр.9. Емисија угљендипксида (CO2) приликпм сагпријеваоа дрвних и псталих врста 

гприва 

Врста гприва Емисија угљендипксида у kg/kWh енергије 

Гас 0,199 

Мазут 0,27 

Фгаљ (прпсјек) 0,38 

Цијепанп дрвп 0,02113 

Дрвни пелет, дрвна сјешка и брикет  0,03 

 

За разлику пд угља и мазута  дрвп се сматра неутралним материјалпм са станпвищта емисије 

угљендипксида и оегпвпга утицаја на ствараое ефекта стаклене бащте. Наведене ппдатке 

треба имати на уму приликпм избпра енергента за будућу тпплану, јер су са аспекта квалитета 

ваздуха вепма битни.  Кптларнице загаћују ваздух у насељу зими у вријеме грејне сезпне и 

углавнпм не раде у тпку љетоег перипда, изузев пних кпје су неппхпдне. Схпднп тпме 

претппстављамп да је у зимскпм перипду највище загађен ппщтински центар.   

Када су у питаоу индустријски пбјекти, највећи загађиваш ваздуха на пвпм ппдрушју је Фабрика 

силицијум метала РС Силикпн. За квалитет ваздуха предметнпг ппдрушја вепма је битнп 

прпвпђеое мјера и мпнитпринга емисија у живптну средину, кпје су прпписане екплпщкпм 

дпзвплпм за пвп ппстрпјеое. Рад каменплпма на предметнпм ппдрушју такпђе има утицај на 

квалитет ваздуха, збпг шега је вепма битнп спрпвпђеое мјера защтите квалитета ваздуха и 

мпнитпринга ваздуха у оима. 

Квалитет ваздуха је шестп пдређен кплишинпм емисија загађујућих супстанци кпје настају ппд 

утицајем издувних гаспва аутпмпбила и других мпбилних извпра кпји за ппгпнскп гпривп 

кпристе нафту и оене деривате. Пбзирпм на интензивнп пдвијаое сапбраћаја на ппдрушју 

ппщтине Мркпоић Град,  мпже се пшекивати присуствп  емисије щтетних гаспва (CO2, NOx,CO, 

SO2 и др.) у  ускпм путнпм ппјасу, кпје у зависнпсти пд фреквенције сапбраћаја и 

метепрплпщких услпва, мпгу имати утицај на живптну средину и здравље станпвнищтва у 

насељима дуж сапбраћајница. Уакпђе, емисије загађујућих супстанци кпје, ппд утицајем 

ваздущних струјаоа, дпспијевају из удаљених ппдрушја, мпгу утицати на степен загађеоа 

ваздуха. 
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 1.3.2. Флпра и фауна 

 

На фпрмираое флпре једнпг ппдрушја знатнп утишу климатске, гепмпрфплпщке , геплпщке и 

педплпщке прилике. Флпра ппдрушја Мркпоић Града је дип хпларктишке пбласти и 

еурпсибирске ппдпбласти. Великп бпгатствп представљају щумска прпстранства у кпјем су 

највећим дијелпм заступљени: храст  (Quercus robur), буква (Fagus moesiaca) јела (Abies alba) , 

граб (Carpiinus betulus) смрша (Picea excels), а маое ппврщине заузимају бпр (Pinus)  јасен 

(Fraxinus heidreichii), јавпр (Acer psudoplatanus),  клен (Acer campestre) и друге врсте. Фнутар 

листппадних щума се јављају грмплике биљке кап щтп су лијеска (Corylus avellina), щипак (Rosa 

carina), глпг (Crataegus monogyna)   дријен (Cornus mas), зпва (Sambucus ebulus) купина (Rubus 

discolo) бпрпвница (Vaccinium myritillus)  малина (Rubus idaeus)  и друге врсте. Щтп се приземне 

флпре тише оу шине папрат (Pxulliti scolopenseum)  бујад (Pteridium sp.) репух (Patasitis sp.)  

мљешика (Euforbium sp.)  мртва кпприва    (Lamium maculatum) шишак  (Lappa mayor), кукурјек 

(Heleborus odorus),   јагпршевина (Primula vulgaris)   щумске јагпде (Fragaria vesca)  и друге 

врсте.  

 Пвп ппдрушје је бпгатп разлишитим љекпвитим биљем: хајдушка трава(Achillea millefolium),  

мајшина дущица (Thymys sp.),  кантарипн (Hypericum perforatum), маслашак (Taraxacum 

officinale), ппдбјел (Tussilago farfara), лазаркиоа (Asperula odorata) и др. врсте. Прпстпр Лисине 

пдликује се бпгатпм и разнпврснпм микрппфлпрпм, гдје су заступљени најразнпврснијим 

типпвима гљива, међу кпјима су: вргао (Boletus sp.)  смрша (Morchella asculenta), букпваша 

(Pleurotus ostreatus), лисишарка (Cantharellus cibarius), рујница (Laktarius deterrimus), ђурђеваша 

(Calocybe gombosa) и др. врсте.  

     Живптиоски свијет је кап и биљни, бгат и разнпврст. Прпстрани щумскии кпмплекс је 

станищте разних врста виспке, ниске и пернате дивљаши. Заступљене су врсте кап щтп су: срна 

(Caprolus capreolus), зец (lepus europaeus), дивља свиоа (Sus scrofa) мрки медвјед (Ursus arctos), 

лисица (Canis vulpes), јазавац (Males meles), велики тетријеб (Tetrao urogalius), прап  (Aguila 

chisaetos)  јастреб (Aceipiter gentilis), јаребица (Peridix peridix) и друге. Да би се пве врсте 

дивљаши пдржале и да би ппстале у пвпм ппдрушју, за щтп имају пдлишне услпве, неппхпднп је 

и пдржаваое мира на оихпвим станищтима, нарпшитп у перипду репрпдукције. Шинипци кпји 

имају утицаја на ппгпрщаваое услпва у ппгледу мира на станищтима су насеља, кривплпвци, 

щимски редпви и др.  

 

1.3.3. Бука  

 

Бука кап све присутнији щтетни шинилац у живптнпј и раднпј средини знатнп утише на ппщте 

здравље људи па се задоих гпдина опј све вище ппклаоа пажоа. Дејствп буке на шпвјека 

мпже да буде вищеструкп. Бука щтети здрављу и дпвпди дп шитавпг низа пбпљеоа (пщтећеое 

слуха, утицај на нервни систем). Ппред директнпг дејства бука утише и на кпнцентрацију при 

раду шиме се смаоује радна сппспбнпст шпвјека излпженпг буци прекпмјернпг дејства.  

Прпблематика кпмуналне буке у склппу защтите и унапређиваоа живптне средине заузима 

знашајнп мјестп. Кпмунална бука је увијек представљала вепма важан прпблем у живптнпј 

средини са кпјим се шпвјек супшавап и тежип да опм управља и да је кпнтрплище. Кпмунална 

бука се дефинище кап бука кпју стварају сви извпри буке на птвпренпм прпстпру:  

 сапбраћај (друмски, жељезнишки и авип),  
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 грађевинске мащине (извпђеое јавних радпва),  

 индустрија,  

 мащине за кућну упптребу. 

На ппдрушју ппщтине Мркпоић Град не  ппстпји мрежа мјерних мјеста за мјереое нивпа 

кпмуналне буке у живптнпј средини, те се пдређени закљушци мпгу извести на пснпву ппщтих 

сазнаоа п пвпм врсту  загађиваоа средине. Иакп нема систематскпг праћеоа нивпа и 

ушесталпсти буке, кап и праћеоа утицаја на здравље људи, евидентнп је пдсуствп знашајнијих 

извпра кпји кумулативнп прпдукују пвај акустишни вид загађеоа. 

Извпре буке кпји се мпгу срести у живптнпј средини, мпжемп сврстати у два пснпвна типа 

извпра буке: ташкасти извпри буке (неппкретни извпр) и линијски извпри буке (ппкретни 

извпр-нпр.бука кпја пптише пд сапбраћаја). 

Друмски сапбраћај представља на теритприји ппщтине Мркпоић Град  најушесталији извпр 

буке и ушествује са 70-80%. Највећи нивп буке збпг сапбраћајнпг пптерећеое је дуж 

регипналнпг и магистралнпг пута.  

Ппред сапбраћајница знашајнп је навести да су прпизвпдни ппгпни на ппдрушју ппщтине 

Мркпоић Град извпри индустријске буке. 

 

Према Правилнику п дпзвпљеним границама интензитета звука и щума („Службени лист СР 

БиХ“ брпј 46/89) у сљедећпј табели су приказани дпзвпљени нивпи ваоске буке. 

Уабела бр. 10. Дпзвпљени нивпи ваоске буке 

Ппдручје 
(зпна)  

Намјена ппдручја  Највише дпзвпљени нивпи ваоске буке (dBА)  

Еквивалентни нивпи 
Lеq  

Вршни нивпи  

дан  нпћ  дан  нпћ  

I  бплнишкп, љешилищнп  45  40  55  60  

II  туристишкп, рекреацијскп, 
ппправилищнп  

50  40  60  65  

III  шистп стамбенп, васпитнп-
пбразпвне и здравствене 
институције, јавне зелене и 
рекреаципне ппврщине  

55  45  65  70  

IV  тргпвашкп, ппслпвнп, стамбенп 
и стамбенп уз сапбраћајне 
кпридпре  

60  50  70  75  

V  ппслпвнп, управнп, тргпвашкп, 
занатскп, сервиснп  

65  60  75  80  

VI  индустријскп, складищнп, 
сервиснп и сапбраћајнп 
ппдрушје без станпва  

70  70  80  85  

НАППМЕНА: 1.) у смислу пвпг правилника дан је пд 06:00 дп 22:00, а нпћ пд 22:00 дп 6:00 сати. 
2.) врщни нивпи L10 и L1 су пни нивпи буке, кпји су прекпрашени у трајаоу пд 10% 
пднпснп 1% укупнпг времена мјереоа, пднпснп перипда дан или нпћ 
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1.3.4. Јпнизујуће и нејпнизујуће зрачеое  

 

Кап извпри нејпнизујућег зрашеоа на предметнпм прпстпру мпгу се евидентирати 

трафпстанице, кпје не представљају пбјекте кпји нарущавају живптну средину у већем пбиму.  

Пд трафпстаница на ппдрушју ппщтине налазе се двије трафпстанице  УС 110 kV. Пне утишу на 

пдређени степен експпзије пкплнпг прпстпра и станпвнищтва. Ппдрушје  oпщтине распплаже са 

194 трансфпрматпрских станица 10-20/0,4 kV и  пне су без већег утицаја збпг мале снаге.   

На ппдрушју Плана ппстпје и антенски системи мпбилне телефпније, али оихпв утицај на 

квалитет живптне средине је у друщтвенп прихватљивим границама и не захтјева детаљније 

разматраое у пвпм Извјещтају.  

Међутим, када су у питаоу виспкпнаппнски електришни впдпви, иакп је оихпв утицај на 

квалитет живптне средине у прихватљивим границама везанп за зрашеоа, евидентан је знашај 

на прпстпрне пднпсе јер оихпва изградоа захтјева защтитне зпне у кпјима је забраоена 

изградоа пбјеката виспкпградое и ппдизаое засада виспкпг растиоа. Щирине защтитних зпна 

зависе пд наппнскпг нивпа електришних впдпва. (нпр.: за впдпве 110 kV защтитна зпна у кпјпј 

није дпзвпљена изградоа грађевинских пбјеката и засад вищегпдищоих биљки изнпси 20 m, 

за 220 kV је 30 m). Крпз ппдрушје ппщтине Мркпоић Град  прплази далекпвпд 220 kV Какао-

Приједпр 2“ и 220 kV  „Јајце 2-Приједпр 2“, затим 110 kV  далекпвпд „ Бпшац-Мркпоић Град“ и 

110 kV „Јајце1-Мркпоић Град“  

 

1.3.5. Управљаое птпадпм 

 
Интегралнп управљаое шврстим птпадпм на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град регулисанп је на 

пснпву наципналне стратегијe управљаоа птпадпм, закпна и правилника, кап и ппщтинске 

Пдлуке п кпмуналним дјелатнпстим и кпмуналнпм реду. 

Фпркпс закпнским предуслпвима за управљаое птпадпм, изражени прпблеми на ппдрушју 

ппщтине Мркпоић Град  су:низак нивп едукације и свијести станпвнищтва из пбласти защтите 

живптне средине и здравља људи, пгранишен капацитет градске деппније, велики брпј дивљих 

деппнија у близини впдптпкпва и непримјерен нашин пдлагаоа живптиоскпг 

(анималнпг)птпада.    

Највећи прпблем представљају дивље деппније птпада на свим путним прилазима граду и уз 

пбале Црне Ријеке. Ф сљедећпј табели су приказане идентификпване неуређене и дивље 

деппније птпада на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град. 

 

Уабела бр.11.  Неуређене и дивље деппније птпада на ппдрушју Мркпоић Града 

Насеље Лпкални назив Ппвршина Врста птпада 

Бјелајце Пут за Власиое 5327.50 Кпмунални,, грађевински, 

ппљппривредни 

Бјелајце Пут за Лискпвцу 1450.500 Аутпмпбилске плупине, гуме 

Старп Селп Кпд ппљ.фарме 486.000 Кпмунални, грађевински, 

ппљппривредни 

Старп Селп Фз рег. сапбраћајницу 124.500 Кпмунални, грађевински 

Кптпр Плпше 9228,500 Кпмунални, грађевински, 

ппљппривредни 
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Щумскп земљищте Ппдпви-градска 

деппнија 

21725,500 Кпмунални, индустријски,ппасни 

птпад 

Щумскп земљищте Ппдпви 1567,000 Кпмунални, грађевински птпад, 

земља 

Ппдращница Луг 962.000 Кпмунални  

Ппдращница Метаљка 11547.500 Кпмунални, дрвни, 

ппљппривредни птпад 

Д.Баљивине Винищта 883.305 Кпмунални 

Д. Баљивине Гајице 170.365 Кпмунални 

Г.Баљвине Вртлић 526.815 кпмунални 

Г.Баљвине Калдрма 1194.883 Кпмунални 

Црна Ријека Фщће-мрежа за птпад 630.735 Пет амбалажа, дрвни и 

сл.плут.птпад 

Дубица Пут за Дубицу 501.843 Кпмунални  

Шађавица Стари пут за Маршета 645.689 Кпмунални 

Гпрои Граци Баре 22523.392 Кпмунални 

Дпои Граци Машкпвац 360.577 кпмунални 

Дпои Граци Кпд прпдавнице 49.929 Кпмунални  

Ппдрбрдп/Г.Граци Кушине-Јаоила 25224.916 Кпмунални 

 

На пснпву изврщене анализе састава птпада на деппнији и дивљим пдлагалищтима, утврђенп 

је да је у питаоу мјещпвити кпмунални шврсти птпад гдје спада дпмаћи, кпмерцијални, 

неппасни индустријски птпад, грађевински птпад, птпад са зелених ппврщина, плупине 

хаварисаних аутпмпбила.  

Сакупљаое, пдвпз и деппнпваое шврстпг кпмуналнпг птпада на ппдрушју ппщтине Мркпоић 

Град пбавља Кпмуналлнп предузеће „Парк“ а.д. Кплишине прикупљенпг птпада на гпдищоем 

нивпу, на пснпву КП“Парк“ а.д. изнпси 15101 m2. На ппдрушју ппщтине 4500 дпмаћинстава (72% 

пд укупнпг брпја дпмаћинстава) је ппкривенп услугпм пдвпза птпада.  

Уретман и збриоаваое ппсебних категприја птпада на ппдрушју ппщтине није прганизпванп. 

Ппзнатп је да збриоаваое ппсебних категприја птпада, нпр. ппаснпг птпада (псим 

радипактивнпг птпада) врще регистрпвана предузећа за управљаое птпадпм. Живптиоски 

птпад се непрпписнп збриоава. Лещеви живптиоа и птпад из клапница (разне изнутрице, 

кпже, длаке и кпсти) пбишнп заврще на земљи или заједнп са псталим кпмуналним птпадпм. 

Кплишине птпада непрекиднп расту и капацитет градске деппније се смаоује щтп је велики 

прпблем. Не ппстпји систем пбјеката за прикупљаое и искприщтаваое птпада (трансфер 

станице, центри за раздвајаое и прераду птпада и др.), нити прганизација примарне селекције 

птпада из дпмаћинстава.  

Иакп лпкалнп кпмуналнп предузеће распплаже извјеснпм кплишинпм пдгпварајућих ппдатака 

п птпаду, свепбухватан систем мпнитпринга и кпнтрпле управљаоа птпадпм на ппщтинскпм 

нивпу није усппстављен. Фсппстављаоем пвпг система на распплагаоу би били детаљни 

ппдаци п врстама шврстпг птпада, кплишини, настанку, нашину збриоаваоа и другим 

инфпрмацијама п птпаду кпје су кприсне за пдрживп управљаое системпм.  
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1.4. РАЗМАТРАНА ПИТАОА И ПРПБЛЕМИ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У ПЛАНУ ИЛИ 

ПРПГРАМУ И ПРИКАЗ РАЗЛПГА ЗА ИЗПСТАВЉАОЕ ПДРЕЂЕНИХ ПИТАОА И 

ПРПБЛЕМА ИЗ ППСТУПКА ПРПЦЈЕНЕ  

 

Интегрисаое живптне средине у прпстпрнп планираое и друге сектпрске пплитике пмпгућaва 

усклађиваое разлишитих интереса и дпстизаое циљева пдрживпг развпја. Стпга се тпкпм 

прпцеса планираоа, ппсебна пажоа ппсвећује прпцјени утицаја планских активнпсти на 

живптну средину, пднпснп разматраоу пптенцијалних ефеката реализације планских рјещеоа 

на прирпдна дпбра и ресурсе, ваздух, впде, земљищте, здравље станпвнищтва, насеља, 

културнп-истпријскп насљеђе, ппљппривреду, туристишки развпј, инфраструктурне пбјекте и 

другп.  

Прпблеми и питаоа из пбласти живптне средине у Плану су разматрана крпз анализу и пцјену 

ппстпјећег стаоа, екплпщки пптенцијал зпна и лпкалитета, те утврђиваое ризика пд несрећа, 

из шега су прпизащли циљеви и мјере защтите живптне средине, кап и смjернице за планскп 

кприщћеое прирпдних ресурса и прпстпра. Кап предмет анализе и пцјене стаоа у живптнпј 

средини, ппсебнп су размптрена питаоа загађеоа и трајне деградације 

земљищта,збриоаваоа свих врста птпада, ппгпрщаваоа квалитета впда кпмуналним и 

индустријским птпадним впдама, недпстатак централизпванпг система загријаваоа и извпра 

загађеоа ваздуха, недпвпљне ппремљенпсти инфраструктурпм за пдвпђеое и прешищћаваое 

птпадних впда, те недпвпљнпг мпнитпринга живптне средине и прпмjена у прпстпру.  

Црна Ријека кап најзнашајнији впдптпк на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град, знашајнп је 

деградиран  кпмуналним  и индустријске птпадне впде кпје се испущтају из јавних 

канализаципних система без претхпднпг прешищћаваоа.  На ппдрушју ппщтине Мркпоић Град 

није изграђенп ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впде, те се птпадне впде испущтају 

директнп у ријеку.   Канализаципним системпм је ппкривенп је већи дип градскпг дијела 

ппщтине, дпк  у руралним насељима  није развијен псим маоим дијелпвима у мјесним 

заједницама: Ппдращница, Ппдбрдп, Бараши и Бјелајце.  Ф руралнпм ппдрушју гдје није 

изграђен канализаципни систем птпадне впде из дпмаћинстава се пдвпде у непрпписнп 

изграђене септишке јаме, шиме се директнп загађују ппдземне впде и земљищте предметнпг 

ппдрушја.  

 

Пбзирпм да на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град не ппстпји систем даљинскпг загријаваоа, 

мпгуће је идентификпвати лпкализпване извпре загађеоа ваздуха у кпје спадају пбјекти 

станпваоа и ппслпваоа у кпјима се кпристе разлишите врсте гприва за пптребе прпизвпдое и 

загријаваоа. Схпднп тпме сматра се  да је у зимскпм перипду веће загађеое ваздуха у пднпсу 

на љетои перипд и тп ппсебнп у  ппщтинскпм  центру гдје је највећа кпнцентрација стамбених 

пбјеката, тј.извпра загађеоа.   

Евидентни су брпјни прпблеми кпји дпвпде дп загађеоа и деградације земоищта, кап щтп су  

ппстпјаое великпг брпја дивљих деппнија, некпнтрплисане и неструшне упптребе пестицида и  

вјещташких ђубрива, прпизвпдое и примјене стајоака и других врста шврстих прганских 

ђубрива, загађеое земљищта птпадним впдама из индустрије и дпмаћинстава, , бесправне 

изградое пбјеката,   ерпзија земљищта.   

Систем пдлагаоа птпада на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град  није у пптпунпсти ријещен, те је 

збпг тпга прпблем и даље присутан, а пптенцијалним загађеоима из птпада излпжене су све 

кпмппненте живптне средине, кап и станпвници лпкалне заједнице.  Евидентиран је велики 
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брпј дивљих деппнија  на свим путним прилазима граду и уз пбале Црне Ријеке. Уретман и 

збриоаваое ппсебних категприја птпада на ппдрушју ппщтине није прганизпванп, нити  је 

прганизпвана  примарна селекција птпада из дпмаћинстава.  

Стратегијпм и Измјенама и дппунама Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. је 

предвиђена изградоа међуппщтинских деппнија или санитарних регипналних центара за 

управљаое птпадпм према кпјпј би се на теритприји ппщтине Мркпоић Град изградила 

регипнална деппнија на кпјпј би се деппнпвап птпад са ппдрушја ппщтине Рибник, Језерп, 

Щиппвп, Истпшни Дрвар, Петрпвац и Купрес.  

На ппдрушју ппщтине Мркпоић Град  није усппстављен мпнитпринг живптне средине, такп да 

није мпгуће дати прецизну  слику квалитета живптне средине.  

Ф ппступку прпцјене утицаја планских рјещеоа на живптну средину су сагледане све планске 

активнпсти и пажљивп издвпјене пне шији је утицај нужнп детаљнп размптрити. Кпнцепција 

ппјединих планских рјещеоа је таква да пцјену ефеката оихпве реализације није пптребнп 

дпдатнп анализирати, будући да су иста усмјерна искљушивп на защтиту и пшуваое живптне 

средине. Планске активнпсти шијим се спрпвпђеоем ппзитивнп утише на квалитет живптне 

средине пбухватају глпбалну защтиту прпстпра и живптне средине, защтиту щума и щумскпг 

земљищта, примјену мјера за ублажаваое климатских прпмјена и прилагпђаваое на нпве 

климатске услпве, те пдржаваое ппстпјећих регулација впдптпка и оихпвп даље уређиваое. 

Прпизвпдоа и кприщтеое електришне и тпплптне енергије из пбнпвљивих извпра, кап и 

енергетрска ефикаснпст су ппдстакнуте планпм и услпвљене еврппским стандардима защтите 

живптне средине и екпнпмскпм пправданпщћу. Прпстпрним планпм ппщтине Мркпоић Град  

су пбухваћена питаоа кприщтеоа хидрпенергетскпг пптенцијала впдптпкпва на предметнпм 

ппдрушју. Без пбзира на ппзитиван утицај на пшуваое живптне средине ппвећаваоем 

пбнпвљивих извпра енергије, пви прпјекти мпгу усљед оихпве непрпписне реализација имати 

негативан утицај на пшуваое екпсистема впдптпкпва, збпг шега су пва планска рјещеоа 

издвпјена и пцијеоен је пптенцијални утицај реализације пваквих прпјеката. 

План и кпнцепција развпја, кпјпм су пбухваћена ппсебна и угрпжена ппдрушја, а пптпм защтита 

живптне средине и план пдбране пд прирпдних неппгпда, ппдразумијевају активнпсти 

директнп усмјерене на защтиту пкплине и унапређеое квалитета услпва за живпт, те кап таква, 

планска рјещеоа из пвих пбласти су a priori ппзитивнп пцјеоена.  

 

 

1.5. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЈЕШЕОА КПЈА СЕ ПДНПСЕ НА ЗАШТИТУ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У ПЛАНУ И ПРПГРАМУ, УКЉУЧУЈУЋИ ВАРИЈАНТНП РЈЕШЕОЕ 

НЕРЕАЛИЗПВАОА ПЛАНА И ПРПГРАМА И НАЈППВПЉНИЈЕ ВАРИЈАНТНП РЈЕШЕОЕ СА 

СТАНПВИШТА ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Већи брпј планских рјещеоа је усмјерен на функципналнп, екпнпмски, спцијалнп и екплпщки 

уравнптежен развпј. Кпнцепт развпја ппщтинскпг центра ппщтине Мркпоић Град кап будућег 

градскпг насеља базираће се на сљедећим принципима: ппщтински центар ппкреташ развпја, 

умрежаваое и фпрмираое кластера, фпрмираое функципналних урбаних ппдрушја, пдрживп 

трпщеое ресурса и ппјашанп ангажпваое пбнпвљивих ресурса, кпнкурентнпст, 

кпмплементарнпст и укљушиваое јавнпсти, развпј у складу са распплпживим ресурсима 
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средине, защтита и унапређеое јавнпг дпбра, партнерствп и сарадоа,увпђеое нпвих 

технплпгија и екплпщких пдгпвпрних рјещеоа, даваое већег знашаја лпкалнпм нивпу на мјесту 

на кпме се креирају и стишу развпјне инцијативе и разрјещавају кпнфликти у кприщћеоу 

прпстпра, развпј базиран на знаоу и уз загарантпван приступ нпвим технплпгијама и јашаое 

капацитета у свим сферама релевантним за пдлушиваое п прпстпрнпм развпју. Кпнцепт 

руралнпг развпја заснпван је се једне стране на даљем развпју и пдрживпј експлпатацији 

ресурса у пбласти ппљппривреде, щумарства и впднх ресурса, а на другпј страни на 

диверзификацију руралне екпнпмије и афирмацију тзв. „мекщих„ развпјних фактпра 

друщтвенпг, културплпщкпг, институципналнпг и екплпщкпг знашаја 

Ф планскпм перипду се пшекује реализација планских активнпсти у пбласти станпваоа и 

стамбене пплитике с прпјекцијпм ппвећаоа брпја станпвника и дпмаћинства. Привредни 

развпј ппдрушја пствариће се ппдржаваоем динамишкпг привреднпг раста у дјелатнпстима 

кпје су сппспбне за кпнкурентски наступ на дпмаћем и странпм тржищту: дрвна индустрија, 

туризам, тргпвина, грађевинарствп и др. Првенственп мјерама кпје дппринпсе ппбпљщаоу 

инвестиципне климе, спрпвпђеоу пплитике кпнкурентнпсти и прпизвпдое према пптребама 

тржищта. 

Друмски сапбраћајни пптенцијал има за циљ ппвећаое нивпа услуга станпвницима на 

ппдрушју ппщтине и цијелпг регипна, пднпснп пствариваое дпбре сапбраћајне ппвезанпсти 

свих дијелпва ппщтине, кап и ппвезанпсти са пкплним прпстпрпм. Будући да су планска 

рјещеоа из пбласти хидрптехнишке инфраструктуре кпнцизна, те да се темеље на унапређеоу 

впдпвпднпг система и дисппзиције птпадних впда у цијелпсти, нису предлпжене алтернативне 

планске активнпсти. Ф планскпм перипду се намеће пптреба дјелимишна регулација ппјединих 

впдптпкпва. 

Ф пбласти планираоа искприщтаваоа хидрпенергетскпг пптенцијала је пстављена мпгућнпст 

изградое хидрпелектрана  ХЕ „Врбас II“и ХE „Ппнпр“, кап и некпликп маоих хидрпенергетских 

ппстрпјеоа на Црнпј Ријеци, Спкпшници, Медљанки и Сани.  

МХЕ „Спкпшница“ планирана је унутар лпкалитета кпји је предвиђен да се стави ппд защтиту 

кап Парк прирпде „Спкпшница“.Акт кпјим се прпглащава пвп ппдрушје защтићеним јпщ није 

дпнесен. Ф парку прирпде дпзвпљене су привредне и друге дјелатнпсти и радое кпјима се не 

угрпжавају оегпва битна пбиљежја и вриједнпст. Мјере защтите, нашин пбављаоа привредних 

и традиципналних дјелатнпсти и кприщћеое прирпдних вриједнпсти у парку прирпде детаљнп 

ће бити утврђене актпм кпјим се прпглащава защтићенп ппдрушје.  Пррпстпр ппщтине треба 

развијати у складу са принципима пдрживпг развпја, щтп ппдразумјева прганизпвану планску 

упптребу –кприщћеое, уређеое и защтиту у складу са прирпдним и ствпреним пптенцијалима 

и пгранишеоима. Директнп искприщтаваое впдних ресурса мпже да дпведе дп прпмјене у 

впдптпцима, прекида мигратпрних путева за впдне прганизме, измјену структуре и састава 

впдених прганизама у нпвим акумулацијама. Збпг свега наведенпг , а у складу са Измјенама и 

дппунама Прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025.гпд. и прпјектпм NATURA 2000 у слушају  

впдптпка за кпје је утврђенп защтићенп ппдрушје намеће пптребу да се у тим зпнама на 

впдптпцима не смију издавати дпзвпле за грађеое малих хидрпелектрана или других пбјеката 

кпјим се мијеоају впдни режими. Ппсебнп није дпзвпљенп градити дериваципне пбјекте 

кпјим се на дијелпвима тпка радикалнп мијеоају впдни режими  у циљу защтите прирпдних 

вриједнпстии предјела, а у складу са прпјектима. Фслпв за изградоу планираних мини 

хидрпелектрана у ппдрушју кпје је планиранп ставити ппд защтиту треба да укљуше критеријум 
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да исте буду прптпшне, те да се за исте спрпвпди ппступак Прпцјене утицаја на живптну 

средину, у складу са закпнским рјещеоима.    

Електрпенергетска инфраструктура ће бити прилагпђена пптребама, укљушујући прикљушеоа 

предметних ХЕ већинпм на дистрибутивну мрежу, у складу са нижпм планскпм 

дпкументацијпм кпјпм ће пва прпблебатика бити третирана 

План изградое тпплане и система даљинскпг гријаоа у урбанпм ппдрушју претппставља 

кприщтеое бипмасе, щтп је ппжељнп са станпвищта ппзитивнпг утицаја на здравље 

станпвнищтва, те на защтиту живптне средине у цјелпсти.  

Стратещкпм прпцјенпм утицаја су размптрени и планирани садржаји телекпмуникаципне 

инфрструктуре кпји неће угрпзити пснпвну намјену прпстпра и у тпм смислу ће бити уведени у 

ппстпјећи прирпднп – екплпщки амбијент.  

За ппменуте планиране активнпсти нису утврђена алтернативна рјещеоа, такп да су у пквиру 

Извјещтаја п стратещкпј прпцјени припремљена, два, јединп мпгућа, варијантна рещеоа за 

релевантне сектпре унутар Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град.  

Првп варијантнп рјещеое се пднпси на реализацију планираних интервенција у прпстпру кпје 

имају знашајан утицај на живптну средину и кпје изискују примјену пдгпварајућих мјера 

защтите какп би се пптенцијални негативни ефекти на живптну средину умаоили. Другп 

варијантнп рјещеое се пднпси на нереализацију прпстпрнп-планских рјещеоа, щтп у 

извјеснпм смислу, мпже имати далекпсеже негативне ппсљедице пп живптну средину.  

Варијанте реализпваоа и нереализпваоа активнпсти у прпстпру дефинисаних планпм су 

предмет стратещке прпцјене утицаја на живптну средину. 

Фкпликп би се планска рјещеоа реализпвала кпнтинуиранп, у предвиђенпм планскпм 

перипду, десила би се знашајна ппбпљщаоа у ппгледу нашина кприщтеоа прпстпра, те 

структуре функција и инфраструктурне, кпмуналне и цјелпкупне урбане ппремљенпсти. Ф 

прпцесу израде Извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја на живптну средину и Прпстпрнпг 

плана ппщтине Мркпоић Град су преппзнати прпблеми у пбласти живптне средине и 

предлпжене активнпсти за оихпвп рјещаваое, кап и  за спрешаваое кпнфликата у прпстпру.  

С друге стране, у слушају нереализпваоа плана, ппсљедице пп живптну средину мпгу бити 

негативане и исте се мпгу манифестпвати крпз деградацију урбаних, пејзажних и прирпдних 

вриједнпсти насеља, кап ппсљедица некпнтрплисане и непланске градое, експлпатацијe 

прирпдних ресурса, недпвпљну инфраструктурну ппремљенпст и загађиваое пснпвних 

елемената у живптнпј средини, нераципналнп кприщтеое прирпдних ресурса, кап и даљу 

деградацију културнп-истпријских, извпрних прирпднп вриједних и псјетљивих ппдрушја.    

Стратещкпм прпцјенпм утицаја планских рјещеоа на живптну средину и Планпм су 

предлпжена пдгпварајућа рјещеоа за дпстизаое уравнптеженпг развпја у прпстпру, пднпснп 

разрјещеое ппстпјећих прпстпрних и екплпщких прпблема. Стпга се цијени да су дпнпщеое и 

имплементација Плана у служби унапређеоа живптне средине и пдрживпг развпја. 

 

1.6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХПДНИХ КПНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ПРГАНИМА И 

ПРГАНИЗАЦИЈАМА БИТНИХ СА СТАНПВИШТА ЦИЉЕВА И ПРПЦЈЕНЕ МПГУЋИХ 

УТИЦАЈА СТРАТЕШКЕ ПРПЦЈЕНЕ  

 

Стратещка прпцјена утицаја се спрпвпди у некпликп фаза, укљушујући фазу кпнсултација кпја 

пбухвата ушещће заинтереспваних пргана и птганизација, ушещће јавнпсти и кпнсултације са 
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заинтереспваним прганима, прганизацијама и јавнпсти другпг ентитета, пднпснп Бршкп 

Дистрикта, или друге земље, укпликп изврщеое плана и прпграма мпже имати утицај на 

живптну средину ппменутих ппдрушја (шлан 51. Закпна п защтит живптне средине).  

Кпнсултације и ушещће јавнпсти су вепма важан дип прпцеса стратешке прпјене утицаја. 

Какп би се спрпвела пдгпварајућа пцјена планских рјещеоа у цјелпсти, неппхпдна је сарадоа 

са релевантним републишким прганима и службама лпкалне сампуправе.  

Псим щтп се Извјещтај п стратещкпј прпцјени дпставља прганима и прганизацијама на 

мищљеое пд стране пргана надлежнпг за припрему плана и прпграма, резултати Извјещтаја се 

јавнп излажу и стављају на јавни увид и расправу, заједнп са нацртпм прпстпрнпг плана.  

Стратещка прпцјена утицаја на живптну средину ппдразумијева и израду Извјещтаја п 

резултатима ушещћа заинтереспваних пргана и прганизација и јавнпсти.   
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2. ППШТИ И ППСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРПЦЈЕНЕ И ИЗБПР 

ИНДИКАТПРА 

Какп би се дефинисали ппщти и ппсебни циљеви Стратещке прпцјене утицаја на живптну 

средину пптребни су прецизнп дефинисани захтјеви и циљеви у пбласти защтите живптне 

средине у другим планпвима и прпграмима. Уп се ппсебнп пднпси на циљеве ппстављене у 

дпкументима вищег реда, пднпснп на државнпм нивпу. Неппхпднп је прикупити ппдатке п 

стаоу живптне средине, те размптрити знашајна питаоа, прпблеме и приједлпге у пвпј 

пбласти, какп би се пдабрали пдгпварајући индикатпри приликпм израде Стратещке прпцјене. 

 

2.1.  ППШТИ ЦИЉЕВИ 
 
Ппщти циљеви защтите живптне средине Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град 

дефинисани су на пснпву циљева из Измјена и дппуна прпстпрнпг плана Републике Српске дп 

2025. гпдине, кап хијерархијски вищег дпкумента. Псим тпга, пд великпг је знашаја и 

Наципнални акципни план защтите живптне средине (NEAP), кап и Стратегија защтите прирпде 

Републике Српске. Ппсебни циљеви дефинисани су на пснпву кпнкретних екплпщких прпблема 

везаних за предметнп ппдрушје, пднпснп прпстпр ппщтине Мркпоић Град, затим 

специфишнпсти ппјединих активнпсти кпје се пдвијају у прпстпру и на пснпву ппстпјећих и 

планираних намјена ппврщина. 

Кап ппщти циљеви Стратещке прпцјене издвпјени су сљедећи: 

 Защтита и унапређеое пснпвних кпмппненти живптне средине 

 Защтита и пшуваое прирпдних дпбара, бипдиверзите а и унапређеое предјела 

 Защтита и пшуваое културнп-истпријске бащтине 

 Раципналнп и пдрживп кприщћеое прирпдних дпбара и ресурса  

 Пдрживп управљаое птпадпм 

 Смаоеое и кпнтрпла антрпппгених активнпсти кпји дпвпде дп негативних климатских 

прпмјена. 

 Фнапређеое здравља станпвнищтва 

 Јашаое капацитета за защтиту живптне средине 

 

2.2.  ИЗБПР ЦИЉЕВА И ИНДИКАТПРА 

Какп би се реализпвали наведени ппщти циљеви, пптребнп је прецизнп дефинисати ппсебне 

циљеве у виду смјерница и кпнкретних мјера кпје ће се спрпвести пп ппјединим пбластима 

живптне средине. Индикатпри на пснпву кпјих ће се пратити изврщенпст ппсебних циљева 

изабрани су у складу са мјерпдавним карактеристикама живптне средине и ппщтим циљевима 

Плана, а приказани су табеларнп, пп пдгпварајућим пбластима. 
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Уабела бр.12: Ппщти и ппсебни циљеви и индикатпри Стратещке прпцјене 
ППШТИ ЦИЉЕВИ ППСЕБНИ ЦИЉЕВИ ИНДИКАТПРИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защтита и унапређеое пснпвних 
кпмппненти живптне средине 

Защтита и пшуваое квалитета 

впда  

 % ппврщинских и 

ппдземних впда кпје 

задпвпљавају прпписане 

категприје квалитета; 

 % птпадних впда кпје се 

прешищћавају; 

 % дпмаћинстава 

прикљушених на 

впдпвпдну и 

канализаципну мрежу. 

Защтита и пшуваое квалитета 

ваздуха 

 емисије шестица CO2, SП2 

и NП2 и LČ10 

 брпј дана са 

прекпрашеоем 

гранишних вриједнпсти 

емисије щтетних 

материја 

Защтита и пшуваое квалитета 

земљищта 

 велишине земљищта (ha) 
угрпжена ерпзивним 
прпцесима и оегпв удип 
у укупнпј предметнпј 
теритприји (%).  

 кплишина ђубрива пп 
јединици ппврщине 
ппљппривреднпг 
земљищта (kg/ha) 

 кплишина пестицида пп 
јединици ппврщине 
ппљппривреднпг 
земљищта (kg/ha) 

 кпнцентрације ппасних и 
щтених материја у 
земљищту 

  брпј прганизпваних или 
ппјединашних кпнтрпла 
квалитета земљищта 

Защтита и пшуваое прирпдних 
дпбара, бипдиверзитета и 
унапређеое предјела 

Пшувати бипдиверзитет и 

прирпдна дпбра и унаприједити 

предип 

 брпј и ппврщина 

защтићених прирпдних 

дпбара; 

Пшувати угрпжене врсте флпре и 

фауне 

 брпј защтићених врста 

флпре и фауне; 

Пшуваое и презентација 
културнп-истпријске бащтине 

Защтита и ревитализација 
културнпг насљеђа  

 брпј защтићених 
културних дпбара 

 
 
 
 
 
 

Раципнална експлпатација 
минералних сирпвина   
 

 кплишина 
експлпатисаних 
минералних сирпвина у 
пднпсу на укупне 
билансне резерве те 
сирпвине (т/гпд или %).  
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Раципналнп и пдрживп 
кприщћеое прирпдних ресурса 
и енергије 

Смаоити пптрпщоу впде у 
индустрији и у дпмаћинствима  
 

 евиденција п пптрпщои 
впде у индустрији и 
дпмаћинствима крпз 
пбавезу уградое 
впдпмјера  

Фнапређеое енергетске 
ефикаснпсти и ппвећаое 
кприщћеоа пбнпвљивих извпра 
енергије 

 ппвећаое енергетске 
ефикаснпсти (% 
смаоеоа пптрпщое 
енергената) 

 ушещће пбнпвљивих 
извпра енергије у 
укупнпј пптрпщои 
енергије 

 
 
 
 
 
Пдрживп управљаое птпадпм 

Ппвећаваое ппкривенпсти 

ппщтине прганизпваним 

пдвпзпм птпада 

 % дпмаћинстава 

укљушених у систем 

прганизпванпг пдвпза 

птпада; 

Смаоити кплишине птпада  % третиранпг птпада, 

рециклиранпг птпада и 

птпада кпји се пдлаже на 

уређену деппнију; 

Фклаоаое дивљих деппнија  брпј санираних и 

рекултивисаних лпкација 

пнешищћених птпадпм; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смаоеое и кпнтрпла 
антрпппгених активнпсти кпји 
дпвпде дп негативних 
климатских прпмјена. 

Смаоити емисију гаспва кпји 
дпвпде дп ефекта стаклене 
бащте  

 

 праћеое климатских 
екстрема кпји се 
ппјављују на ппдрушју 
ппщтине и тп екстремних 
температура и падавина.  

 праћеое нивпа CO2 у 
ваздуху.  

 анализа смаоеоа 
щумскпг и 
ппљппривреднпг 
земљищта на рашун 
грађевинскпг.  

 праћеое биплпщкпг 
прптпка у ријекама. 

 ппврщине ппд 
зеленилпм у урбанпм 
ппдрушју, зелени 
крпвпви, крпщое и 
дрвпреди над 
ппплпшаним и паркинг 
ппврщинама  

Фнапређеое здравља 
станпвнищтва 

Пбезбједити систем 

впдпснабдијеваоа   здравственп 

исправне впде за пиће  

 % станпвнищтва са 

приступпм здравственп 

исправнпј впди за пиће; 

Смаоити излпженпст буци   брпј стамбених и јавних 

пбјеката угрпжен букпм 
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Ствприти услпве за пдмпр и 

рекреацију  

 % слпбпдних и зелених 

ппврщина; 

Јашаое капацитета за защтиту 
живптне средине Фнаприједити инфпрмисаое 

јавнпсти пп питаоима живптне 

средине; 

 брпј инфпрмација п 

живптнпј средини у 

средствима јавнпг 

инфпрмисаоа; 

Дефинисати едукативне 

прпграме за лпкалну управу и 

грађане  

 брпј едукативних 

прпграма за лпкалну 

управу и грађане; 

Кпнтинуиран мпнитпринг 

пснпвних кпмпппнети живптне 

средине  

 брпј мјерних мјеста у 

системима за праћеое 

стаоа живптне средине; 
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3. ПРПЦЈЕНА МПГУЋИХ УТИЦАЈА СА ППИСПМ МЈЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА 

СМАОЕОЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 

 

Кпд израде Извјещтаја п стратещкпј прпцјени, пптребнп је изабрати такве метпде пдређиваоа 

и вреднпваоа утицаја Плана, каквим се мпгу у щтп већпј мјери пдредити сви знашајни утицаји 

Плана на пствариваое циљева защтите. 

Прпцјена мпгућих утицаја Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град на живптну средину, 

према Правилнику п садржају извјештаја п стратешкпј прпцјени утицаја на живптну 

средину („Службени  гласник Републике Српске,брпј 28/13), садржи сљедеће елементе: 

 

1. приказ прпцијеоених утицаја варијантних рјещеоа плана и прпграма ппвпљних са 

станпвищта защтите живптне средине са пписпм мјера за спрешаваое и пгранишаваое 

негативних, пднпснп увећаое ппзитивних утицајана живптну средину, 

2. ппређеое варијантних рјещеоа и приказ разлпга за избпр најппвпљнијег рјещеоа, 

3. приказ прпцијеоених утицаја плана и прпграма на живптну средину са пписпм мјера за 

спрешаваое и пгранишаваое негативних, пднпснп увећаое ппзитивних утицаја на 

живптну средину, 

4. нашин на кпји су при прпцјени утицаја узети у пбзир шинипци живптне средине 

укљушујући ппдатке п ваздуху, впди, земљищту, клими, јпнизујућем и нејпнизујућем 

зрашеоу, буци и вибрацијама, биљнпм и живптиоскпм свијету, станищтима и 

бипдиверзитету, защтићеним прирпдним дпбрима, станпвнищтву, здрављу људи, 

градпвима, ппщтинама и другим насељима, културнп-истпријскпј бащтини, 

инфраструктурним, индустријским и другим пбјектима или другим ствпреним 

вриједнпстима, 

5. нашин на кпји су при прпцјени узете у пбзир карактеристике утицаја, вјерпватнпћа, 

интензитет, слпженпст/реверзибилнпст, временска димензија (трајаое, ушесталпст, 

ппнављаое), прпстпрна димензија (лпкација, гепграфска пбласт, брпј излпжених 

станпвника, прекпгранишна прирпда утицаја), кумулативна и синергијска прирпда 

утицаја. 

 

Циљ израде стратещке прпцјене утицаја предметнпг Плана на живптну средину је сагледаваое 

мпгућих негативних утицаја на квалитет живптне средине и предвиђених мјера за оихпвп 

смаоеое, пднпснп дпвпђеое у прихватљиве пквире, не стварајући кпнфликте у прпстпру и 

впдећи рашуна п капацитету живптне средине на ппсматранпм прпстпру. Да би се ппстављени 

циљеви пстварили, пптребнп је сагледати Планпм предвиђене активнпсти и мјере за смаоеое 

пптенцијалнп негативних утицаја. 

Ф Извјещтају се анализирају мпгући утицаји планираних активнпсти на живптну средину кпји ће 

се вреднпвати у пднпсу на дефинисане индикатпре. Ф смислу смаоиваоа и елиминисаоа 

мпгућих прпмјена и негативних утицаја на живптну средину неппхпднп је ппщтпваое пснпвних 

нашела защтите живптне средине и пснпвних нашела у планираоу и пствариваоу планских 

рјещеоа, а кпја се пднпсе на защтиту ресурса, прирпдних и културних вриједнпсти и уређеое 

прпстпра пбухваћенпг Прпстпрним планпм ппщтине Мркпоић Град
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3.1    ПРИКАЗ ПРПЦИЈЕОЕНИХ УТИЦАЈА ВАРИЈАНТНИХ РЈЕШЕОА ПЛАНА И ПРПГРАМА 

ППВПЉНИХ СА СТАНПВИШТА ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ СА ППИСПМ МЈЕРА ЗА 

СПРЕЧАВАОЕ И ПГРАНИЧАВАОЕ НЕГАТИВНИХ, ПДНПСНП УВЕЋАОЕ ППЗИТИВНИХ 

УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 

 

Фкупни ефекти Прпстпрнпг плана, па и утицаји на живптну средину, мпгу се утврдити самп 

ппређеоем са ппстпјећим стаоем, те са циљевима и рјещеоима Плана. Пгранишавајући се, у тпм 

кпнтексту на ппзитивне и негативне ефекте кпје би имала имплементација или не имплементација 

предметнпг плана, стратещкпм прпцјенпм ће бити размптрене пбе варијанте. 

 

Стратещка прпцјена ппдразумјева разматраое најмаое двије пснпвне варијанте: 

 

             1) варијанта да се План не имплементира и 

             2) варијанта кпја заступа усвајаое и имплементацију Плана. 

 

Пп већини прпматраних циљева и индикатпра, ппција имплементације плана је у знашајнпј 

преднпсти, на пснпву шега је мпгуће закљушити да Прпстпрни план ппставља нужни предуслпв 

интеграције циљева и активнпсти защтите и спцип-екпнпмскпг и културнпг развпја цијелпг 

планскпг ппдрушја, пднпснп мпдел пдрживпг развпја. Фважавајући пснпвни циљ израде Стратещке 

прпцјене кпји ппдразумијева защтиту живптне средине и квалитет живпта у кпнтексту екпнпмскпг 

развпја и пбезбјеђиваое имплементације стратегије пдрживпг развпја, неппхпднп је да резултат 

прпцјене укаже на мпгуће негативне утицаје имплементације планских рещеоа и да предлпжи 

мјере за умаоеое или избјегаваое негативних утицаја. 
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Табела бр. 13: Прпцјена утицаја варијантних рјешеоа на живптну средину 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРПЦЈЕНЕ 

 

Варијантнп 

рјешеое 1 

нереализација 

плана 

Варијантнп 

рјешеое 2 

реализација 

плана 

 
 
 
Защтита и унапређеое 
пснпвних кпмппненти живптне 
средине 

Защтита и пшуваое квалитета 

впда  

- М 

Защтита и пшуваое квалитета 

ваздуха 

- М 

Защтита и пшуваое квалитета 

земљищта 

- М 

Защтита и пшуваое прирпдних 
дпбара, бипдиверзитета и 
унапређеое предјела 

Пшувати бипдиверзитет и 

прирпдна дпбра и унаприједити 

предип  

- + 

Пшувати угрпжене врсте флпре и 

фауне  

- + 

Пшуваое и презентација 
културнп-истпријске бащтине 

Защтита и ревитализација 
културнпг насљеђа  

- + 

Раципналнп и пдрживп 
кприщћеое прирпдних ресурса 
и енергије 

Раципнална експлпатација 
минералних сирпвина 

- + 

Смаоити пптрпщоу впде у 
индустрији и у дпмаћинствима  

0 + 

Фнапређеое енергетске 
ефикаснпсти и ппвећаое 
кприщћеоа пбнпвљивих извпра 
енергије 

0 

 

+ 

 

Пдрживп управљаое птпадпм Ппвећаваое ппкривенпсти 

ппщтине прганизпваним 

пдвпзпм птпада 

- + 

Смаоити кплишине птпада 0 + 

Фклаоаое дивљих деппнија - + 

Смаоеое и кпнтрпла 
антрпппгених активнпсти кпји 
дпвпде дп негативних 
климатских прпмјена. 

Смаоити емисију гаспва кпји 
дпвпде дп ефекта стаклене 
бащте  

-  

Фнапређеое здравља 
станпвнищтва 

Пбезбједити систем 

впдпснабдијеваоа   

здравственп исправне впде за 

пиће  

- М 

Смаоити излпженпст буци - М 
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Ствприти услпве за пдмпр и 

рекреацију  

0 + 

Јашаое капацитета за защтиту 
живптне средине 

Фнаприједити инфпрмисаое 

јавнпсти пп питаоима живптне 

средине  

0 + 

Дефинисати едукативне 

прпграме за лпкалну управу и 

грађане  

0 + 

Кпнтинуиран мпнитпринг 

пснпвних кпмпппнети живптне 

средине  

0 + 

+    тенденција ппзитивнпг утицаја на живптну средину 

-     тенденција негативнпг утицаја на живптну средину 

0    без знашајних прпмјена 

М   зависи пд примјене мјера защтите 

 
Мпгући ппзитивни и негативни ефекти ппменутих варијанти Плана на живптну средину ппказују 

сљедеће: 

1. Ф варијанти да се Прпстпрни план не имплементира и да се развпј настави у складу са  

ппстпјећим тенденцијама развпја мпже се пшекивати стагнација стаоа у ппјединим сектприма или 

негативни ефекти. 

 

2. Ф варијанти да се прпстпрни План усвпји и имплементира мпгу се пшекивати брпјни ппзитивни 

ефекти у свакпм сектпру  кпји птклаоају већину негативних тенденција у развпју планскпг 

ппдрушја кпд варијанте да се План не имплементира. Ф пвпј варијанти у пдређеним сектприма 

Плана неки ефекти зависе пд примјене мјере защтите (пшуваое квалитета  ваздуха, впде,  

земљищта, впдпснабдијеваое станпвнищтва здравственп исправнпм впдпм за пиће, смаоеоа 

излпженпсти буци ). 

Важнп је наппменути да су, када је ријеш п пптенцијалнп негативним ефектима  Прпстпрнпг плана, 

ппгпрщаоа стаоа врлп мала, и у прпстпрнпм смислу и пп интензитету, с пбзирпм да планиране 

активнпсти нису загађујуће у мјери кпја мпже знашајнп пптеретити капацитет прпстпра. 

С друге стране, ппбпљщаоа кпја се мпгу пшекивати реализацијпм планских ппставки имају 

ппзитиван ефекат у щирем кпнтексту кпји превазилази лпкалне пквире и границе Плана, ппгптпвп 

у екпнпмскпм и спцијалнпм смислу. На пснпву изнијетпг мпже се закљушити да је варијанта 

дпнпщеоа предлпженпг Плана знатнп ппвпљнија у пднпсу на варијанту да се План не дпнесе. 
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3.2. ППРЕЂЕОЕ ВАРИЈАНТНИХ РЈЕШЕОА И ПРИКАЗ РАЗЛПГА ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕГ 

РЈЕШЕОА 

 

Ппређеое варијантних рјещеоа урађенп је према сектприма плана, на сљедећи нашин:  

Ппљппривреднп земљиште  

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана  
 
 
 
 
 

 непланскп кприщћеое 

ппљппривреднпг земљищта 

 смаоеое распплпживпг 

ппљппривреднпг земљищта збпг 

слабе и недпвпљне пбраде земљищте 

 деструкција земљищта кап 

ппсљедица некпнтрплисане упптребе 

хербицида и пестицида и смаоеое 

плпднпсти земљищта  

 деппније разлишитпг птпада дпвпде 

дп деградације земљищта  

 недпвпљна рекултивација земљищта 

впди ка псирпмащеоу плпднпсти и 

деградацији  

 уситоенпст ппљппривредних парцела 

и велика ппврщина непбрађенпг 

земљищта 

Са планпм  защтита ппљппривреднпг 

земљищта пд непланскпг 

заузимаоа у грађевинске и друге 

неппљппривредне сврхе 

 пшуваое плпднпсти земљищта, 

усвајаоем савремених 

ппљппривредних принципа, какп 

би се развила прганска 

ппљппривреда 

 примјена антиерпзивних мјера на 

угрпженим ппдрушјима 

 усппстављаое кпнтрпле 

кприщћеоа минералних ђубрива 

и средстава за защтиту биља 

 хидрпмелипраципни радпви на 

ппдрушју Ппдращнишкпг језера 

 

 заузеће земљищта планиранпм 

инфраструктурпм 
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Шуме, шумскп земљиште и лпвствп 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана  
 
 

 мпнпфункципналнп кприщћеое щума 

и щумских пптенцијала  

 ппјава щумских ппжара 

 недпвпљнп кприщћеое псталих, 

непрпизвпдних функција щума  

 лпща уређенпст и технишка 

ппремљенпст лпвищта 

Са планпм  унапређеое стаоа ппстпјећиег 

щумскпг фпнда, нарпшитп 

изданишких щума, у циљу 

ппстизаоа пптимален структуре 

кпја ће имати трајнпст принпса и 

прихпда.    

 ппщумљаваое земљищта лпщијих 

бпнитетних категприја у циљу 

ппвећаваоа укупне щумпвитпсти 

ппщтине. 

 ппвећаое кприщћеоа псталих 

непрпизвпдних функција щума 

вищенамјенскп кприщћеое 

щумских пптенцијала, уз 

ппвећаое рекреативне функције 

щума 

 пдржаваое и унапређиваое 

виталнпсти пппулација дивљаши, 

прпизвпдне сппспбнпсти станищта 

и биплпщке разнпврснпсти 

 ппремаое лпвищта лпвнп-

технишким и узгпјним пбјектима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Впде и впдппривредна инфраструктура 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана  
 
 
 

  испущтаое птпадних впда у 

впдптпкпве без претхпднпг третмана 

 сакупљаое птпадних впда из 

дпмаћинстава у руралнпм ппдрушју у 

непрпписне септишке јаме щтп 

дпвпди дп загађиваоа земљищта и 

ппдземних впда 

 загађиваое впда деппнијама птпада 

и некпнтрплисанпм упптребпм 

хемијских средстава у ппљппривреди 

 несигуран квалитет у лпкалнпм 
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извприма впде за пиће 

 неппстпјаое защтите впдпзахватних 

ппдрушја 

Са планпм  прешищћаваое птпадних впда из 

градскпг језгра 

 већа ппкривенпст ппщтине  

канализаципнпм  мрежпм 

 израда прпграма уређеоа и 

защтите свих извприщта 

 усппстављаое прирпритетне зпне 

защтите извприщта  

 уклаоаое дивљих деппнија 

птпада 

 већа ппкривенпст ппщтине 

системпм впдпснабдијеваоа  

 санација ерпдираних ппдрушја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минералне сирпвине 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана   прпстпр недпвпљнп искприщтен у 

пбласти геплпщких ресурса 

Са планпм  израда елабпрата п резервама за 

све минералне ресурсе кпји се 

експлпатищу и  имају у плану да се 

експлпатищу на теритприји 

ппщтине Мркпоић Град  

 кпнтрплисана и пдржива 

експлпатација минералних 

сирпвина 

 
 

 

Привреда 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана  

 

 

 

 

 депппулација и неппвпљна старпсна 

структура станпвнищтва 

 недпвпљна искприщтенпст 

прирпдних ресурса 

 неискприщтени „green-field“ и 

„brown-field“ капацитети 

 екплпщки прпблеми: емисија щтетних 

материја у ваздух, слабп третиране 

птпадне впде, прпблем индустријскпг 

птпада и нераципнална пптрпщоа 

енергетских ресурса 

 неадекватне мјере защтите живптне 
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средине 

Са планпм  јашаое мпгућнпсти за 

интензивнији привредни развпј 

ппщтине крпз ппдрщку развпја 

малих и средоих предузећа 

 плански развпј туризма и 

туристишке инфраструктуре 

 изградоа нпвих ппгпна самп у  

планпм предвиђеним зпнама  

 смаоеое щтетних емисија у 

ваздух, ефикаснп прешищћаваое 

птпадних впда, рукпваое 

индустријским птпадпм на 

безбједан нашин, раципнална 

пптрпщоа енергетских ресурса 

 усппстављен систем управљаоа 

защтитпм живптне средине, 

мпнитпринг и инфпрмисаое 

 

 

Туризам 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана   неппстпјаое стратещкпг ппредјељеоа 

да ли и у кпјпј мјери развијати туризам 

на ппдрушју  ппщтине 

 недпвпљна искприщтенпст  прирпдних 

дпбара и културнпг насљеђа кап 

туристишких лпкалитета 

Са планпм  развпј туризма заснпван на 

пдабраним гранама туризма кпје 

су примјерене распплпживим 

ресурсима ппщтине 

  ппдстицаое развпја туризма и 

пбпгаћиваое туристишке ппнуде 

 дефинисаое услпва реализације 

елемената туристишке ппнуде у 

кпнтексту защтите живптне 

средине, защтите прирпдне 

средине и защтите културнп-

истпријскпг наслеђа 

 незнатнп ппвећаое емисије 

аерпзагађеоа, загађиваоа впде, 

ппвећаое нивпа буке и ствараое 

птпада у зпнама кпнцентрације туриста 

 

 

Мрежа насеља 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана   разлике у степену урбанизације 

насеља;  

 депппулација сепских насеља 
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 екплпщки прпблеми у виду ппвећане 

загађенпсти ваздуха у урбаним 

зпнама и ппвећанпг нивпа буке уз 

сапбраћајнице 

Са планпм  уравнптежен развпј, смаоиваое  

разлика у степену урбанизације 

ппјединих насеља и оихпвих 

заједница 

 фпрмираое функципналних 

урбаних ппдрушја 

 прганизација насеља у циљу 

ствараоа бпљих услпва за развпј, 

заппщљаваое и заустављаое 

депппулације станпвнищтва, 

ппбпљщаое услпва за живпт и рад 

 кпнтрплисана изградоа у пквиру 

граница грађевинских рејпна, у 

циљу защтите плпднпг 

ппљппривреднпг земљищта, 

прирпдних ресурса и културних 

вриједнпсти на ппдрушју ппщтине 

 

Станпвништвп и људскп здравље 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана  
 
 
 
 
 
 
 
 

 дип станпвнищтва уз магистрални пут 

и у урбанпм дијелу ппщтине је 

излпжен ппвищенпм нивпу буке 

 демпграфскп пражоеое села 

 депппулација ппщтине 

 неппвпљна старпсна структура 

 станпвнищтвп у урбанпм дијелу града 

у тпку грејне сезпне излпженп 

ппвищеним кпнцентрацијама 

пплутаната у ваздуху 

Са планпм  квалитетнији услпви живпта у 

руралнпм ппдрушју и ппвећаое 

заинтереспванпсти младих за 

пстанак 

 прпграми и прпјекти 

заппщљаваоа младих кпјим би 

се стимулисап демпграфски 

ппправак уз већу мпгућнпст 

рада. 

 заустављаое негативних 

тенденција у демпграфскпм 

развпју ппдрушја крпз 
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пствариваое планских циљева 

у ппгледу ппкретаоа укупнпг 

развпја. 

 изградоа централнпг извпра 

тпплптне енергије (тпплане)у 

градскпм ппдрушју 

 
Јавне службе 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана   неравнпмјеран расппред и 

ппремљенпст пбјеката јавних служби и 

пбјеката друщтвенпг стандарда  

Са планпм  мпдернизација  пбјеката јавних 

служби 

 унапређеое здравствених услуга и 

щкплства 

 ппдизаое квалитета живљеоа 

 изградоа, пдржаваое, 

псавремеоиваое и пбпгаћиваое 

садржајима пбјеката културе, 

сппрта и рекреације 

 

 

Сапбраћајна инфраструктура 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана  

 

 

 

 незадпвпљавајуће стаое ппстпјеће 

путне мреже (недпвпљна щирина 

пута, пщтри радијуси, нерјещена 

пдвпдоа и непдгпварајућа кплпвпзна 

кпнструкција) 

Са планпм  планским кприщћеоем земљищта у 

защтитним ппјасевима путева 

пгранишава се брпј станпвника 

излпжених ппвећанпм загађеоу 

ваздуха и буци 

 ппвећаое сапбраћајне дпступнпсти 

и квалитета путева дппринијеће 

развпју туризма, привреде и 

ппрасту заппсленпсти, кап и 

ублажаваоу депппулације 

руралнпг ппдрушја 

 ппвећаое нивпа безбједнпсти свих 

ушесника у сапбраћају 

 ппвећаое нивпа буке и емисије 

щтетних гаспва у ппдрушју планиранпг 

аутп-пута и регипналнпг пута 

 изградоа планиранпг аутп-пута и 

регипналнпг пута дпвещће дп 

заузимаоа ппљппривреднпг 

земљищта   
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Енергетика 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана   загађиваое ваздуха из система за 

гријаое и индивидуалних лпжищта 

 нераципнална пптрпщоа гприва и 

слаба енергетска ефикаснпст 

  неискприщтени пптенцијали 

пбнпвљивих извпра енергије 

Са планпм  смаоеое емисије загађујућих 

материја у вазду изградопм 

градске  тпплане  

 ппбпљщаое квалитета прирпдне 

средине и квалитет живљеоа у 

складу са прихватљивим 

екплпщким и амбијенталним 

стандардима 

 смаоеое енергетских пптреба кпд 

свих пптрпщаша енергије, путем 

примјене стандарда енергетске 

ефикаснпсти 

 веће ушещће пбнпвљивих видпва 

енергије у прпизвпдои 

електришне и тпплптне енергије 

 ппвећаое ефикаснпсти 

прпизвпдое, трансппрта, 

дистрибуције и пптрпщое 

енергије 

 негативан утицај изградое 

планираних хидрпелектрана на 

бипдиверзитет и живптну средину 

 

 

Заштита прирпдних дпбара 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана  

 

 усљед негативнпг утицаја средине и 

недпвпљнпг степена защтите дпћи ће 

дп ппремећаја функципнисаоа и 

ппстанка прирпдних дпбара 

 недпвпљна брига п прирпдним 

дпбрима 

 деградација и прекпмјерна 

експлпатација прирпдних ресурса 

 прекпмјерна и некпнтрплисана 

експлпатација биљних и живптиоских 

врста 

Са планпм  предлпжене мјере за дјелптвпрну 

защтиту, пшуваое и унапређеое 

прирпдних дпбара 
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 званишна защтита прирпдних 

вриједнпсти 

 валпризпваое прирпднпг и 

културнп-истпријскпг насљеђа 

ппщтине 

 пдрживп управљаое прирпдним 

вриједнпстима, защтита 

угрпжених врста флпре и фауне 

 кпнтрплисана експлпатација 

биљних и живптиоских врста 

 

Заштитта културнп-истпријскп насљеђе 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана   недпвпљна брига п културним 

дпбрима 

 деградација ппстпјећих прпстпра и 

физишке структуре културних дпбара 

и оихпва неадекватна презентација 

Са планпм  предлпжене планске мјере 

защтите 

 ппбпљщаое пднпса према 

културнпм насљеђу, ппбпљщаое 

квалитета защтите културнп-

истпријских дпбара  

 афирмисаое и ревитализпваое 

културнпг насљеђа  

 прпмпција културне бащтине у 

циљу искприщћаваоа екпнпмских 

пптенцијала прпстпра на кпме се 

налази 

 

 

Заштита живптне средине 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана   ппвећаое загађеоа пснпвних 

шинилаца живптне средине (впде, 

ваздуха и земљищта) 

Са планпм  заустављаое даље деградације 

живптне средине (ваздух, впда, 

земљищте и др.) пдређиваоем 

стаоа, припритета защтите и 

услпва пдрживпг кприщћеоа 

ресурса 

 ппстизаое раципналне 

прганизације, уређеоа и защтите 

прпстпра 
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 пбезбеђиваое квалитетне 

живптне средине - защтита впда уз 

примјену интегралнпг приступа у 

управљаоу и кприщћеоу впдних 

ресурса, пптпуна защтита 

квалитета ппдземних впда и 

стриктна защтита зпна кпје су 

закпнпм резервисана извприщта 

впдпснабдеваоа, защтита 

земљищта уз интегрални пднпс у 

планираоу и управљаоу 

земљищним ресурсима, защтита и 

пшуваое квалитета ваздуха 

 предузимаое адекватних 

превентивних мjера уз 

усппстављаое система кпнтрпле 

свих пблика загађиваоа 

 интегрални и кпнтинуирани 

систем мпнитпринга живптне 

средине у ппщтини 

 усппстављаое система за 

институципналнп управљаое 

живптнпм срединпм и 

унапређеое инфпрмисаоа 

јавнпсти 

 
Управљаое птпадпм 

 Ппзитивни ефекти Негативни ефекти 

Без плана  
 
 

 непрпписнп пдлагаое шврстих 

птпадних материја, щтп дпвпди дп 

загађиваоа земљищта, ппдземних и 

ппврщинских впда и ваздуха 

 неппстпјаое кпмуналне 

инфраструктуре 

 ппвећан брпј дивљих деппнија и 

илегалних пдлагалищта птпада  

Са планпм  усппстављаое система за 

прикупљаое, трансппрт, третман и 

деппнпваое птпада у складу са 

закпнским прпписима 

 прелазак на систем регипналнпг 

пдлагаоа птпада 

 усппстављаое система рециклаже 

 санација и рекултивација 

ппстпјећих нехигијенских 
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деппнија, какп би се птклпнила 

перманентна ппаснпст пд 

загађеоа 

 

1. Фкпликп се рјещеоа дата Прпстпрним планпм не реализују наставиће се: екпнпмска 

неразвијенпст ппдрушја, непптпуна туристишка валпризација, недпвпљна инфраструктурна и 

кпмунална ппремљенпст, дугпрпшна депппулација насеља, велики ппремећаји у старпснпј 

структури станпвнищтва, ппјаве ерпзије, лпща санитација насеља, тенденција деппнпваоа 

кпмуналнпг птпада на неуређеним и несанитарним деппнијама, даља девастација вриједнпг 

културнпг и прирпднпг насљеђа. Акп би се пвај тренд наставип мпгли би се пшекивати самп 

негативни ефекти у свакпм пд наведених сектпра у пднпсу на циљеве Стратещке прпцјене. 

 

2. Имплементација Прпстпрнпг плана ће услпвити развпј са ппзитивним ефектима у скпрп свим 

наведеним сектприма и птклаоаое дп сада упшених негативних тенденција. Притпм је неппхпднп 

врщити мпнитпринг индикатпра кпји би мпгли да ппкажу пптенцијалне негативне утицаје на 

живптну средину (загађеое впде, ваздуха и земљищта у зпнама ппстпјећих и планираних 

сапбраћајница, загађеое впде, ваздуха и земљищта у зпнама ппстпјећих и планираних 

индустријских ппстрпјеоа, санираое и заустављаое ерпзипних прпцеса  у ппдрушјима излпженим 

пвим прпцесима). 

 

3.3. ПРИКАЗ ПРПЦИЈЕОЕНИХ УТИЦАЈА ПЛАНА И ПРПГРАМА НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ СА 
ППИСПМ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАОЕ И ПГРАНИЧАВАОЕ НЕГАТИВНИХ, ПДНПСНП УВЕЋАОЕ 
ППЗИТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 
 

Кпристећи метпд матрице, анализиран је утицај стратещких ппредјељеоа на стаое живптне 

средине у предметнпм прпстпру, пднпснп прпцјена ефеката варијанти на живптну средину. Крпз 

матрице је изврщена прпцјена ппзитивних и негативних утицаја изабраних варијанти, те ппређеое 

варијантих рјещеоа пп сектприма Плана са циљевима стратещке прпцјене утицаја и припадајућим 

индикатприма.     

Накпн квалитативне прпцјене, изврщена је евалуација знашаја (велишина утицаја, пднпснп 

интензитет и прпстпрна размјера) и вјерпватнпће утицаја планских рјещеоа Прпстпрнпг плана 

ппщтине Mркпоић Град на живптну средину у пднпсу на циљеве стратещке прпцјене утицаја.  

Знашај утицаја представља пбим физишкпг прпстпра кпји мпже бити излпжен дјелпваоу прпмјена 

у средини. Велишина утицаја представља приказ щтете или кпристи пд прпцјеоенпг дјелпваоа на 

живптну средину, кпји се према велишини прпмјена пцјеоују кап негативне и ппзитивне прпмјене. 

Ефекти планских рещеоа, према велишини прпмјена се пцјеоују брпјевима пд -3 дп +3, где се знак 

минус пднпси на негативне, а знак плус за ппзитивне прпмјене. 2 

Прпцјена планских рјещеоа у пднпсу на циљеве стратещке прпцјене утицаја ппдразумијева 

преппзнаваое мпгућих кпнфликата у прпстпру, те с тим у вези и дефинисаое пдгпварајућих 

смјерница за спрешаваое или ублажаваое знашаја и интензитета пптенцијалних кпнфликата.   
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Табела бр. 14: Критеријуми за пцјеоиваое величине утицаја 

Величина утицаја Пзнака Ппис 

Критишан -3 Јак негативан утицај 

Већи -2 Већи негативан утицај 

Маои -1 Маои негативан утицај 

Нема израженпг утицаја 0 Нема утицаја или нема ппдатака 

Ппзитиван +1 Маои ппзитиван утицај 

Ппвпљан +2 Већи ппзитиван утицај 

Врлп ппвпљан +3 Јак ппзитиван утицај 

 

Ф нареднпј табели су приказани критеријуми за вреднпваое прпстпрних размјера мпгућих 

утицаја: 

 

Табела бр. 15: Критеријуми за вреднпваое прпстпрних размјера утицаја 

Размјере утицаја Пзнака Ппис 

Државни/наципнални Н Мпгућ утицај на наципналнпм нивпу 

Регипнални Р Мпгућ утицај у пквиру прпстпра ‐ регије 

Ппщтински П Мпгућ утицај у прпстпру ппщтине 

Лпкални Л Мпгућ утицај у некпј зпни или дијелу 

ппщтине 

 

Вјерпватнпћа да ће се неки прпцјеоени утицај дпгпдити у стварнпсти такпђе представља важан 

критеријум за дпнпщеое пдлука у тпку израде Плана. Вјерпватнпћа утицаја пдређује се према 

скали приказанпј у табели бр. 16. 

 

Табела бр. 16: Скала за прпцјену вјерпватнпће утицаја 

Вјерпватнпћа Пзнака Ппис 

100% И Фтицај извјестан 

вище пд 50% В Фтицај вјерпватан 

маое пд 50% М Фтицај мпгућ 

Маое пд 1% Н Фтицај није вјерпватан 

Дпдатни критеријуми мпгу се извести према времену трајаоа утицаја,пднпснп ппсљедица. Ф тпм 

смислу мпгу се дефинисати привремени‐ппвремени (П) и дугптрајни (Д) ефекти.  

Табела бр. 17: Прпцјена трајаоа утицаја   

Oзнака Oпис утицаја 

Д Дугптрајни утицај 

П Привремени-ппвремени утицај 
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За Прпстпрни план ппсебнп су знашајни утицаји кпји имају јак ппзитиван или већи ппзитиван 

утицај и јак негативан или већи негативан ефекат на цијелпм ппдрушју Плана, пднпснп на 

лпкалнпм, регипналнпм или државнпм нивпу, ради дефинисаоа мјера за смаоеое или 

елиминисаое негативних ефеката на живптну средину. 

Планска рјещеоа дефинисана нацртпм прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град кпја су 

пбухваћена прпцјенпм утицаја на живптну средину наведена су у нареднпј табели. 

 

Табела бр. 18: Планска рјешеоа пбухваћена Стратешкпм прпцјенпм утицаја 

ПБЛАСТ ПЛАНСКА РЈЕШЕОА ПБУХВАЋЕНА СТРАТЕШКПМ ПРПЦЈЕНПМ УТИЦАЈА 

Прпстпр и 

станпвништвп 

1.1. Фпрмираое  функципналних урбаних ппдрушја  

Ппљппривреднп 

земљиште и 

ппљппривреда 

 

2.1. Пдрживп кприщтеое ппљппривреднпг земљищта путем  

ппљппривредне прпизвпдое  усмјерене ка интегралнпј ппљппривреднпј 

прпизвпдои  

2.2. Спрпвпђеое биплпщких радпва и мјера на мелипрацији пащоака, 

ппдизаоу впћоака и винпграда и гајеоу других ппљппривредних 

култура, на ппврщинама кпје су нападнуте екцесивнпм и јакпм ерпзијпм 

и псниваоу заједнишких ливада 

Шумскп земљиште 3.1. Ппщумљаваое непбраслих щумских ппврщина ппдесних за 

ппщумљаваое, рекпнструкција и кпнверзија деградираних и ниских 

щума и защтита ппстпјећег щумскпг фпнда 

Привреда 4.1. Ревитализација, прпщиреое и прпмпција индустријскп-ппслпвних зпна 

4.2. Развпј туризма на темељу прирпдних ресурса ппщтине (излетнишки и 

сппртскп-рекреативни туризам, манифстаципни, рурални, лпвни и 

рибплпвни и транзитни туризам) 

4.3. Изградоа туристишких капацитета и инфраструктуре 

4.4. Системска истраживаоа технишкпг грађевинскпг камена, 

термпминералних впда, бпксита, угља, крешоака, дплпмита, бентнита, 

ппдземних впда и других минералних ресурса на теритприји ппщтине 

Мркпоић Град у циљу адекватнпг кприщћеоа и защтите 

Сапбраћајна 

инфраструктура 

5.1. Изградоа  аутппута Градищка-Баоа Лука-Мркпоић Град-Купрес и 

регипналнпг пута Млинищте-Клекпваша  

5.2.  Ппправљаое стаоа примарних сапбраћајница на теритприји ппщтине  

(асфалтираое макадамских сапбраћајница, рекпнструкција улица, изградоа 

ефикаснпг система пбпринске пдвпдое, ппстављаое сапбраћајне 

сигнализације) 

 

 

 

 

 

 

6.1. Рекпнструкција старе  впдпвпдне мреже  

6.2.Ријещити впдпснабдијеваое у свим мјесним заједницама 

6.3.Изградоа акумулације и хидрпелектране у Ппдращници и  

вищенамјенскп кприщтеое акумулације 

6.4. Снабдијеваое впдпм крупних привредних капацитета врщити из језера 
„Бпшац“, тамп гдје је мпгуће 

6.5.Изградоа нпвих хидрпцентрала 
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Хидрптехничка 

инфраструктура 

6.6. Изградоа канализаципне мреже птпадних и пбпринских впда у дијелу 

ппщтине гдје не ппстпји иста  

6.7.Изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда 

6.8.Изградоа дјелимишних регулација впдптпкпва у урбанпм и ванурбанпм 

ппдрушју 

6.9.Регулација Маладашке ријеке, крпз изградоу акумулације кпја би 
служила за навпдоаваое, пптребе стпшнпг фпнда, кап и спрешаваое 
щумских ппжара 

Електрпенергетска 

инфраструктура 

7.1. Рекпнструкција и изградоа нпве електрпенергетске инфраструктуре 

Термпенергетика 8.1. Изградоа централнпг извпра тпплптне енергије (тпплане)у градскпм 

ппдрушју 

Телекпмуникаципна 

инфраструктура  

9.1.Мпдернизација ппстпјеће и изградоу нпве савремене инфраструктурне 
мреже и пбјеката 

Управљаое птпадпм 10.1.Изградоа регипналне санитарне деппније 

10.2. Изградоа (пратећих) пбјеката у систему управљаоа птпадпм  

Ф табели бр. 18 приказан је избпр планских активнпсти пп сектприма Плана кпје ће бити укљушене 

у прпцес мултикритеријумске евалуације. За свакп пд наведених планских рјещеоа су дефинисани 

пперативни циљеви (један или вище) кпје је пптребнп реализпвати какп би се стратещка рјещеоа 

спрпвела у пракси и исти су узети у пбзир приликпм ппступка вреднпваоа. 
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Табела бр. 19: Приказ интензитета утицаја планских рјешеоа у пднпсу на стратешке циљеве заштите живптне средине
1
 

 

 

 
Табела бр. 19 (наставак): Приказ интензитета утицаја планских рјешеоа у пднпсу на стратешке циљеве заштите живптне средине 

                                                 
1
 Велишина утицаја пд -3 дп +3 

Циљеви стратешке прпцјене Планска рјешеоа 

1.1. 2.1. 2.2 3.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 6.1 6.2. 6.3. 

Защтита и пшуваое квалитета впда  -1 +3 +2 +3 -2 +2 -1 -1 -2 +2 +2 +2 -2 

Защтита и пшуваое квалитета ваздуха -2 +1 +1 +3 -2 +2 -1 -1 -2 +2 0 0 -1 

Защтита и пшуваое квалитета земљищта -3 +3 +3 +3 -3 +2 -2 -1 -3 +1 +1 0 +2 

Пшувати бипдиверзитет и прирпдна дпбра и 
унаприједити предип; 

-1 +1 +2 +2 -2 +2 -1 -1 -2 +1 0 0 -2 

Пшувати угрпжене врсте флпре и фауне; -1 +1 +1 +2 -2 +2 -1 -1 -2 +1 0 0 -2 

Защтита и ревитализација културнпг насљеђа; 0 0 0 0 0 +2 +2 0 +1 0 0 0 0 

Раципнална експлпатација минералних сирпвина-  0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 0 0 0 

Смаоити пптрпщоу впде у индустрији и у 
дпмаћинствима  

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +3 0 0 

Фнапређеое енергетске ефикаснпсти и ппвећаое 
кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије 

0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

0 
 

+3 

Ппвећаваое ппкривенпсти ппщтине прганизпваним 
пдвпзпм птпада 

+2 +1 0 +1 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 

Смаоити кплишине птпада -2 0 0 0 -2 -1 -2 0 0 0 0 0 0 

Фклаоаое дивљих деппнија +2 +1 0 +1 -1 +2 0 0 0 0 0 0  

Смаоити емисију гаспва кпји дпвпде дп ефекта 
стаклене бащте  

-2 +1 +1 +3 -2 +1 0 0 -2 0 0 0 -2 

Пбезбједити систем впдпснабдијеваоа   здравственп 
исправне впде за пиће; 

+2 +2 0 +1 0 +1 0 0 0 0 +3 +3 0 

Смаоити излпженпст буци ; -2 0 0 +2 -2 -2 -2 -1 -2 +2 0 0 0 

Ствприти услпве за пдмпр и рекреацију; +1 0 +1 +1 -2 +3 +2 0 +1 +1 0 0 +1 

Фнаприједити инфпрмисаое јавнпсти пп питаоима 
живптне средине; 

0 +3 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 

Дефинисати едукативне прпграме за лпкалну управу и 
грађане; 

0 +3 0 +2 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 

Кпнтинуиран мпнитпринг пснпвних кпмпппнети 
живптне средине  

0 +3 0 0 +1 +2 0 0 0 0 +1 +1 +1 
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Циљеви стратешке прпцјене Планска рјешеоа 

6.4 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7.1. 8.1. 9.1 10.1. 10.2. 

Защтита и пшуваое квалитета впда  +2 -2 +3 +3 +2 -2 -1 +1 -1 +3 -1 

Защтита и пшуваое квалитета ваздуха 0 -1 0 -1 -1 +2 -1 +3 -1 +2 -1 

Защтита и пшуваое квалитета земљищта 0 -2 +3 +2 +2 +2 -2 +1 -1 +3 -2 

Пшувати бипдиверзитет и прирпдна дпбра и унаприједити 
предип; 

0 -2 0 +2 0 +2 -2 +1 -1 +2  

Пшувати угрпжене врсте флпре и фауне; 0 -2 0 +2 0 +2 -2 0 -1 +2  

Защтита и ревитализација културнпг насљеђа; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раципнална експлпатација минералних сирпвина-  0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

Смаоити пптрпщоу впде у индустрији и у дпмаћинствима  +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фнапређеое енергетске ефикаснпсти и ппвећаое кприщћеоа 
пбнпвљивих извпра енергије  0 +3 

 
0 

0 0 0 0 +1 0 0 
 

0 

Ппвећаваое ппкривенпсти ппщтине прганизпваним пдвпзпм 
птпада 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 

Смаоити кплишине птпада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +3 

Фклаоаое дивљих деппнија 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +3 

Смаоити емисију гаспва кпји дпвпде дп ефекта стаклене 
бащте  

0 -1 0 0 0 -1 0 +3 0 +2 +1 

Пбезбједити систем впдпснабдијеваоа   здравственп 
исправне впде за пиће; 

+1 0 +2 +1 0 0 0 0 0 +1 +1 

Смаоити излпженпст буци ; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ствприти услпве за пдмпр и рекреацију; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 

Фнаприједити инфпрмисаое јавнпсти пп питаоима живптне 
средине; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 

Дефинисати едукативне прпграме за лпкалну управу и 
грађане; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 

Кпнтинуиран мпнитпринг пснпвних кпмпппнети живптне 
средине  

0 +1 +1 +2 0 0 0 +1 0 +3 +1 
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Табела бр. 20: Приказ прпстпрних размјера утицаја планских рјешеоа у пднпсу на стратешке циљеве заштите живптне средине
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Н-наципнални утицај, Р-регипнални утицај, П-ппщтински утицај, Л-лпкални утицај  

Циљеви стратешке прпцјене Планска рјешеоа 

1.1. 2.1. 2.2. 3.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3. 

Защтита и пшуваое квалитета впда  Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л П Л 

Защтита и пшуваое квалитета ваздуха Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л   Л 

Защтита и пшуваое квалитета земљищта Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л  Л 

Пшувати бипдиверзитет и прирпдна дпбра и унаприједити 
предип; 

Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л   Л 

Пшувати угрпжене врсте флпре и фауне; Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л   Л 

Защтита и ревитализација културнпг насљеђа;      П П  П     

Раципнална експлпатација минералних сирпвина-         П      

Смаоити пптрпщоу впде у индустрији и у дпмаћинствима      П      Л   

Фнапређеое енергетске ефикаснпсти и ппвећаое кприщћеоа 
пбнпвљивих извпра енергије               Н 

Ппвећаваое ппкривенпсти ппщтине прганизпваним пдвпзпм 
птпада 

П П  П  П        

Смаоити кплишине птпада П    П П Л       

Фклаоаое дивљих деппнија Л Л  Л Л Л        

Смаоити емисију гаспва кпји дпвпде дп ефекта стаклене 
бащте  

Л Л Л Л П Л   Л    Л 

Пбезбједити систем впдпснабдијеваоа   здравственп 
исправне впде за пиће; 

Л Л  Л  Л     Л П  

Смаоити излпженпст буци 
Л   

Л 
 

Л Л Л Л Л Л    

Ствприти услпве за пдмпр и рекреацију; Л  Л П Л Р Р  Р П   П 

Фнаприједити инфпрмисаое јавнпсти пп питаоима живптне 
средине; 

 П    П        

Дефинисати едукативне прпграме за лпкалну управу и 
грађане; 

 П  П  П        

Кпнтинуиран мпнитпринг пснпвних кпмпппнети живптне 
средине  

 Л   Л П     Л П Л 
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Табела бр. 20(наставак): Приказ прпстпрних размјера утицаја планских рјешеоа у пднпсу на стратешке циљеве заштите живптне средине 

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви стратешке прпцјене Планска рјешеоа 

6.4 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7.1. 8.1. 9.1 10.1. 10.2. 

Защтита и пшуваое квалитета впда  П Л Л Л Л Л Л Л Л Р П 

Защтита и пшуваое квалитета ваздуха  Л  Л Л Л Л Л Л Р П 

Защтита и пшуваое квалитета земљищта  Л Л Л Л Л Л Л Л Р П 

Пшувати бипдиверзитет и прирпдна дпбра и унаприједити 
предип; 

 Л  Л  Л Л Л Л Р  

Пшувати угрпжене врсте флпре и фауне;  Л  Л  Л Л  Л Р  

Защтита и ревитализација културнпг насљеђа;            

Раципнална експлпатација минералних сирпвина-        П     

Смаоити пптрпщоу впде у индустрији и у дпмаћинствима  П           

Фнапређеое енергетске ефикаснпсти и ппвећаое кприщћеоа 
пбнпвљивих извпра енергије   

 Н      П    

Ппвећаваое ппкривенпсти ппщтине прганизпваним пдвпзпм 
птпада 

         Р  

Смаоити кплишине птпада          Р П 

Фклаоаое дивљих деппнија  Л   Л Л    Р П 

Смаоити емисију гаспва кпји дпвпде дп ефекта стаклене 
бащте  

 Л    Л  Л  Р П 

Пбезбједити систем впдпснабдијеваоа   здравственп 
исправне впде за пиће; 

Л  Л Л      Р П 

Смаоити излпженпст буци            

Ствприти услпве за пдмпр и рекреацију;          Р П 

Фнаприједити инфпрмисаое јавнпсти пп питаоима живптне 
средине; 

         Р П 

Дефинисати едукативне прпграме за лпкалну управу и 
грађане; 

         Р П 

Кпнтинуиран мпнитпринг пснпвних кпмпппнети живптне 
средине  

 Л Л Л    Л  Л П 
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Табела бр. 21: Приказ вјерпватнпће и времена трајаоа утицаја планских рјешеоа у пднпсу на стратешке циљеве заштите живптне средине 

 

 

 

 

Циљеви стратешке прпцјене Планска рјешеоа 

1.1. 2.1. 2.2 3.1. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 6.1 6.2. 6.3. 

Защтита и пшуваое квалитета впда  м/д в/д в/д в/д в/д в/д м/п м/д м/д в/д в/д в/д м/д 

Защтита и пшуваое квалитета ваздуха М/д м/д м/д в/д в/д в/д м/п м/д в/д в/д   м/д 

Защтита и пшуваое квалитета земљищта И/д И/д и/д в/д и/д в/д в/д м/д и/д м/д м/д  в/д 

Пшувати бипдиверзитет и прирпдна дпбра и 
унаприједити предип; 

м/д м/д в/д в/д м/д в/д м/п м/д в/д м/д   м/д 

Пшувати угрпжене врсте флпре и фауне; м/д м/д в/д в/д м/д в/д м/п м/д в/д м/д   м/д 

Защтита и ревитализација културнпг насљеђа;      в/д в/д  м/д     

Раципнална експлпатација минералних сирпвина-         и/д      

Смаоити пптрпщоу впде у индустрији и у 
дпмаћинствима  

    м/д      и/д   

Фнапређеое енергетске ефикаснпсти и ппвећаое 
кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије   

            и/д 

Ппвећаваое ппкривенпсти ппщтине прганизпваним 
пдвпзпм птпада 

в/д м/д  м/д  м/д        

Смаоити кплишине птпада в/д    в/д в/д в/п       

Фклаоаое дивљих деппнија м/д м/п  м/п м/д в/д        

Смаоити емисију гаспва кпји дпвпде дп ефекта 
стаклене бащте  

м/д м/д м/д в/д м/д м/д   в/д    м/д 

Пбезбједити систем впдпснабдијеваоа   здравственп 
исправне впде за пиће; 

в/д м/д  м/д  м/д     и/д в/д  

Смаоити излпженпст буци м/д м/д  
 

В/д 
в/д в/д в/п м/д в/д в/д    

Ствприти услпве за пдмпр и рекреацију; м/д  м/д м/д м/д и/д в/д  м/д м/д   м/д 

Фнаприједити инфпрмисаое јавнпсти пп питаоима 
живптне средине; 

 в/д    в/д        

Дефинисати едукативне прпграме за лпкалну управу и 
грађане; 

 В/п  м/п  в/п        

Кпнтинуиран мпнитпринг пснпвних кпмпппнети 
живптне средине  

 в/д   в/д в/д     м/д в/д в/д 



89 

 

Табела бр. 21(наставак): Приказ вјерпватнпће и времена трајаоа утицаја планских рјешеоа у пднпсу на стратешке циљеве заштите живптне 

средине 

 

 

 

Циљеви стратешке прпцјене Планска рјешеоа 

6.4 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7.1. 8.1. 9.1 10.1. 10.2. 

Защтита и пшуваое квалитета впда  в/д в/д и/д и/д в/д м/д м/п м/д м/п в/д м/п 

Защтита и пшуваое квалитета ваздуха  м/д  м/п м/п в/д м/п и/д м/п м/д м/п 

Защтита и пшуваое квалитета земљищта  в/д и/д в/д в/д в/д в/п м/д м/п в/д в/д 

Пшувати бипдиверзитет и прирпдна дпбра и унаприједити 
предип; 

 в/д  в/д  в/д в/д м/д м/п м/д  

Пшувати угрпжене врсте флпре и фауне;  в/д  в/д  в/д м/д  м/п м/д  

Защтита и ревитализација културнпг насљеђа;            

Раципнална експлпатација минералних сирпвина-        м/д     

Смаоити пптрпщоу впде у индустрији и у дпмаћинствима  в/д           

Фнапређеое енергетске ефикаснпсти и ппвећаое кприщћеоа 
пбнпвљивих извпра енергије   

 и/д      в/д    

Ппвећаваое ппкривенпсти ппщтине прганизпваним пдвпзпм 
птпада 

         в/д  

Смаоити кплишине птпада      3    в/д в/д 

Фклаоаое дивљих деппнија  в/д   м/п м/п    в/д в/д 

Смаоити емисију гаспва кпји дпвпде дп ефекта стаклене 
бащте  

 м/д    м/д  в/д  в/д м/д 

Пбезбједити систем впдпснабдијеваоа   здравственп 
исправне впде за пиће; 

м/д  м/д м/д      м/д м/д 

Смаоити излпженпст буци          0 0 

Ствприти услпве за пдмпр и рекреацију;          м/д м/д 

Фнаприједити инфпрмисаое јавнпсти пп питаоима живптне 
средине; 

         в/д в/д 

Дефинисати едукативне прпграме за лпкалну управу и 
грађане; 

         в/п в/п 

Кпнтинуиран мпнитпринг пснпвних кпмпппнети живптне 
средине  

 в/д м/д в/д    в/д  в/д м/д 
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Табела бр. 22: Циљеви Стратешке прпцјене и планска рјешеоа 

Ред.бр ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРПЦЈЕНЕ Ред.бр. ПЛАНСКА РЈЕШЕОА 

1. Защтита и пшуваое квалитета впда  1.1. Фпрмираое  функципналних урбаних ппдрушја  

2. Защтита и пшуваое квалитета ваздуха  2.1 Пдрживп кприщтеое ппљппривреднпг земљищта путем  
ппљппривредне прпизвпдое  усмјерене ка интегралнпј 
ппљппривреднпј прпизвпдои  

3. Защтита и пшуваое квалитета земљищта 2.2. Спрпвпђеое биплпщких радпва и мјера на мелипрацији 
пащоака, ппдизаоу впћоака и винпграда и гајеоу других 
ппљппривредних култура, на ппврщинама кпје су нападнуте 
екцесивнпм и јакпм ерпзијпм и псниваоу заједнишких ливада 

4. Пшувати бипдиверзитет и прирпдна дпбра и 
унаприједити предип; 

3.1 Ппщумљаваое непбраслих щумских ппврщина ппдесних за 
ппщумљаваое, рекпнструкција и кпнверзија деградираних и 
ниских щума и защтита ппстпјећег щумскпг фпнда 

5. Пшувати угрпжене врсте флпре и фауне; 4.1 Ревитализација, прпщиреое и прпмпција индустријскп-
ппслпвних зпна 

6. Защтита и ревитализација културнпг насљеђа; 4.2 Развпј туризма на темељу прирпдних ресурса ппщтине 

7. Раципнална експлпатација минералних 
сирпвина-  

4.3. Системска истраживаоа технишкпг грађевинскпг камена, 
термпминералних впда, бпксита, угља, крешоака, дплпмита, 
бентнита, ппдземних впда и других минералних ресурса на 
теритприји ппщтине Мркпоић Град. у циљу адекватнпг 
кприщћеоа и защтите 

8. Смаоити пптрпщоу впде у индустрији и у 
дпмаћинствима  

5.1. Изградоа  аутппута Градищка-Баоа Лука-Мркпоић Град-Купрес 
и регипналнпг пута Млинищте-Клекпваша 

9. Фнапређеое енергетске ефикаснпсти и ппвећаое 
кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије 

5.2. Ппправљаое стаоа примарних сапбраћајница на теритприји 
ппщтине  (асфалтираое макадамских сапбраћајница, 
рекпнструкција улица, изградоа ефикаснпг система пбпринске 
пдвпдое, ппстављаое сапбраћајне сигнализације) 

10. Ппвећаваое ппкривенпсти ппщтине 
прганизпваним пдвпзпм птпада 

6.1 Рекпнструкција старе  впдпвпдне мреже  

11. Смаоити кплишине птпада 6.2. Ријещити впдпснабдијеваое у свим мјесним заједницама 

12. Фклаоаое дивљих деппнија 6.3. Изградоа акумулаци и хидрпелектране у Ппдращници и  
вищенамјенскп кприщтеое акумулације 

13. Смаоити емисију гаспва кпји дпвпде дп ефекта 
стаклене бащте  

6.4. Снабдијеваое впдпм крупних привредних капацитета врщити 
из језера „Бпшац“, тамп гдје је мпгуће 

14. Пбезбједити систем впдпснабдијеваоа   
здравственп исправне впде за пиће; 

6.5. Изградоа нпвих хидрпцентрала 

1.5 Смаоити излпженпст буци 6.6. Изградоа канализаципне мреже птпадних и пбпринских впда у 
дијелу ппщтине гдје не ппстпји иста  

16. Ствприти услпве за пдмпр и рекреацију; 6.7. Изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда 

17. Фнаприједити инфпрмисаое јавнпсти пп 
питаоима живптне средине; 

6.8. Изградоа дјелимишних регулација впдптпкпва у урбанпм и 
ванурбанпм ппдрушју 

18. 
Дефинисати едукативне прпграме за лпкалну 
управу и грађане; 

6.9. Регулација Маладашке ријеке, крпз изградоу акумулације кпја 
би служила за навпдоаваое, пптребе стпшнпг фпнда, кап и 
спрешаваое щумских ппжара 

19. Кпнтинуиран мпнитпринг пснпвних кпмпппнети 
живптне средине  

7.1. Рекпнструкција и изградоа нпве електрпенергетске 
инфраструктуре 

 8.1. Изградоа централнпг извпра тпплптне енергије (тпплане)у 
градскпм ппдрушју 

9.1. Мпдернизација ппстпјеће и изградоу нпве савремене 
инфраструктурне мреже и пбјеката 

10.1. Изградоа регипналне санитарне деппније 

10.2. Изградоа (пратећих) пбјеката у систему управљаоа птпадпм  
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Табела бр. 23: Евалуација стратешки значајних утицаја планских рјешеоа на циљеве СПУ 

Планска рјешеоа Идентификација и евалуација значајних утицаја Пбразлпжеое 

Пзнака циља СПУ Ранг 

ПРПСТПР И СТАНПВНИШТВП 

1.1.Фпрмираое  функципналних урбаних ппдрушја  2 -2,Л, м/д Реализацијпм пвпг планскпг рјещеоа пшекује се 
извјестан и дугпрпшан негативан утицај на земљищте 
усљед оегпвпг претвараоа из ппстпјеће намјене у 
грађевинскп земљищте.Уакпђе, пшекује се ппвећан нивп 
буке на лпкалнпм нивпу , а мпгуће је и  негативан утицај 
на квалитет ваздуха и ппвећане емисије гаспва кпји 
дпвпде дп ефекта стаклене бащте. Щиреоем урбанпг 
ппдрушја претппставља се да ће се јавити пптреба за 
већпм ппкривенпсти ппщтине прганизпваним пдвпзпм 
птпада, уклаоаоем дивљих деппнија, пбезбјеђиваое 
система впдпснабдијеваоа здравственп исправнпм 
впдпм за пиће, а кап негативан утицај вјерпватнп ће 
дпћи дп ппвећаваоа кплишине прпдукпванпг 
кпмуналнпг птпада. 

3 -3,Л, и/д 

10 +2,П, в/д 

11 -2,П, в/д 

12 +2,Л, м/д 

13 -2,Л, м/д 

14 +2,Л, в/д 

 15 -2,Л, м/д 

ППЉППРИВРЕДНП ЗЕМЉИШТЕ И ППЉППРИВРЕДА 

2.1. Пдрживп кприщтеое ппљппривреднпг земљищта 
путем  ппљппривредне прпизвпдое  усмјерене ка 
интегралнпј ппљппривреднпј прпизвпдои  

1 +3,Л, в/д Интегрална прпизвпдоа је кпнцепт пдрживе 

ппљппривредне прпизвпдое кпја ће између псталпг, 

дугпрпшнп задпвпљити пптребе људи за хранпм, 

ппбпљщати квалитет живптне средине и прирпдних 

ресурса. Заснива се  на кприщћеоу прирпдних 

ресурса и регулатпрних механизма какп би се 

замјенили пптецијални загађујући инпути и псигурала 

пдржива прпизвпдоа. 

Ппзитиван утицај лпкалних размјера ће имати у 

ппгледу ппбпљщаоа квалитета земљищта, 

ппврщинских и ппдземних впда  щтп ће утицати и на 

маоу загађенпст извприщта впде и већу мпгућнпст 

снабдијеваоа станпвнищтва здравственп исправнпм 

впдпм за пиће.  

Да би се кпнцепт интегралне ппљппривредне 

3 +3,Л, и/д 

14 +2,Л, м/д 

17 +3,П, в/д 

18 +3,П, в/п 

19 +3,Л, в/д 
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прпизвпдое реализпвап едукација какп 

ппљппривредних прпизвпђаша, такп и лпкалне управе 

је неппхпдна .  

Мпнитпринг квалитета земљищта и других елемената 

је важан предуслпв и пратећи ппзитиван ефекат у 

цјелпсти. 

2.2. Спрпвпђеое биплпщких радпва и мјера на 
мелипрацији пащоака, ппдизаоу впћоака и винпграда 
и гајеоу других ппљппривредних култура, на 
ппврщинама кпје су нападнуте екцесивнпм и јакпм 
ерпзијпм и псниваоу заједнишких ливада 

1 +2,Л, в/д Реализацијпм  пвпг планскпг рјещеоа  стварају се 

ппвпљни услпви за ппљппривредну прпизвпдоу и 

ппвећаое квалитета ппљппривреднпг земљищта на 

лпкалитетима на кпјима се примјене наведене 

активнпсти. Уакпђе, реализација пвпг планскпг 

рјещеоа ће имати ппзитиван утицај и на защтиту 

впда, пшуваое биверзитета, изглед предјела.   

3 +3,Л, и/д 

4 +2,Л, в/д 

ШУМСКП ЗЕМЉИШТЕ 
3.1.Ппщумљаваое непбраслих щумских ппврщина 
ппдесних за ппщумљаваое, рекпнструкција и кпнверзија 
деградираних и ниских щума и защтита ппстпјећег 
щумскпг фпнда 

1 +3,Л, в/д Ппщумљаваое непбраслих щумских ппврщина, 

рекпнструкција и кпнверзија деградираних и ниских 

щума и защтита ппстпјећег щумскпг фпнда има 

директан већи и јак ппзитиван утицај на велики брпј 

циљева стратещке прпцјене. Активнпсти на ппдизаоу 

нпвих щума и ствараоу прпдуктивних и квалитетних 

щумских заједница ће за резултат имати унапређеое 

квалитета ваздуха, впда, земљищта, смаоеое ефекта 

гаспва стаклене бащте. Пвп планскп рјещеое ће 

имати и вепма ппзитиван утицај на защтиту и пшуваое 

бипдиверзитета и угрпжених врста флпре и фауне, 

смаоеоа нивпа буке, кап и ефекте у ппгледу 

едукације лпкалне управе и грађана п питаоима 

знашаја щума и живптне средине. 

2 +3,Л, в/д 

3 +3,Л, в/д 

4 +2,Л, в/д 

5 +2,Л, в/д 

13 +3,Л, в/д 

15 +2,Л, в/д 

18 +2,П,м/п 

ПРИВРЕДА 

4.1. Ревитализација, прпщиреое и прпмпција 
индустријскп-ппслпвних зпна 

1 -2,Л, в/д Ппвећаваое заппсленпсти и екпнпмскпг стандарда 

лпкалне заједнице су директни ппзитивни ефекти 

развпја и унапређеоа разлишитих привредних 

активнпсти. На другпј страни, мпгући су негативни 

2 -2,Л, в/д 

3 -3,Л, и/д 

4 -2,Л, м/д 

5 -2,Л, м/д 
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11 -2,П в/д, дугпрпшни утицаји  лпкалних размјера, на квалитет 

впде, ваздуха, земљищта., ппвећан нивп буке, већу 

прпдикцију  птпада.  Извјеснп је да ће самп 

прпщиреое индустријскп-ппслпвних зпна  имати јак 

негативан утицај на земљищте услијед оегпвпг 

заузимаоа и привпђеоа другпј намјени. Нарущаваое 

квалитета елемената живптне средине негативнп ће 

се пдразити и на пшуваое бипдиверзитета, угрпжених 

врста флпре и фауне, кап и нарущаваое амбијента за 

ствараое услпва за пдмпр и рекреацију 

станпвнищтва. За реализацију пвпг планскпг рјещеоа 

са аспекта защтите живптне средине вепма је важнп 

примјена мјера за смаоеое и спрешаваое негативних 

утицаја на живптну средину у индустријским-

ппслпвним пбјектима унутар зпна. 

13 -2,П, м/д, 

15 -2,Л, в/д 

16 -2,Л, м/д, 

4.2 Развпј туризма на темељу прирпдних ресурса 
ппщтине (излетнишки и сппртскп-рекреативни туризам, 
манифстаципни, рурални, лпвни и рибплпвни и 
транзитни туризам) 

1 +2,Л, в/д Кпнцепт пдрживпг  развпја туризма на темељу 
прирпдних ресурса  заснива се на екплпщкпј 
димензији пдрживпсти, збпг шега ће релизаија пвпг 
планскпг рјещеоа вепма ппзитивнп дугпрпшнп 
утицати на већину стратещких циљева. Наиме на 
лпкалнпм нивпу тј. на нивпу предвиђених туристишких 
дестинација ппзитивнп ће утицати на пшуваое 
квалитета впде, ваздуха, земљищта, бипдиверзитета, 
предјела, угрпжених врста флпре  и фауне, защтити и 
ревитализацији културнпг наслијеђа, уклаоају 
дивљих деппнија. Збпг саме ппсјете туриста пвим 
дестинацијама за пшекивати је  ппвећан нивп буке. За 
реализацију пваквпг кпнцепта развпја туризма вепма 
је битна и едукпванпст лпкалнпг станпвнищтва и 
лпкалне управе, кап у усппстављаое мпнитпринга 
пснпвних кпмппненти живптне средине.  

2 +2,Л, в/д 

3 +2,Л, в/д 

4 +2,Л, в/д 

5 +2,Л, в/д 

6 +2,П, в/д 

12 +2,Л, в/д 

15 -2,Л, в/д 

16 +3Р, и/д 

17 +2П, в/д 

18 +2,П, в/д 

19 +2,П, в/п 

4.3. Изградоа туристишких капацитета и инфраструктуре 3 -2,Л, в/д Изградоа туристиршких капацитета и инфраструктуре 
ће негативнп директнп утицати на квалитет земљищта 
на лпкацијама кпје су пбухваћене изградопм збпг 
саме прпмјене намјене замљищта. Привремени 
негативни утицаји кап ппсљедица изградое се пшекују 

6 +2,П, в/д 

11 -2,Л, в/п 

15 -2,Л, в/п 

16 +2,Р, в/д 
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у ппвећанпм нивпу буке и прпдукцији птпада. 
Ппзитиван утицај се пшекује у ствараоу услпва за 
пдмпр и рекреацију станпвнищтва  на регипналнпм 
нивпу 

4.4. Системска истраживаоа технишкпг грађевинскпг 
камена, термпминералних впда, бпксита, угља, 
крешоака, дплпмита, бентнита, ппдземних впда и других 
минералних ресурса на теритприји ппщтине Мркпоић 
Град  у циљу адекватнпг кприщћеоа и защтите 

7 +3,П, и/д Фтврђиваоем стварних резерви минералних 
сирпвина на ппдрушју ппщтине, стварају се 
предуслпву за оихпву раципналну експлпатацију. 

САПБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1. Изградоа  аутппута Градищка-Баоа Лука-Мркпоић 
Град-Купрес и регипналнпг пута Млинищте-Клекпваша 

1 -2,Л,м/д Изградоа планиранпг аутппута и регипналнпг пута  
прекп теритприје ппщтине Мркпоић Град има 
ппзитивне ефекте на развпј лпкалне заједнице и оенп 
ппвезиваое са регипнпм. Ф ппгледу пднпса 
реализације пвпг планскпг рјещеоа и пствареоа 
циљева стратещке прпцјене, евидентни су брпјни 
већи  негативни утицаји  на све елементе живптне 
средине (впда, ваздух, земљищте, бипдиверзитет) кап 
и ппвећаоа излпженпсти станпвнищтва  ппвищенпм 
нивпу буке и ппвећаваое емисије гаспва стаклене 
бащте. Пдгпварајуће мјере за защтиту живптну 
средине су пбавезујуће. 

2 -2,Л, в/д, 

3 -3,Л, и/д, 

4 -2,Л, в/д, 

5 -2,Л, в/д, 

13 -2,Л, в/д, 

15 -2,Л, в/д, 

5.2.  Ппправљаое стаоа примарних сапбраћајница на 

теритприји ппщтине (асфалтираое макадамских 

сапбраћајница, рекпнструкција улица, изградоа 

ефикаснпг система пбпринске пдвпдое, ппстављаое 

сапбраћајне сигнализације)  

1 +1,Л, в/д, Имплементација планскпг рјещеоа имплицира 

знашајне ппзитивне утицаје на шитавпм планскпм 

ппдрушју кпји се пгледају у ппдизаоу квалитета 

прпстпра, оегпвпј бпљпј дпступнпсти и развпју 

инфрастрктуре кап предуслпва за будући развпј 

туризма . 

Када су у питаоу циљеви стратещке прпцјене 

ппправљаое стаоа примарних сапбраћајница у 

смислу асфалитираоа макадамских путева и 

изгрдаое ефикаснпг сиситема пбпринске пдвпдое, 

ппзитивнп ће утицати на смаоеое емисије пращине у 

ваздух тј. квалитет ваздуха, на квалитет впда и на 

смаоеое нивпа буке.  

2 +2,Л, в/д, 

15 +2,Л, в/д, 

ХИДРПТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 



98 

 

6.1. Рекпнструкција старе  впдпвпдне мреже  1 +2,Л, в/д, Рекпнструкција старе впдпвпдне мреже ппзитивнп ће 
утицати на пшуваое впда кап знашајнпг прирпднпг 
ресурса. Пвим планским рјещеоем мпгуће је 
смаоити губитке у мрежи, щтп ппзитвнп утише на 
укупну пптрпщоу захваћене кплишине впде. Уакпђе 
пвпм рекпнструкцијпм пмпгући ће се и дистрибуција  
здравственп исправне впде за  пиће крајоим 
кприсницима.  

8 +3,Л, и/д, 

14 +3,Л, и/д, 

6.2.Ријещити впдпснабдијеваое у свим мјесним 
заједницама 

1 +2,П, в/д Реализација пвпг планскпг рјещеоа имплицира 
пбезбјеђиваое здравственп исправне впде за пиће на 
кпмплетнпм ппдрушју ппщтине и редпвну кпнтрплу 
квалитета и квантитета впде за пиће кпја се 
дистрибуира крајоим кприсницима. Дугпрпшан 
ппзитиван утицај се пшекује на пшуваое квалитета 
впде и јак ппзитиван утицај на пбезбјеђиваое 
система впдпснабдијеваоа здравственп исправне 
впде за пиће. 

14 +3,П, в/д 

6.3.Изградоа акумулације и хидрпелектране у 

Ппдращници и  вищенамјенскп кприщтеое акумулације 

1 -2,Л, м/д Пвп планскп рјещеое има за циљ изградоу 
акумулације за пптребе ХЕ „Ппнпр“ кпја ће се 
кпристити и за навпдоаваое ппљппривреднпг 
земљищта у Ппдращнишкпм ппљу. Реализација пвпг 
планскпг рјещеоа мпже утицати на квалитет впде и 
бипдиверзитет предметнпг впдптпка, на пшуваое 
защтићених врста флпре и фауне  и на ефекат 
стаклене бащте на лпкалнпм нивпу. Ппзитиван утицај 
ће имати на ппљппривреднп земљищте и оегпвп 
привпђеое планиранпј намјени, кап и јак ппзитиван 
утицај на ппвећаваое кприщћеоа пбнпвљивих 
извпра енергије на наципналнпм нивпу. 

3 +2,Л, в/д 

4 -2,Л, м/д 

5 -2,Л,м/д 

9 +3,Н, и/д 

13 -2,Л, м/д 

6.4. Снабдијеваое впдпм крупних привредних 
капацитета врщити из језера „Бпшац“, тамп гдје је мпгуће 

1 +2,П, в/д Релизација пвпг планскпг рјещеоа има ппзитиван 
утицај на пшуваое впдних ресурса и смаоеое 
пптрпщое впде са лпкалних система за 
впдпнабдијеваое у индустрији. 

8 +2,П, в/д 

6.5.Изградоа нпвих хидрпцентрала 1 -2,Л, в/д Пшекује се дугпрпшан ппзитиван утицај  наципналнпг 

карактера у ппгледу искприщтаваоа пбнпвљивих 

извпра енергије. 

3 -2,Л, в/д 

4 -2,Л, в/д 

5 -2;Л,в/д 
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9 +3,Н, и/д На лпкалнпм нивпу евидентни су негативни утицаји 

на квалитет впде, бипдиверзитет, пшуваое угрпжених 

врста флпре и фауне и квалитет земљищта. Приликпм 

релаизације пвпг планскпг рјещеоа неппхпдна је 

примјена мјера за смаоиваое и спрешаваое 

негативних утицаја на живптну средину. 

6.6. Изградоа канализаципне мреже птпадних и 
пбпринских впда у дијелу ппщтине гдје не ппстпји иста  

1 +3,Л, и/д Реализацијпм пвпг планскпг рјещеоа пшекује се јак 

ппзитиван утицај на смаоеое кпнтаминације 

ппврщинске и ппдземне впде, земљищта,  щтп ће 

утицати и на впдпснабдијеваое станпвнищтва 

здравственп исправнпм впдпм за пиће. Фтицаји су 

дугпрпшни и лпкалнпг карактера.  

3 +3,Л, и/д 

14 +2,Л, м/д 

6.7.Изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 

впда 

1 +3, Л, и/д Извјеснп је да ће реализација пвпг планскпг рјещеоа 

генерисати јакп ппзитиван дугпрпшан утицај на 

квалитет впда на лпкалнпм нивпу, кап и вепма 

ппзитиван утицај на квалитет земљищта и 

бипдиверзитета. Индиректнп ће реализација пвпг 

планскпг рјещеоа вепма ппзитивнп утицати на 

усппстављаое мпнитпринга квалитета живптне 

средине. 

3 +2,Л, в/д 

4 +2, Л, в/д 

5 +2, Л, в/д 

19 +2, Л, в/д 

6.8.Изградоа дјелимишних регулација впдптпкпва у 

урбанпм и ванурбанпм ппдрушју 

1 +2,Л, в/д 

Пшекује се вјерпватан и дугпрпшан ппзитиван утицај 

на  лпкалнпм нивпу на пшуваое впдних ресурса и 

земљищта.  

3 +2,Л, в/д 

6.9.Регулација Маладашке ријеке, крпз изградоу 
акумулације кпја би служила за навпдоаваое, пптребе 
стпшнпг фпнда, кап и спрешаваое щумских ппжара 

1 -2,Л, м/д Релизација пвпг планскпг рјещаоа мпже да има 
негативан утицај на квалитет впде предметнпг 
впдптпка. Оегпвпм вищенамјенскпм функцијпм 
пствариће се ппзитиван ефекат на ппљппривреднп 
земљищте у смислу мпгућнпсти навпдоаваоа 
земљищта и оегпвпг привпђеоа намјени у сврху 
ппљппривредне прпизвпдое. Кприщтеоем впде из 
акумулације за пптребе защтите пд ппжара ппзитивнп 
ће на лпкалнпм нивпу утицати на пшуваое 
бипдиверзитет и угрпжену флпру и фауну.  

2 +2,Л, в/д 

3 +2,Л, в/д 

4 +2,Л, в/д 

5 +2,Л, в/д 
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ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

7.1. Рекпнструкција и изградоа нпве електрпенергетске 
инфраструктуре 

3 -2,Л, в/п Кап ппсљедица трасираоа енергетске 

инфраструктуре, усљед реализације пвпг планскпг 

рјещеоа мпже дпћи дп вепма негативних лпкалних 

утицаја на квалитет и деградацију земљищта,  

пшуваое станищта, бипдиверзитета и предјела, щтп 

захтјева примјену мјера защтите живптне средине. 

4 -2,Л, в/д 

5 -2,Л, м/д 

ТЕРМПЕНЕРГЕТИКА 

8.1. Изградоа централнпг извпра тпплптне енергије 
(тпплане)у градскпм ппдрушју 

2 +3,Л, и/д Пшекује се јак ппзитиван утицај на смаоеое емисије 

щтених материја у ваздух  и емисије гаспва стаклене 

бащте у градскпм ппдрушју ппщтине. 

13 +3,Л, в/д 

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 
10.1.Изградоа регипналне санитарне деппније 1 +3,Р, в/д Санитарне деппније ппдразумјевају пдлагаое птпада 

у складу са принципима защтите живптне средине. С 
пбзирпм  да деппније садрже птпад, оихпва сврха је 
спријешаваое кпнтакта птпада и пкплине кпја 
пкружује деппнију, ппсебнп са ппдземним впдама. 
Пвакве деппније су изграђене са ппсебним планпм, 
пмпгућавајући сигуран и ефективан систем пдлагаоа 
кпмуналнпг птпада. Дивље деппније су беспланска 
мјеста пдлагаоа птпада, имају брпјне негативне 
утицаје на живптну средину,те кап таква представљају  
мјеста пдлагаоа птпада кпја нису екплпщки 
прихватљива. `На ппдрушју Мркпоић Града 
евидентиране су брпјне дивље деппније, збпг шега ће 
изградоа санитарне регипналне деппније на ппдрушју 
ппщтине Мркпоић Град импицирати санираое 
дивљих деппнија у пвпј ппщтини ,кап и у кпмплетнпј  
регији кпја ће пдлагаое птпада врщти на предметнпј 
деппнији. Реализација пвпг планскпг рјещеоа имаће 
вепма ппзитиван утицај  на већину стратещких 
циљева на регипналнпм нивпу. 

2 +2,Р, м/д 

3 +3,Р, в/д 

4 +2,Р, м/д 

5 +2,Р, м/д 

10 +3,Р, в/д 

11 +2,Р, в/д 

12 +3,Р, в/д 

13 +2,Р, в/д 

17 +2,Р, в/д 

18 +2,Р в/п 

19 +3,Л, в/д 

10.2. Изградоа (пратећих) пбјеката у систему управљаоа 
птпадпм 

3 -2,П, в/д Реализацијпм планскпг рјещеоа пшекују се јак 

ппзитивни утицаји на унапређеое система 

прикупљаоа, третмана и пдлагаоа птпада, санираое 

11 +3,П,в/д 

12 +3,П, в/д 

17 +2,П, в/д 
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18 +2,П, в/п и рекултивацију ппстпјећих и спрешаваое настанка 

нпвих деппнија птпада. Развпј савременпг система 

управљаоа птпадпм ппдразумијева искприщтаваое 

пдређених кплишина птпада и изградоу 

пдгпварајућих капацитета, те укљушиваое грађана, 

приватнпг и јавнпг сектпра и других интересних 

страна у разлишите активнпсти и прпцес 

инфпрмисаоа п знашају  рециклираоа, ппнпвне 

упптребе и редукције птпада. Пшекује се негативни 

утицај на квалитет земљищта у смислу заузимаоа 

ппврщине за изградоу предметних пбјекта.  

Мпнитпринг свих елемената у живптнпј средини је 

пратећа кпмппнента интегралнпг система управљаоа 

птпадпм. Пшекују се ппзитивни ефекти   ппщтинских 

размјера. 
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3.3.1. Мјере за спрјечаваое и пграничаваое негативних, пднпснп увећаое   ппзитивних 
утицаја на живптну средину 
 
Защтита живптне средине на ппдрушју Прпстпрнпг плана заснива се на кпнцепту пдрживпг развпја, 

усклађиваоу кприщћеоа прпстпра са мпгућнпстима и пгранишеоима прирпдних и ствпрених 

вриједнпсти и са пптребама спцијалнпг и екпнпмскпг развпја, пплазећи пд нашела превенције и 

спрешаваоа загађиваоа живптне средине и нашела интегралнпсти, щтп знаши пбавезнп укљушиваое 

услпва защтите живптне средине у све планпве/прпграме пднпснп активнпсти/садржаје. 

Дефинисаое мјера защтите има за циљ да се утицаји на живптну средину сведу у границе 

прихватљивпсти, пднпснп дппринесу спрешаваоу, смаоеоу или птклаоаоу свакпг знашајнијег 

щтетнпг утицаја на живптну средину. 

Пснпвни развпјни циљ – защтита и унапређеое живптне средине ппстићи ће се крпз ппбпљщаое 

оенпг квалитета укупнп, кап и ппјединих оених елемената: ваздуха, впде, земљищта и живпг 

свијета. Пвај развпјни циљ пствариће се спрпвпђеоем низа мејра разлишитпг карактера: 

 правних – нпрмативних мјера: дпнпщеое ппщтих нпрмативнп-правних аката Ппщтинске управе п 

защтити и унапређеоу живптне средине, кап и прпграма защтите и ппступака и активнпсти, 

критеријума ппнащаоа, а у вези са тим и санкципних ппступака у слушају неппщтпваоа Закпна; 

израда катастра загађиваша и сталнп ажурираое пд стране надлежних пргана, при шему је нарпшитп 

важнп усппстављаое мијерних пунктпва загађиваоа и услпва праћеоа загађиваоа; забрана и 

пгранишаваое градое пбјеката кпји су пптенцијални загађиваши у зпнама станпваоа, друщтвених, 

рекреативних, здравствених, щкплских и других центара активнпсти; 

 технишкп-технплпщких мјера: прилагпђаваое технплпщких и прпизвпдних прпцеса у индустрији 

захтјевима и услпвима защтите пд загађиваоа живптне средине; уградоа, кпнтрпла, упптреба и 

пдржаваое инсталација и уређаја за прешищћаваое загађених птпадних гаспва и впда; 

- прпстпрнп-планских мјера: правилан избпр лпкације (нарпшитп прпизвпдних и прерађивашких 

пбјеката) уз ппщтпваое мезп и микрплпкаципних карактеристика прпстпра; фпрмираое зелених  

защтитних зпна пкп индустрија и великих сапбраћајница, при шему щирина зпна зависи пд степена 

загађеоа;пвдје се ппсебнп наглащава израда елабпрата прпцјена утицаја кпјима ће се пцјеоивати 

планска и прпјектна рјещеоа у пднпсу на захтјеве живптне средине, у складу са Закпнпм. 

- екпнпмских мјера: прибављаое материјалних средстава пптребних за пствариваое циљева защтите и 

унапређеоа живптне средине  крпз дефинисаое нпвих или кприщтеое ппстпјећих екпнпмских 

механизама. 

 

Прпстпрним планпм ппщтине Мркпоић Град ,  дате усмеравајуће пдреднице ппслужиле су 

кап пквир за дефинисаое мјера и активнпсти везаних за планираое прганизације, уређеоа и 

защтите планскпг ппдрушја, при шему је захтјевима унапређеоа квалитета и защтите живптне 

средине ппсвећена пдгпварајућа пажоа. Защтита живптне средине у пвпм Плану пбухвата мјере 

защтите прирпдне средине (ваздуха, впде, земљищта,вегетације), защтите прирпде и ппсебнп 

угрпжених дијелпва живптне средине, защтите неппкретних културних дпбара и защтите пд 

елементарних неппгпда. 

 

Мјере за заштиту квалитета ваздуха 
Заштита ваздуха пстварује се предузимаоем мера систематскпг праћеоа квалитета ваздуха, 

смаоеоем загађиваоа ваздуха загађујућим материјама исппд прпписаних гранишних вриједнпсти 
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имисије, предузимаоем пптребних мјера за смаоеое емисије, кап и праћеоем утицаја загађенпг 

ваздуха на здравље људи, прирпдна дпбра и живптну средину. Пптребнп је предузети сљедеће 

мјере защтите ваздуха: 

 систематскп праћеое и кпнтинуирана кпнтрпла квалитета ваздуха и предузимаое превентивних 

мјера какп би се пбезбиједилп задржаваое квалитета ваздуха на ппстпјећем нивпу, (прије свега у 

централнпј зпни ппщтине, у кпмплексима будућих привредних пбјеката кпји мпгу дпвести дп 

знашајнијег ппгпрщаоа квалитета ваздуха и дуж главних сапбраћајних праваца), 

 развпј система даљинскпг гријаоа у ппщтинскпм центру и усклађиваое режима рада 

ппстпјећих кптлпвница и индивидуалних лпжищта са прпписима, 

 смаоеое емисија загађујућих материја из ппстпјећих извпра загађиваоа (привредних 

капацитета, експлпатације минералних сирпвина, индивидуалних лпжищта, сапбраћаја и 

др.), кпнтрплпм  гранишних вриједнпсти имисија загађујућих материја пд стране лпкалних 

јединица управе на пснпву  утврђених еврппских и наципналних стандарда, 

 рекултивацијa свих ппврщина у мпменту заврщетка прпцеса експлпатације минералних 

сирпвина, 

 ппвећаое пптрпщое пбнпвљивих и екплпщки прихватљивих извпра енергије за гријаое 

дпмаћинстава, 

 предузимати активнпсти ради щтп веће примјене екплпщких гприва у сапбраћају, 

 пшуваое и прпщиреое ппврщина ппд паркпвима и защтитним зеленим ппјасевима, 

 пдржаваое щумскпг фпнда, 

 пбавезна уградоа уређаја за прешищћаваое ваздуха (ефикасних филтерских система) за 

пбјекте и прпјекте кпји шине пптенцијалне извпре аерпзагађеоа, 

 примјена најбпље дпступне технплпгије у свим нпвим привредним пбјектима (БАУ 

технплпгије),  

 впђеое регистра загађиваша и евидентираое нивпа емисије загађеоа у ваздух из пвих 

извпра, 

 пдређиваое и фпрмираое зелених защтитних зпна пкп већих индустријских и кпмуналних 

пбјеката – загађиваша ваздуха, кап и фпрмираое зелених ппјасева дуж јавних путева првпг 

реда, а нарпшитп дуж дипница пута кпје ће тангирати зпне станпваоа и јавних функција ради 

редукције запращенпсти и негативнпг утицаја издувних гаспва. 

 
Мјере за заштиту квалитета ппвршинских и ппдземних впда 

Заштита впда и оихпвп кприщћеое пстварује се у пквиру интегралнпг управљаоа впдама 

спрпвпђеоем мјера за пшуваое ппврщинских и ппдземних впда и оихпвих резерви, квалитета и 

кплишина. Впде се мпгу кпристити, а птпадне впде испущтати уз примену пдгпварајућег третмана, на 

нашин и дп нивпа кпји не представља ппаснпст пд загађиваоа. Мјере защтите впда пбезбеђују 

спрешаваое или пгранишаваое унпщеоа у впде ппасних, птпадних и других щтетних материја, 

праћеое и испитиваое квалитета ппврщинских и ппдземних впда, кап и квалитета птпадних впда и 

оихпвп прешищћаваое. Кап мјере защтите впда мпрају се предузети следеће активнпсти: 
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 пшуваое квалитета впде свих впдптпка на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град према класама впдптпка 

прпписаним Фредбпм п класификацији и категпризацији впдптпка („Службени гласник Републике Српске 

„бр. 42/01), 

 забрана напасаоа стпке, деппнпваоа кпмуналнпг и других врста птпада, изградое насеља, путева, 

кпоских и пјещашких стаза и пбјеката слишних намјена, кап и прпписнп лпцираое и пдржаваое 

пдлагалищта стајскпг ђубрива из маоих или већих стаја кпје се налазе изнад извприщта впде за пиће, уз 

пбавезу утврђиваоа зпна санитарне защтите извприщта, 

 усклађиваое кприщтеоа извприщта впде за пиће са стварним капацитетпм ресурса без угрпжаваоа 

квалитета и кванититета извприщта и екплпщке равнптеже у пкружеоу, 

 редпвна кпнтрпла квалитета впде за пиће, 

 кприщћеое впде за технплпщке пптребе из впдптпкпва свугдје гдје технплпщки ппступак и захтјеви врсте 

и квалитета прпизвпда тп дпзвпљавају,  

 примјена савремених технплпгија кпје не угрпжавају квалитет впда 

 ппремаое насеља на ппдрушју плана канализаципнпм инфраструктурпм са сепаратним системпм 

пдвпђеоа атмпсферских и птпадних впда, 

 пбезбјеђиваое пдгпварајућег сакупљаоа, пдвпдое и прешищћаваоа птпадних впда изградопм 

ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда; 

 дисппзиција птпадних впда у прпписнп изграђене септишке јаме у насељима или дјелпвима насеља гдје 

не ппстпји канализаципна мрежа, 

 стрпгп кпнтрплисаое примјене прганских ђубрива и хемијских средстава у ппљппривреди, 

 прпвпђеое мпнитпринга квалитета ппврщинских и ппдземних впда, кап и кпнтрпла састава птпадних впда 

прије испущтаоа у рецепијент 

 предтретманпм индустријских птпадних впда прије упущтаоа у канализаципни систем; 

 приликпм изградое хидрпенергетских пбјеката пбавезна је изградоа рибоих стаза и пбезбјеђиваое 

биплпщкпг минимума.  

 спрпвпђеое ппступка Прпцјене утицаја на живптну средину и израда извјещтаја п прпцјени за ппстрпјеоа 

и прпјекте кпји мпгу имати знашајнпг утицаја на живптну средину, а прпписани су правилницима из пве 

пбласти,  

 ппдизаое свијести јавнпсти и едукација станпвнищтва п пптреби и знашају пшуваоа впдних ресурса, 

Мјере за заштиту квалитета земљишта 

Ради защтите и спрешаваоа неппвпљнпг утицаја на квалитет земљищта пптребнп је предузимати 

следеће мјере: 

 систематскп праћеое квалитета земљищта и правпвремене интервенције у циљу защтите земљищта, 

 забрана градое на квалитетнпм ппљппривреднпм земљищту, 

 ппдстицати интегралну  ппљппривредну прпизвпдоу уз ппмпћ инфпрмација и едукацијпм, 

 пдгпварајућим мјерама у ппљппривреди свести упптребу хемијских средстава на нужни 

минимум, 

 предвидјети мјере забране деппнпваоа свих врста птпада на ппврщинама кпје за ту намјену 

нису стриктнп ппредјељене и прпцјенпм утицаја утврђене, 

 пбезбједити услпве за шищћеое свих дивљих деппнија и спријешити оихпвп пбнављаое, 

 предвидјети мјере забране прпсипаоа и излијеваоа свих врста птпадних впда на земљищте, 

 спрпвпдити раципналну изградоу канализацијске мреже с уређајем за прешищћаваое птпадних 

впда, 
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 предвидјети превентивне и пперативне мjере защтите, реагпваоа и ппступке санације за слушај 

хаваријскпг изливаоа ппасних материја у пкплину, 

 спрпвпђеое рекултивације и ревитализације свих привремених ппзајмищта минералних 

сирпвина кпји су престали са радпм, у складу са Закпнпм у рударству („Службени гласник 

Републике Српске", бр. 59/12) кпји ппсебнп наглащава пбавезу рекултивације деградиранпг 

земљищта. Дпзвпљенп кприщћеое минералних сирпвина се мпра пдвијати паралелнп са 

ремедијацијпм деградираних ппврщина у функцији защтите живптне средине,,  

 кпд пдређиваоа траса инфраструктурних система у прпстпру, ппљппривреднп земљищте се 

мпра у највећпј мпгућпј мјери щтитити, нарпшитп избјегаваоем фрагментације, 

 врщити ппщумљаваое и ппдизаое зелених защтитних ппјасева. 

 

Мјере за управљаое птпадпм 

Ф  циљу  пбезбјеђиваоа  виспкпг  квалитета  и  амбијенталне хигијене на теритприји ппщтине 

Мркпоић Град, пптребнп је предузимати сљедеће  мјере: 

 утврђиваоем механизама санација ппстпјећих дивљих деппнија и нашина рекултивације 

земљищта ради  привпђеоа нпвим намјенама према Прпстпрнпм плану, 

 третман ппаснпг  птпада са теритприје Плана, у складу са Стратегијпм управљаоа птпадпм 

за БиХ  и Закпнпм п управљаоу птпадпм РС („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

111/13, 106/15) и лпкалним планпвима управљаоа птпадпм, 

 кпмунални птпад се сакупља, третира и пдлаже у складу са закпнпм и прпписима и на нашин 

кпји пдреди надлежни прган јединице лпкалне сампуправе, 

 за прикупљаое шврстпг птпада пбезбјеђују се кпнтејнери и оихпвп перипдишнп пражоеое 

пд стране надлежне кпмуналне прганизације, 

 трансппрт птпада се пбавља пвлащћенп привреднп друщтвп или предузетник на пснпву 

дпзвпле за сакупљаое пднпснп трансппрт птпада, 

 ппстепенп увпђеое щема раздвпјенпг сакупљаоа и спртираоа птпада и увпђеое 

рециклаже, 

 у слушају инцидентнпг изливаоа ппасних и тпксишних хемијских материја или гприва из 

впзила и ппсљедишнпг загађеоа земљищта, пптребнп је ппступати пп прецизнп прпписанпм 

ппступку декпнтаминације и санације земљищта, 

 ушещће у изради лпкалних и регипналних планпва управљаоа птпадпм кпјима ће се јаснп 

дефинисати нашин третмана птпада, лпкације трансфер станица, рециклажних центара и 

других пбјеката за управљаое птпадпм, кап и права, пбавезе и надлежнпсти ппјединашних 

субјеката у систему стандардизпванпг управљаоа птпадпм, 

 прганизпваое активнпсти на прпмпвисаоу пптребе и нашина за смаоеое кплишине птпада 

на извпру, ппнпвнпг кприщћеоа и рециклаже птпада, за лпкалнп станпвнищтвп и привреду. 

 

Мјере за заштиту пд буке и вибрација 

Зaщтитa пд буке и вибрацијa на теритприји Плана засниваће се на примјени сљедећих мјера: 

 утврђиваое надлежнпсти за спрпвпђеое мјереоа буке и защтите пд буке у пквиру 

индустријских ппстрпјеоа, 
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 ппдићи защтитне зпне и ппјасеве избпрпм зеленила пејзажнп-защтитне функције уз знашајне 

емитере буке (индустријске зпне, фреквентни сапбраћајни кпридпри), 

 усаврщаваое мащина, уређаја и трансппртних средстава шијим радпм бука настаје и 

пгранишеоем брзине кретаоа впзила у насељима, 

 при реализацији ппјединашних прпјеката - прпизвпдних ппгпна, пбавезна је 

Прпцјена утицаја са аспекта прпцјене пшекиваних интензитета буке у пкружеоу и 

реализација технишких, прганизаципних и биплпщких мјера защтите. 

 

Мјере за заштиту биљнoг и живптиоскoг свијeтa, екпсистема, станишта, бипдиверзитета 

Защтита  биљнпг и живптиоскпг свијета вегетације, ппсебнп щумске и живптиоскпг свијета 

спрпвпдиће се перманентнп какп крпз израду пдгпварајуће дпкументације, такп и крпз спрпвпђеое 

активнпсти планираних ппсебним дпкументима кпје треба дпнијети у складу са закпнпм (щумскп – 

привредне, лпвне и ппљппривредне пснпве, кап и урбанистишки планпви за ппједина насеља и зпне 

у кпјима се планирају неппљппривредне активнпсти). 

Ппщте мјере за защтиту флпре и фауне, станищта и бипдиверзитета су сљедеће: 

 примјена мера защтите при извпђеоу грађевинских радпва 

 кпнтрплисану примјену хемијских препарата и паљеоа вегетације 

 забрана прпмјене намјене и режима кприщћеоа щумскпг земљищта. 

  планскп прганизпваое лпва, рибплпва и лпвнпг туризма  

 припритетнп пшуваое најважнијих и најугрпженијих врста и екпсистема кап щтп су  изузетнп 

ријетки и ендемишни представници флпре и фауне, и  угрпжена станищта, 

 кпнтрпла  експлпатације  ппјединих  биљних  врста  са  прирпдних  станищта  кпје  се  

кпристе  у  кпмерцијалне  или  кплекципнарске  сврхе, 

 приликпм  планираоа  траса  сапбраћајница максималнп  избјегавати  станищта  угрпжених  

и  защтићених  биљних  и  живптиоских  врста,  предвидјети  прплазе  за  дивље  живптиое  

на  свим  лпкацијама  гдје  је  тп  пптребнп  за  псигураое  кпнтинуитета  станищта, 

 ппсебну пажоу пптребнп је ппсветити пшуваоу амбијенталних вриједнпсти и аутпхтпних 

флпристишких елемената и биљних заједница, 

 прпвпђеое пдгпварајућих превентивних мјера за сузбијаое кривплпва, биљних бплести и 

защтиту пд ппжара. 

 

Мјере за заштиту прирпдних и кутурнп-истпријских дпбара 

Мјере за защтиту прирпдних и  културних дпбара су сљедеће: 

 спрпвпђеое ппступка валпризације културнп-истпријскпг и прирпднпг насљеђа на теритприји 

ппщтине Мркпљић Град,  

 пшуваое вриједних примјера наципналних сппменика, заустављаое деградације и пбнављаое 

запущтенпг и пщтећенпг културнпг насљеђа, 

 стрпга примјена и ппщтпваое услпва защтите, ревитализације и кприщћеоа културнп-

истпријских и прирпдних дпбара кпје прпписује Републишки завпд за защтиту културнп-

истпријскпг и прирпднпг насљеђа Републике Српске, 
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 прекидаое радпва и слаое пбавјещтеоа п налазу Републишкпм завпду за защтиту културнп-

истпријскпг и прирпднпг насљеђа Републике Српске, те преузимаое свих мјера защтите пд 

унищтеоа и пщтећеоа пбјекта, у слушају да се тпкпм грађевинских и других радпва на пбјектима 

инфраструктуре, наиђе на археплпщкп налазищте или предмете, пднпснп на прирпднп дпбрп 

геплпщкп-палепнтплпщкпг и минерплпщкп-петрпграфскпг ппријекла.  

 

3.4. НАЧИН НА КПЈИ СУ ПРИ ПРПЦЈЕНИ УТИЦАЈА УЗЕТИ У ПБЗИР ЧИНИПЦИ ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ УКЉУЧУЈУЋИ ППДАТКЕ П ВАЗДУХУ, ВПДИ, ЗЕМЉИШТУ, КЛИМИ, ЈПНИЗУЈУЋЕМ 

И НЕЈПНИЗУЈУЋЕМ ЗРАЧЕОУ, БУЦИ И ВИБРАЦИЈАМА, БИЉНПМ И ЖИВПТИОСКПМ 

СВИЈЕТУ, СТАНИШТИМА И БИПДИВЕРЗИТЕТУ; ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРПДНИМ ДПБРИМА; 

СТАНПВНИШТВУ, ЗДРАВЉУ ЉУДИ, ГРАДПВИМА И ДРУГИМ НАСЕЉИМА, КУЛТУРНП-

ИСТПРИЈСКПЈ БАШТИНИ, ИНФРАСТРУКТУРНИМ, ИНДУСТРИЈСКИМ И ДРУГИМ ПБЈЕКТИМА 

ИЛИ ДРУГИМ СТВПРЕНИМ ВРИЈЕДНПСТИМА 

 

Прпцјена карактеристишних шинипца живптне средине на теритприји ппщтине Мркпоић Град, 

утицаји из неппсреднпг и щирег пкружеоа пд знашаја за План и прпцјена стратещких утицаја, 

изврщена је на пснпву карактеристика и структуре прпстпрних садржаја, функција, намјена 

прпстпра, матрице прирпдних карактеристика ппдрушја и услпва насталих у прптеклпм перипду.  

Екплпщки највище угрпжена ппдрушја и зпне су: 

 зпне утицаја птпадних впда и птпада свих категприја унутар насељених мјеста, 

 зпне дивљих деппнија  и зпне мпгућих некпнтрплисаних утицаја из зпне експлпатације 

минералних сирпвина , 

 ризишне и сумоиве минске ппврщине, 

 зпне мпгућих некпнтрплисаних утицаја из зпна станпваоа, ппслпваоа, те са 

ппљппривредних ппврщина. 

 

Квалитет ваздуха и утицај на квалитет ваздуха 

Стаое загађенпсти ваздуха неке пбласти пдређенп је катастрпм прпмјена квалитета ваздуха кпји 

пбухвата ппдатке п прпмјенама кпнцентрација репрезентативних нешистпћа на пдређеним мјестима 

у тпку гпдине. Нажалпст на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град не ппстпји прганизпван систем 

мпнитпринга квалитета ваздуха, кап ни праћеое емисија у ваздух. Из разлпга неппстпјаоа система 

праћеоа квалитета ваздуха није мпгуће дати прецизне ппдатке п квалитету ваздуха на ппдрушју 

цијеле ппщтине. 

На ппдрушју ппщтине Мркпоић Град не ппстпје знашајнији регистрпвани извпри загађеоа ваздуха. 

На пвпм ппдрушју, идентификпвани су лпкални стаципнарни извпри загађеоа ваздуха у кпје спадају 

индустријски пбјекти, јавна и приватна предузећа и дпмаћинства кпја кпристе разлишите врсте 

гприва за пптребе загријаваоа, те магистралне, регипналне и лпкалне  сапбраћајница. Генералнп, 

ппдрушје ппщтине Мркпоић Град се пдликује шистим ваздухпм кпји није ппд притисцима великих 

индустријских извпра загађеоа, уз знашајнп присуствп зелених и прирпдних ппврщина на 

теритприји ппщтине.  
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Вреднпваоем Плана са аспекта мпгућих утицаја на квалитет ваздуха, закљушенп је да је највећи 

притисак на квалитет ваздуха у урбанпм дјелу, у зпни индустријских пбјеката и експлпатаципних 

ппља. Ппред ппстпјећих загађиваша планиране су нпве ппслпвне зпне и привредни ппгпни, кап и 

прпщириваое насеља па самим тим ппвећеое кпмуналних загађиваша. Адекватаним размјещтајем 

урбанистишких и екплпщких зпна и цјелина, те равнпмјераним размјещтајем ппстпјећих и 

планираних привредних активнпсти и планираоем защтитних зелених ппјасева ппстављен је дпбар 

темељ за пшуваое екплпщкпг капацитета прпстпра. 

 

На пснпву анализе прирпдних карактеристика, и степена развпја ппщтине мпже се претппставити и 

пшекивати да се неће десити ппјаве кпнцентрација загађујућих материја изнад дпзвпљених 

гранишних вриједнпсти. 

 

Ппщтпваоем мјера защтите ваздуха пд загађиваоа кпји ће бити пснпва развпја ппдрушја, 

представља дпбрп ппнуђенп рјещеое за пшуваое квалитета ваздуха. 

 

Квалитет впда и утицаји на квалитет впда 

На ппдрушју ппщтине Мркпоић Град присутне су двије хидрпграфске цјелине гдје прву  шине  впде 

гравитирају впдптпку Врбаса (Црна Ријека, Спкпшница и Ппнпр) и друга шије впде гравитирају 

впдптпку Сане (припада Кпрана и Медљанка). Црна Ријека представља најзнашајнији впдптпк на 

теритприји ппщтине кпји настаје изливаоем впде из језера Балкана, прптише крпз дип града, затим 

крпз селп Белајце и накпм двадесетак килпметара улијева се у ријеку Врбас. 

На теритприји ппщтине Мркпоић Град не ппстпји редпван и кпнтинуирани мпнитпринг квалитета 

впда у впдптпцима, а самим тим и адекватна статистишка база ппдатака.  

Мпнитпринг квалитета ппврщинских впда у Републици Српскпј спрпвпди пвлащтена лабпратприја 

Институт за впде д.п.п. Бијељина, а инвеститпри су Министарствп ппљппривреде, щумарства и 

впдппривреде РС, ЈФ „Впде Српске“ и Фпнд за защтиту живптне средине и енергетску ефикаснпст РС. 

Пцјена п квалитету впде врщи се у складу са Фредбпм п класификацији впда и категпризацији 

впдптпка („Службени гласник Републике Српске“ 42/01) према кпјпј је впдптпк ријеке Врбас сврстан 

у другу  категприју кап и притпка Црна Ријека, а сви пстали впдптпци на ппдрушју ппщтине Мркпоић 

Град кпји прпадају  сливу Врбаса  сврстани су у прву категприју, шије впде треба да имају виспк 

статус квалитета. Впдптпк ријеке Сане пд извприщта дп међуентитетске границе сврстан је у прву 

категприју впдптпка кап и оегпве притпке.  

Ппгпрщаваое квалитета впда је узрпкпванп испущтаоем у впду разлишитих птпадних впда. Пвп се 

нарпшитп пднпси на впдптпк Црне Ријеке кпји је знашајнп деградиран птпадним впдама из градскпг 

дијела ппщтине. Изразитп неппвпљан утицај на квалитет впда имају индустријске и фекалне 

птпадне впде, кпје су најзнашајније у градскпм ппдрушју али и излијеваое фекалне канализације у 

сепским срединама јер се птпадне впде из дпмаћинстава пдпвпде у непрпписне септишке јаме и 

дплази дп директнпг загађиваоа ппдземних впда и земљищта. 

Пд псталих знашајнијих загађиваша ту су и некпнтрплисана примјена хемијских средстава  у 

ппљппривреди, живптиоски птпад, дивље деппније.  

Пптреба защтите ппврщинских и ппдземних впда заснива се на защтити пд нпвпг испущтаоа 

птпадних впда, прешищћаваоу впда канализације, кпнтрпли и пгранишаваоу испущтаоа птпадних 
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впда у канализацију без претхпднпг прешищћаваоа и кпнтрпли квалитета птпадних впда, са 

ппсебним акцентпм на пне параметре кпји су знашајни при кприщћеоу впдпзахвата у снабдјеваоу 

насеља впдпм. Снабдијеваое впдпм за пиће са градскпг впдпвпда је  ппд надзпрпм, и  мпже се  

рећи да је впда бактериплпщки исправна. 

Циљеви из пбласти  хидрптехнике су усклађени са циљевима защтите живптне средине и пднпсе се 

на пбезбјеђеое дпвпљних кплишина питке впде за пптребе станпвнищтва и индустрије  крпз 

рекпнструкцију ппстпјеће впдпвпдне мреже , прпщиреое впдпдвпдрне мреже у градским зпнама 

кап и планираним ппслпвним зпнама, туристишкп – рекреативним кпмплексима и сл, испитиваое и 

мпгућнпст изградое нпвих бунара и прпналазак нпвих извприщта, умрежаваое ппстпјеће мреже у 

јединствен систем.,прпщиреое канализаципне мреже на мјестима гдје пна није изграђена, 

изградоа прешисташа птпадних впда, ппвезиваое цијеле канализаципне мреже на прешисташ.   

Изградоа хидрпелектрана и извпђеое акумулација је мпгућа искљушивп уз уважаваое укупнпг 

утицаја хидрпенергетских ппстрпјеоа на прпстпр и интегралнпг планираоа и усаглащаваоа свих 

прпстпрних аспеката. Адекватан нивп защтите впдних ресурса крпз примјену мјера защтите 

квалитета впда је неппхпдан. 

 

Квалитет земљишта и утицаји на квалитет земљишта 

Ппљппривредна земљищта су на теритприји ппщтине Мркпоић Град  заступљена са пкп 54,96% ,а 

щумска са пкп 42,33% у укупнпј ппврщини.  Пд укупне ппврщине ппљппривредних земљищта 

највище су заступљени  пащоаци  (20,40%) затим ливаде (18,49 %), пранице  (15,26%) и впћоаци 

(0,81%).   

На теритприји ппщтине Мркпоић Град  не ппстпји прганизпван системски мпнитпринг квалитета 

земљищта. Пбзирпм на ппстпјећу намјену кприщтеоа земљищта издвајају се брпјни прпмблеми у 

ппгледу квалитета земљищта кап щтп су загађеое и трајна деградација земљищта. Ппред 

ппљппривреде на загађеое земљищта знашајан утицај имају: 

 птпадне впде из дпмаћинстава и индустрије, 

 велики брпј дивљих деппнија на ппдрушју ппщтине,  

 сапбраћај дуж ппстпјећих сапбраћајница, кап и планирана изградоа аутп-пута и пруге,  

 некпнтрплисана изградоа кпја некада заузима квалитетне ппљппривредне ппврщине, 

 недпвпљна рекултивација земљищта  

 велике ппврщине ппд минама (ризишне и сумоиве минске ппврщине). 

 

Земљищте, кап тещкп пбнпвљиви ресурс, трпи углавнпм трајне ппсљедице пренамјене земљищта из 

ппљппривреднпг у грађевинскп. Пбзирпм на пву шиоеницу и шиоеницу да је Планпм предвиђенп 

ппвећаое урбанпг земљищта на щтету ппљппривреднпг, неппхпднп је ппступати с ппрезпм тпкпм 

планираоа на нижим хијерархијским нивпима планираоа, те тпкпм реализације Плана. Важнп је 

ппменути да се предвиђеним ппвећаоем ппврщина урбанпг ппдрушја не заузима ппљппривреднп 

земљищте у пптпунпсти, јер урбана ппдрушја ппред грађевинскпг пбухватају и ппљппривреднп, 

щумскп и впднп земљищте. Даљим планираоем крпз ниже планске дпкументе треба усвпјити  таква 

планска рјещеоа кпја ће задржати вриједна ппљппривредна и щумска земљищта и максималнп их 

щтити кап  важан прирпдни ресурс.  
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Пстали вреднпвани утицаји су везани за присуствп загађујућих материја у ваздуху и впдама (кпји 

прпизилазе најшещће кап ппсљедица развпја сапбраћајне инфраструктуре, те кап ппсљедица 

емисије загађујућих материја из индустријских технплпщких прпцеса).  

Планираним пдрживим кприщтеоем ппљппривреднпг земљищта кпје ппдразумијева намјенскп 

кприщтеое ппљппривреднпг земљищта, кпнтрплу плпднпсти и кпнтрплу примјене минералних 

ђубрива и средстава за защтиту, смаоип би се негативан утицај ппљппривредне прпизвпдое на 

земљищте.  

Кпнтрплисан и прганизпван систем управљаоа птпадпм, те смаоиваое кплишина птпада на извпру 

би дпвелп дп смаоеоа брпја дивљих пдлагалищта, щтп би такпђе, ималп вепма снажан ппзитиван 

утицај на земљищте.  

Планпм предвиђена защтита земљищта ппдразумијева санацију, защтиту и рекултивацију 

угрпжених и девастираних ппдрушја, те прганизпваое система пдлагаоа птпада заснпванп на 

кпнцепту регипналнпг управљаоа птпадпм. 

 

Климатске и микрпкилиматске карактеристике 

Прирпдне карактеристике цјелине и щирег пкружеоа, мпрфплпщке, прпграфске, хидрпграфске, 

вегетацијске, кап и ствпрене вриједнпсти и услпви настали у претхпднпм перипду, представљају 

пснпв за анализу утицаја загађеоа на климатске карактеристике. 

Ппдрушје ппщтине Мркпоић Град карактерище умјеренп-кпнтинентална клима са 

микрпклиматским карактеристикама планинскпг ппдрушја. Клима пвпг ппдрушја се пдликује јаснп 

израженим прелазним гпдищоим дпбима, хладним зимама са редпвнпм ппјавпм снијега, умјеренп 

тпплим љетима, кап и ппјавпм магле у прпсјеку 50 дана гпдищое. Прпсјешна гпдищоа температура 

ваздуха изнпси 10,1пС, прпсјешна у јануару изнпси -0.2 пС, а у јулу 19,4 пС . Средоа гпдищоа кплишина 

падавина изнпси пкп 1100 мм, а најшещћи су у прпљеће и у јесен.  

Ф циљу детаљнијег испитиваоа климатских услпва ппдрушја ппщтине Мркпоић Град, анализирани 

су распплпживи ппдаци са метепрплпщке станице Мркпоић Град. 

Реализација планираних ријещеоа и садржаја нагативнп се пдражава највище на ефекат стаклене 

бащте, али у циљу сузбијаоа истпг планирана су ппщумљаваоа и защтита ппстпјећих прирпдних 

вриједнпсти ппщтине щтп ће директнп и индиректнп утицати на пшуваое микрп-климатских пдлика 

ппдрушја и имати ппзитвне ефекте на живптну средину и здравље људи.  

 

Утицаји јпнизујућег и нејпнизујућег зрачеоа 

Нејпнизујуће зрашеое пптише углавнпм из стаципнарних извпра – електрпдистрибутивне мреже, 

трансфпрматпрских станица и базних станица мпбилне телефпније. Развпј енергетске 

инфраструктуре на прпстпру пбухвата плана биће у функцији привреднпг развпја, ппбпљщаоа 

услпва стандарда и живпта, а у складу са защтитпм живптне средине. На такав ппзитиван тренд 

нарпшитп ће утицати стимулисаое развпја и кприщћеоe алтернативних пблика енергије. 

Негативан утицај надземних средоенаппнских и виспкпнаппнских впдпва, пгледа се у ппстпјаоу 

електрпмагнетнпг ппља у близини самих впдпва, кпје мпже утицати на здравље људи, акп су 

дугптрајнп излпжени оегпвпм утицају. Да би се избјегап негативан утицај на људе пви впдпви се 

граде ван насељених мјеста, а пкп оих се пбезбјеђује защтитни кпридпр (у зависнпсти пд јашине 

впда мпже бити щирине пд 10 дп 100 m), у кпјем није дпзвпљена изградоа пбјеката. Уехнишким 
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мјерама, ппстављаоем защтитнпг ужета и уземљеоем, надземни впд се щтити пд пренаппна усљед 

атмпсферскпг пражоеоа. 

Рeдпван прпцeс радип/мпбилне - рeлeјнe станицe, антeнски стуб са антeнама и кпнтeјнeр са радип - 

рeлeјним урeђајима, представља извпр зрашeоа eлeктрпмагнeтних таласа (микрпталаса). Пвп 

зрашeоe јe усмјeрeнп, малих снага, са вeпма малпм щиринпм снппа свeга нeкпликп стeпeни, а ппљe 

брзп ппада са удаљаваоeм пд правца максималнпг зрашeоа. Стпга анализа свакe ппјeдинашнe 

антeнe би ппказала да збпг малe снагe зрашeоа радип/мпбилне - рeлeјнe антeнe, јашина ппља нe 

прeлази границу дпзвпљeну за људe нигдјe псим у нeппсрeднпј близини извпра, тј антeнe, на 

растпјаоима дп максималнп некпликп метара.Извјeсна ппаснпст пп људe, прeма тпмe мпжe настати 

самп укпликп сe ппјeдини дјeлпви тијeла нађу у нeппсрeднпј близини антeнe. Приступ антeни мпгу 

имати самп прпфeсипналци, кпји у слушају рада нeппсрeднп испрeд антeнe мпрају искљушити 

радип/мпбилни - рeлeјни прeдајник. 

 

Утицаји на нивп буке и вибрација 

Бука у кпмуналнпј средини пптише највећим дјелпм пд сапбраћаја.Међутим за ппдрушје ппщтине, 

псим ппјединих привредних субјеката, не ппстпји циљана мјереоа интензитета и нивпа бике. 

 

Вреднпваое прпстпра ппщтине, са аспекта ппјаве импулсне буке и вибрација, представља зпну у 

кпјпј су мпгуће ппјаве ппјашане буке у зпнама уз сапбраћајнице и у пкплини ппслпвнп-индустријских 

зпна. Планска рјещеоа кпјима се предвиђа изградоа планиранпг аутп-пута Градищка-Баоа Лука-

Мркпоић Град-Купрес и регипналнпг пута Млинищте-Клекпваша имају знашајан негативан утицај на 

нивп буке у ппдрушју крпз кпји прплазе.  

 

Имајући наведенп у виду, кап и щтетнпст буке за здравље станпвнищтва, неппхпднп је мјереое 

нивпа буке у урбанпј средини ппщтине, праћеое свих пспбенпсти сапбраћаја, а такпђе и изушаваое 

других извпра буке, кпји утишу на ппвећаое нивпа буке у кпмуналнпј средини, и предузимаое 

пптребних мјера са циљем пшуваоа и унапрјеђеоа здравља станпвнищтва. 

 

Утицаји на биљни и живптиоски свијет, екпсистеме, станишта и бипдиверзитет 

Ппдрушје ппщтине Мркпоић Град представља вепма атрактивнп ппдрушје са специфишнпстима и 

вриједнпстима геплпщкпг, хидрплпщкпг, вегетацијскпг и зпплпщкпг карактера. Према евиденцији 

Републишкпг завпда за защтиту културнпг-истпријскпг и прирпднпг насљеђа на теритприји ппщтине 

Мркпоић Град нема защтићених прирпдн их вриједнпсти. Претхпдну защтиту, кпја је истекла 2013. 

гпд. имап је ппсебни резерват прирпде „Лисина“ кпји ппред бпгате хидрплпщке мреже и 

разнпврснпсти земљищнпг и вегетацијскпг ппкриваша, пдликује се бпгатим диверзитетпм 

микпфлпре. 

Пвим Планпм је предвиђенп  прпглащаваое защтићених ппдрушја према приједлпгу Републишкпг 

завпда за културнп-истпријскп насљеђе и приједлпга Измјена и дппуна Прпстпрнпг плана Републике 

Српске дп 2025.гпд.  

Фнутар лпкалитета кпји је предвиђен да се стави ппд защтиту, кап щтп је Парк прирпде „Спкпшница“ 

предвиђена је изградоа МХЕ „Спкпшница“. Вепма је битнп да се спрпведу мјере защтите,нашин 

пбављаоа привредних и традиципналних дјелатнпсти и кприщтеое прирпдних вриједнпсти у парку 
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прирпде, кпје ће бити утврђене актпм кпјим се прпгалщава защтићенп ппдрушје.  Примјенпм мјера 

защтите пд загађеоа ваздуха, впде и земљищта индиректнп ће се утицати и на защтитиу прирпдних 

дпбара и бипдиверзитета. 

  

Припритетни плански циљеви пднпсе се на защтиту и пшуваое прирпднпг насљеђа, кап пснпвнпг 

пптенцијала екплпщкпг развпја ппдрушја.  Припритет је пствариваое защтите, презентације и 

пдрживпг кприщћеоа вриједних прирпдних дпбара и вриједнпсти, кпје пмпгућавају развпј лпкалне 

заједнице, пдмпр и рекреацију у прирпди и едукацију урбанпг станпвнищтва. 

 

Бипдиверзитет, екпсистемске карактеристике и станищта мпгу бити угражени  изградопм 

сапбраћајне инфраструктуре (аутп-пут и псталих сапбраћајница) и електрпенергетске 

инфраструктуре пднпснп увпђеоем нпвих кпридпра кпјима се стаје на пут кретаоу пппулацијама, 

кпје се на тај нашин или дијеле или им се смаоује ареал. Негативнп дејствп на станищта и 

бипдиверзитет има и изградоа хидрпенергетских пбјеката и акумулација, нелегална градоа, 

прпщиреое индустријскп-ппслпвне зпне, непрпписна експлпатација минералних сирпвина и др.  

Негативни утицаји се паралелнп исппљавају и на квалитет предјела. Предип је угрпжен укпликп 

изгуби свпје традиципналне, преппзнатљиве карактеристике и укпликп не дпминира здрава слика 

живпта станпвника предјела. 

Защтиту бипдиверзитета и биплпщких ресурса, биће пстварена пшуваоем живптне средине, 

пшуваоем аутпхтпних станищта и кприщћеоем ппстпјећих сапбраћајних кпридпра  или 

фпрмираоем нпвих са прелазима за живптиое. Неппхпднп је пшувати аутпхтпнпст биљних и 

живптинских врста и оихпвих ареала крпз пплитику интеграције и пшуваоа са ближим и даљим 

пкружеоем.  

Ф планскпм перипду је неппхпднп спрпвпдити мјере кпје ће утицати на пшуваое предлпжених  

защтићених ппдрушја у прирпднпм стаоу и сашувати их  пд девастације у највећпј мјери дп оихпве 

фпрмалне защтите. Неппхпдна је стална валпризација и  кпнтрпла примјена пдредби защтите 

прирпдних дпбра, кпји мпрају бити у складу са развпјем  ппдрушја, прпграмима и прпјектима 

унапређеоа ппдрушја. 

 

Утицаји на културна дпбра 

Културнп насљеђе на ппдрушју Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град није афирмисанп у складу 

са савременим еврппским и свјетским тенденцијама према кпјима се културнп дпбрп схвата кап 

ресурс за екпнпмски и прпстпрни развпј.На ппдрушју ппщтине Мркпоић Град према Археплпщкпм 

лексикпну Бпсне и Херцегпвине налази се 10 лпкалитета из праистпријскпг перипда, 15 лпкалитета 

из римскпг перипда, 43 лпкалитета из средоег вијека и 5 налазищта са вище културних слпјева.  

Кпмисија за защтиту наципналних сппменика дп сада је на ппдрушју Ппщтине дпнијела щест пдлука 

п прпглащеоу културних дпбара наципналним сппменицима.  

На 24 лпкалитета на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град налази се 675 мрампрпва или стећака. 

Ппдрушје ппщтине распплаже са разнпликим сепсим насељима и нарпдним градитељствпм кпје 

представља ппсљедицу брпјних истпријских, културних, привредних, прирпдних и других утицаја.  

Прпстпрним планпм је предвиђена пуна защтита свих пбјеката лпкалитета и кпмплекса. Истп такп 

ппкреће се иницијатива да се ппстпјећи прирпдне и културнп-истпријске вриједнпсти на ппдрушју 



113 

 

ппщтине наредним активнпстима и прпцедурпм презентације и кприщтеоа защтите у мјери кпја 

пдгпвара категприји сппменишке вриједнпсти кпју нпсе, шиме ће бити спријешени мпгући сукпби у 

прпстпру кпд дпнпщеоа и реализације развпјних прпграма.      

Културна и истпријска дпбра дппринпсе квалитету прпстпра у кпјем егзистирају, те оихпва 

евиденција и практишна защтита има велики знашај за цјелпкупнп друщтвп и оегпв развпј. 

 

Утицаји на станпвништвп и демпграфију 

Станпвнищтвп са свим свпјим пбиљежјима представља пснпвни плански параметар на пснпву кпга 

се дефинищу сва планска рјещеоа. Фтицај планских рјещеоа се мпже сагледати са аспекта:  

 Фтицаја на структуру, кретаое и брпјнпст станпвнищтва,  

 Фтицаја на здравље станпвнищтва.  

Ппвезиваое и умрежаваое пплифункципналних веза унутар планскпг ппдрушја представља вепма 

важан фактпр ублажаваоа и елиминисаоа прпстпрнп-функцијских разлика између урбанпг и 

руралнпг дијела ппщтине. Екпнпмски, друщтвенп-спцијални и привредни циљеви Прпстпрнпг плана, 

свакакп ће утицати на прпмјену структуре, брпјнпсти и кретаое станпвнищтва. Адекватнп 

прганизпвана мрежа насеља ппремљена јавним функцијама плакщаће административне ппслпве и 

пбавезе станпвнищтва. Рекпнструкцијпм и мпдернизаципм ппстпјећих сапбраћајних праваца и 

изградопм планираних ппвећаће се дпступнпст станпвнищтва устанпвама здравства и другим 

пбјектима друщтвене дјелатнпсти. Развпјем туризма и атрактивнпм туристишкпм ппнудпм кпја се 

предвиђа на теритприји ппщтине, дпћи ће дп ппвећаоа брпја туриста из пкплине. Све пве прпмјене 

ће имати утицај на брпј присутних људи у прпстпру, кретаое и структуру станпвнищтва. 

 

Иакп се претппставља да развпјне тенденције једне урбане средине нпсе са спбпм и негативне 

ефекте кап щтп су: аерпзагађеое, бука, ппвећана кплишина птпада и птпадних впда, мпже се 

кпнстатпвати да Планпм предвиђене активнпсти неће имати негативан утицај на здравље 

станпвнищтва, јер су уз пснпвне планске циљеве предвиђене ппсебне мјере защтите, пшуваоа, 

унапређеоа и кприщћеоа прпстпра на теритприји пбухвата Плана.  

 

Утицаји у сектпру кпмуналне инфраструктуре 

Прпстпрним планпм ппщтине Мркпоић Град предвиђена је дпградоа, рекпнструкција и 

прпщиреое кпмуналних и канализаципних система, кап и изградоа система за прешищћаваое 

птпадних впда. 

 Изградоа система за впдпснабдијеваое и канализаципних система за пдвпдоу птпадних впда на 

ппдрушју ппщтине Мркпоић Град  ће имати ппзитивне ефекте на здравље станпвнищтва, те 

директне ппзитивне ушинке на защтиту пкплине пд загађеоа. 

 

Утицаји у сектпру сапбраћајне инфраструктуре 

Прпстпрним планпм ппщтине Мркпоић Град, на ппдрушју ппщтине предвиђена је рекпнструкција и 

мпдернизација ппстпјећих примарних сапбраћајница. Прекп теритприје ппщтине планира се 

изградоа ауту-пута  Градищка-Баоа Лука-Мркпоић Град кпји прплази крпз централни дип ппщтине 

и изградоа регипнлнпг пута Млинищте – Клекпваша.   
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Пве интервенције ће без сумое имати негативнп дејствп на живптну средину и мпгу бити 

пптенцијални загађиваши живптне средине. Фвпђеоем неппхпдних мјера защтите у свим фазама 

реализације пптенцијалнп негативни утицаји на живптну средину  мпгу се свести на минимум. 

Примјенпм екплпщких гприва, кпјима се све вище тежи такпђе се смаоује ефекат загађеоа. Упкпм 

изградое и кприщтеоа сапбраћајне инфраструктуре мпрају се предузети мјере и кпнтрпла 

негативних утицаја на живптну средину, такп да мпнитпринг праћеоа стаоа живптне средине на 

пвим лпкацијама ппдразумјева пбавезну активнпст. 

 

 

3.5. НАЧИН НА КПЈИ СУ ПРИ ПРПЦЈЕНИ УЗЕТЕ У ПБЗИР КАРАКТЕРИСТИКЕ УТИЦАЈА: 
ВЈЕРПВАТНПЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛПЖЕНПСТ/РЕВЕРЗИБИЛНПСТ, ВРЕМЕНСКА ДИМЕНЗИЈА 
(ТРАЈАОЕ, УЧЕСТАЛПСТ, ППНАВЉАОЕ), ПРПСТПРНА ДИМЕНЗИЈА (ЛПКАЦИЈА, 
ГЕПГРАФСКА ПБЛАСТ, БРПЈ ИЗЛПЖЕНИХ СТАНПВНИКА, ПРЕКПГРАНИЧНА ПРИРПДА 
УТИЦАЈА), КУМУЛАТИВНА И СИНЕРГИЈСКА ПРИРПДА УТИЦАЈА 
 

Карактеристике утицаја (знашај и интезитет, вјерпватнпћа, прпстпрна размјера, вријеме трајаоа и 

ушесталпст) су пписане и вреднпване у ппглављу 3.3. Приказ прпцијеоених утицаја плана и 

прпграма на живптну средину са пписпм мјера за спречаваое и пграничаваое негативних, 

пднпснп увећаое ппзитивних утицаја на живптну средину. 

Ф нареднпј табели је приказана прпцјена кумулативних3 и синергетских4 ефеката. 

 

Табела бр. 24: Идентификација мпгућих кумулативних и синергетских ефеката 

Интеракција 

планских рјешеоа5 
Пбласт стратешке прпцјене 

УПРАВЉАОЕ КВАЛИТЕТПМ ВАЗДУХА  

2.1., 2.2., 3.1., 4.2., 5.2., 6.9. 

8.1. 10.1. 

   

Щуме представљају плућа једнпг ппдрушја, заједнп са оегпвим 

климатпм, специфишни филтер кпји уклаоа све щтетне шестице из 

ваздуха, пбпгаћују атмпсферу кприсним материјама за здравље 

шпвјека. Према тпме, јак ппзитиван утицај на квалитет ваздуха ће имати 

ппщумљаваое непбраслих щумских ппврщина ппдесних за 

ппщумљаваое, рекпнструкција и кпнверзија деградираних и ниских 

щума и защтита ппстпјећег щумскпг фпнда Уакпђе, јак ппзитиван утицај 

                                                 
3
 Кумулативни ефекти настају када реализација ппјединашних планских рјещеоа нема знашајан утицај, али 

некпликп индивидуалних ефеката заједнп мпже ствприти пдређен притисак на пкплину. Кап примјер се мпже 
навести загађиваое ваздуха, впда или ппраст нивпа буке из разлишитих извпра. 
4
 Синергетски ефекти настају у интеракцији ппјединашних утицаја кпји прпизвпде укупни ефекат кпји је већи 

пд прпстпг збира ппјединашних утицаја. Синергетски ефекти се најшещће манифестују кпд људских заједница и 
прирпдних станищта. 
 
5
 

 ппзитивни утицаји 

 негативни утицаји 
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на квалитет ваздуха урбанпг ппдрушја ће имати изградоа тпплане, гдје 

ће се кап енергент кпристити бипмаса. За унапређеое система живптне 

средине, укљушујући и бригу за пшуваое и унапређеое квалитета 

ваздуха ппзитиван утицај има и   развпј туризма на темељу прирпдних 

ресурса ппщтине, ппправљаое стаоа примарних сапбраћајница, 

регулација Маладашке ријеке, крпз изградоу акумулације кпја би 

служила за навпдоаваое, пптребе стпшнпг фпнда, кап и спрешаваое 

щумских ппжара, изградоа регипналне санитарне деппније, пдрживп 

кприщтеое ппљппривреднпг земљищта путем  ппљппривредне 

прпизвпдое  усмјерене ка интегралнпј ппљппривреднпј прпизвпдои, 

спрпвпђеое биплпщких радпва и мјера на мелипрацији земљищта . 

Реализацијпм свих наведених планских рјещеоа ппстиже се ппзитиван 

кумулативни ефекат на квалитет ваздуха предметнпг ппдрушја. 

 
1.1. 4.1. 4.3., 4.4, 5.1., 6.3., 

6.5., 6.7., 6.8.,7.1.,9.1, 10.2. 

 

  

Негативни кумулативни утицај на квалитет ваздуха ће бити 

прпузрпкпван приликпм фпрмираое  функципналних урбаних 

ппдрушја, изградоа  аутппута Градищка-Баоа Лука-Мркпоић Град-

Купрес и регипналнпг пута Млинищте-Клекпваша, ревитализација, 

прпщиреое и прпмпција индустријскп-ппслпвних зпна, системска 

истраживаоа технишкпг грађевинскпг камена, термпминералних впда, 

бпксита, угља, крешоака, дплпмита, бентнита, ппдземних впда и других 

минералних ресурса, изградоа акумулаци и хидрпелектране, изградоа 

нпвих хидрпцентрала. Реализација пвих рјещеоа захтјева стрпгп 

спрпвпђеое мјера защтите живптне средине, кпје су прпписане 

Прпстпрним планпм и пвим Извјещтајем п стратещкпј прпцјени. 

Реализација планских рјещеоа кпја би имала негативне утицаје на 

квалитет ваздуха, кпји заједнп са претхпднп наведеним мпгу да имају 

кумулативнп негативни ефекат су: изградоа туристишких капацитета и 

инфраструктуре, изградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 

впда, изградоа дјелимишних регулација впдптпкпва у урбаниим и 

ванурбанпм ппдрушју, рекпнструкција и изградоа нпве 

електрпенергетске инфраструктуре, мпдернизација ппстпјеће и 

изградоу нпве савремене инфраструктурне мреже и пбјеката 

телекпмуникаципне инфраструктуре, изградоа (пратећих) пбјеката у 

систему управљаоа птпадпм. Пва планска рјещеоа имају привремен  

негативни утицај на квалитет ваздуха у фази градое, збпг шега је 

неппхпднп примјенити адекватне мјере защтите квалитета ваздуха.  

ЗАШТИТА КВАЛИТЕТА ВПДЕ И ВПДНИХ РЕСУРСА 

2.1.,2.2.,3.1., 4.2., 5.2., 6.1, 6.2, 

6.4, 6.6., 6.7., 6.8. 8.1., 

10.1. 

Ппзитиван кумулативни утицај на квалитет впде мпже настати 

реализацијпм вище планских рјещеоа кап щтп су: пдрживп кприщтеое 

ппљппривреднпг земљищта путем  ппљппривредне прпизвпдое  

усмјерене ка интегралнпј ппљппривреднпј прпизвпдои, спрпвпђеое 
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биплпщких радпва и мјера на мелипрацији земљищта, ппщумљаваое 

непбраслих щумских ппврщина ппдесних за ппщумљаваое, 

рекпнструкција и кпнверзија деградираних и ниских щума и 

защтита ппстпјећег щумскпг фпнда, развпј туризма на темељу 

прирпдних ресурса ппщтине, ппправљаое стаоа примарних 

сапбраћајница, рекпнструкција старе  впдпвпдне мреже, ријещити 

впдпснабдијеваое у свим мјесним заједницама, снабдијеваое впдпм 

крупних привредних капацитета из језера „Бпшац“ тамп гдје је мпгуће, 

изградоа регипналне санитарне деппније, изградоа централнпг 

извпра тпплптне енергије (тпплане)у градскпм ппдрушју, изградоа 

дјелимишних регулација впдптпкпва. Ппсебнп ппзитиван утицај ће 

настати накпн реализације планскпг рјещеоа кпје се пднпси на 

изградоу ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда, изградоу 

канализаципне мреже птпадних и пбпринских впда. Реализација пвих 

планских рјещеоа, заједнп са претхпднп наведеним ће имати 

кумулативан ппзитиван утицај на пшуваое и унапређеое квалитета 

впда на предметнпм ппдрушју. 

1.1., 4.1., 4.3., 4.4., 5.1. ,6.3., 

6.5. 6.9.,7.1.,9.1., 10.2. 

Ппгпрщаваое квалитета впда мпже бити узрпкпванп кумулативним и 

утицајима сљедећих планских рјещеоа: фпрмираое  функципналних 

урбаних ппдрушја, ревитализација, прпщиреое и прпмпција 

индустријскп-ппслпвних зпна, системска истраживаоа технишкпг 

грађевинскпг камена, термпминералних впда, бпксита, угља, 

крешоака, дплпмита, бентнита, ппдземних впда и других минералних 

ресурса у циљу адекватнпг кприщћеоа и защтите, изградоа  аутппута   

Градищка-Баоа Лука-Мркпоић Град-Купрес и регипналнпг пута 

Млинищте-Клекпваша, изградоа акумулаци и хидрпелектране у 

Ппдращници, изградоа нпвих хидрпцентрала, регулација Маладашке 

ријеке, крпз изградоу акумулације, кпја би служила за навпдоаваое, 

пптребе стпшнпг фпнда, кап и спрешаваое щумских ппжара, 

рекпнструкција и изградоа нпве електрпенергетске инфраструктуре, 

мпдернизација ппстпјеће и изградоу нпве савремене инфраструктурне 

мреже и пбјеката телекпмуникаципне инфраструктуре, изградоа 

(пратећих) пбјеката у систему управљаоа птпадпм. Примјенпм мјера 

защтите живптне средине кпје су дефинисане у пвпм Извјещтају п 

стартещкпј прпцјени мпгуће је смаоити/елиминисати наведене 

негативне утицаје н квалитет живптне средине. 

ЗАШТИТА И КПРИШЋЕОЕ ЗЕМЉИШТА 

 
2.1., 2.2., 3.1., 4.2.,5.2., 6.1, 

6.3, 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. 8.1. 

10.1. 

Пдрживп кприщтеое ппљппривреднпг земљищта, спрпвпђеое 

биплпщких радпва и мјера на мелипрацији земљищта,  ппщумљаваое 

непбраслих щумских ппврщина ппдесних за ппщумљаваое, 
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рекпнструкција и кпнверзија деградираних и ниских щума и защтита 

ппстпјећег щумскпг фпнда, развпј туризма на темељу прирпдних 

ресурса ппщтине, ппправљаое стаоа примарних сапбраћајница, 

рекпнструкција старе  впдпвпдне мреже, изградоа вищенамјенске 

акумулације и хидрпелектране у Ппдращници,  изградоа 

канализаципне мреже птпадних и пбпринских, изградоа ппстрпјеоа за 

прешищћаваое птпадних впда, изградоа дјелимишних регулација 

впдптпкпва, регулација Маладашке ријеке, крпз изградоу 

вищенамјенске акумулације, изградоа централнпг извпра тпплптне 

енергије (тпплане) у градскпм ппдрушју, изградоа регипналне 

санитарне деппније, имаће ппзитиван кумулуативан утицај на квалитет 

и  кприщћеое земљищта.    

1.1., 4.1., 4.3. 4.4.,5.1., 6.5. 

7.1. 9.1, 10.2. 

 

 

 ,  

Негативан кумулативни утицај на земљищте кпји се махпм манифестије 

заузумаоем земљищта изградопм пбјеката и прпмјенпм намјене 

земљищта настаће реализацијпм сљедећих планских рјещеоа: 

фпрмираое  функципналних урбаних ппдрушја, ревитализација, 

прпщиреое и прпмпција индустријскп-ппслпвних зпна, системска 

истраживаоа технишкпг грађевинскпг камена, термпминералних впда, 

бпксита, угља, крешоака, дплпмита, бентнита, ппдземних впда и других 

минералних ресурса у циљу адекватнпг кприщћеоа и защтите, 

изградоа  аутппута Градищка-Баоа Лука-Мркпоић Град-Купрес и 

регипналнпг пута Млинищте-Клекпваша, изградоа нпвих 

хидрпцентрала, рекпнструкција и изградоа нпве електрпенергетске 

инфраструктуре, мпдернизација ппстпјеће и изградоу нпве савремене 

инфраструктурне мреже и пбјеката телекпмуникаципне 

инфраструктуре, изградоа (пратећих) пбјеката у систему управљаоа 

птпадпм. 

ЗАШТИТА ПД БУКЕ 

,3.1., 5.2. 

 

 

На защтиту пд буке предметнпг ппдрушја ппзитиван кумулативни утицај 

ће имати реализација сљедећих планских рјещеоа: ппщумљаваое 

непбраслих щумских ппврщина ппдесних за ппщумљаваое, 

рекпнструкција и кпнверзија деградираних и ниских щума и 

защтита ппстпјећег щумскпг фпнда,  ппправљаое стаоа примарних 

сапбраћајница . 

1.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 5.1. 

 

Дп ппвећанпг нивпа буке на предметнпм ппдрућу настаће приликпм 

реализације сљедећих планских рјещеоа: фпрмираое  функципналних 

урбаних ппдрушја, ревитализација, прпщиреое и прпмпција 

индустријскп-ппслпвних зпна, системска истраживаоа технишкпг 

грађевинскпг камена, термпминералних впда, бпксита, угља, 

крешоака, дплпмита, бентнита, ппдземних впда и других минералних 
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ресурса у циљу адекватнпг кприщћеоа и защтите, изградоа  аутппута 

Градищка-Баоа Лука-Мркпоић Град-Купрес и регипналнпг пута 

Млинищте-Клекпваша. Развпј туризма предметнпг ппдрушја ће збпг 

ппвећане ппсјете туриста, утицати на ппвећан нивп буке. Наведена 

планска рјещеоа ће кумулативнп утицати на ппвећан нивп буке на 

предметнпм ппдрушју збпг шега је приликпм реализације наведених 

планских рјещеоа неппхпдна примјена адекватних мјера защтите. 

УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

1.1., 2.1., 3.1.,. 4.2. 6.5. 6.8. 

6.9., 10.1, 10.2. 

 

 

 

Ппзитиван утицај на ппвећаое ппкривенпсти ппщтине прганизпваним 

пдвпзпм птпада ће имати фпрмираое  функципналних урбаних 

ппдрушја. На уклаоаое дивљих деппнија ппзитивнп ће  утицати  

пдрживп кприщтеое ппљппривреднпг земљищта путем  

ппљппривредне прпизвпдое  усмјерене ка интегралнпј 

ппљппривреднпј прпизвпдои, ппщумљаваое непбраслих щумских 

ппврщина ппдесних за ппщумљаваое, рекпнструкција и 

кпнверзија деградираних и ниских щума и защтита ппстпјећег 

щумскпг фпнда, развпј туризма на темељу прирпдних ресурса 

ппщтине. Јак ппзитиван утицај на управљаое птпадпм ће имати 

изградоа регипналне санитарне деппније и изградоа (пратећих) 

пбјеката у систему управљаоа птпадпм. Реализација наведених 

планских рјещеоа има кумулативан ппзитиван утицај на управљаое 

птпада. 

1.1., 4.1. 4.2., 4.3. 

Фпрмираое  функципналних урбаних ппдрушја, ревитализација, 

прпщиреое и прпмпција индустријскп-ппслпвних зпна, развпј туризма 

на темељу прирпдних ресурса ппщтине, системска истраживаоа 

технишкпг грађевинскпг камена, термпминералних впда, бпксита, угља, 

крешоака, дплпмита, бентнита, ппдземних впда и других минералних 

ресурса у циљу адекватнпг кприщћеоа и защтите, кумулативнп ће 

утицати на ппвећаваое кплишине птпада на предметнпм ппдрушју.    

ПЧУВАОЕ БИПДИВЕРЗИТЕТА И ПРИРПДНИХ ДПБАРА 

2.1.,2.2.,3.1., 4.2.,5.2.. 6.7.,., 

8.1. 10.1 

 

 

 

 

 

Ппзитиван синергијски ефекат на пшуваое бипдиверзитета и 

прирпдних дпбара ће имати реализација сљедећих планских рјещеоа: 

пдрживп кприщтеое ппљппривреднпг земљищта путем  

ппљппривредне прпизвпдое  усмјерене ка интегралнпј 

ппљппривреднпј прпизвпдои, спрпвпђеое биплпщких радпва и 

мјера на мелипрацији земљищта, ппщумљаваое непбраслих 

щумских ппврщина ппдесних за ппщумљаваое, рекпнструкција и 

кпнверзија деградираних и ниских щума и защтита ппстпјећег 

щумскпг фпнда, развпј туризма на темељу прирпдних ресурса 
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ппщтине, ппправљаое стаоа примарних сапбраћајница, 

изградоа дјелимишних регулација впдптпкпва регулација 

Маладашке ријеке, крпз изградоу  вищенамјенске акумулације, 

изградоа централнпг извпра тпплптне енергије (тпплане)у 

градскпм ппдрушју, изградоа регипналне санитарне деппније   

 1.1. 4.1. 4.3.,4.4.,5.1, 6.3.. 6.5. 

7.1. 9.1, 10.2. 

Разматраое синергијских ефеката је ппсебнп знашајнп у слушају 

защтите и пшуваоа бипдиверзитета и прирпдних дпбара. Негативни 

утицаји ће настати приликпм фпрмираое  функципналних урбаних 

ппдрушја, ревитализација, прпщиреое и прпмпција индустријскп-

ппслпвних зпна, системска истраживаоа технишкпг грађевинскпг 

камена, изградоа  аутппута Градищка-Баоа Лука-Мркпоић Град-

Купрес и регипналнпг пута Млинищте-Клекпваша, изградоа 

вищенамјенске акумулације и хидрпелектране у Ппдращници, 

изградоа нпвих хидрпцентрала, рекпнструкција и изградоа нпве 

електрпенергетске инфраструктуре, мпдернизација ппстпјеће и 

изградоу нпве савремене телекпмуникаципне инфраструктуре.   

ПЧУВАОЕ КУЛТУРНП-ИСТПРИЈСКПГ НАСЉЕЂА 

4.2., 4.3. 

Ппзитиван кумулативан утицај на културнп-истпријскп насљеђе имаће 

развпј туризма и туристишке инфраструктуре, ппщтп ће пви пбјекти 

бити дип туристишке ппнуде, те пшуваое прирпдних вриједнпсти и 

интеграција културнпг и прирпднпг насљеђа.  

КЛИМАТСКЕ ПРПМЈЕНЕ 
 

2.1.,2.2.,3.1.,4.2.,8.1.,10.1,10.2. 

 

Ппзитивни синергијски ефекти ће бити пстварени увпђеоем 

интегралне ппљппривредне прпизвпдое, спрпвпђеое биплпщких 

радпва и мјера на мелипрацији земљищта, ппщумљаваое непбраслих 

щумских ппврщин, развпј туризма на темељу прирпдних ресурса 

ппщтине, изградоа централнпг извпра тпплптне енергије (тпплане) у 

градскпм ппдрушју, изградоа регипналне санитарне деппније, 

изградоа (пратећих) пбјеката у систему управљаоа птпадпм. 

 1.1. 4.1. 5.1., 6.3. 6.5., 6.9. Негативан синергијски ефекат мпже бити прпузрпкпван фпрмираоем  

функципналних урбаних ппдрушја, ревитализацијпм и прпщиреоем   

индустријскп-ппслпвних зпна, изградопм  аутппута Градищка-Баоа 

Лука-Мркпоић Град-Купрес и регипналнпг пута Млинищте-Клекпваша, 

изградоа вищенамјенске акумулације  и хидрпелектране у 

Ппдращници изградоа нпвих хидрпцентрала, регулација Маладашке 

ријеке, крпз изградоу вищенамјенске акумулације 
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4. СМЈЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРПЦЈЕНА НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВПИМА И ПРПЦЈЕНЕ УТИЦАЈА ПРПЈЕКАТА НА 
ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 

 
Стратещка прпцјена утицаја Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град на живптну средину 

представља пснпву за вреднпваое прпстпра и предлаже мјере за защтиту живптне средине, у 

служби примјене планских циљева и пдрживпг кприщћеоа прпстпра. Даљу реализацију планираних 

активнпсти пптребнп је спрпвести на пснпву пдредби кпје су дате у Плану и пвпм Извјещтају, крпз 

дпкументацију нижег реда.  

За све планпве нижег реда, пднпснп ужег ппдрушја, укпликп утврди да ппстпји мпгућнпст 

знашајнијих утицаја на живптну средину, прган надлежан за припрему плана мпже дпнијети Пдлуку 

п изради Стратещке прпцјене утицаја на живптну средину, према критеријумима прпписаним 

Правилникпм п критеријумима за пдлушиваое п пптреби спрпвпђеоа стратещке прпцјене утицаја 

на живптну средину („Службени гласник Републике Српске“, брпј 30/13). 

За псталу планску дпкументацију, ппсебнп спрпведбене дпкументе, прпцјену утицаја на живптну 

средину пптребнп је израдити укпликп се кпнкретним планпм усппставља пквир за пдпбраваое 

будућих развпјних прпјеката кпји би имали знашајан утицај на живптну средину. Смјернице дате у 

пвим дпкументима треба да дефинищу кпји аспекти и циљеви защтите живптне средине треба да 

буду узети у пбзир приликпм израде планских дпкумената нижег реда. 

За прпјекте кпји мпгу имати знашајан утицај на живптну средину с пбзирпм на оихпву прирпду, 

велишину или лпкацију, мпра се спрпвести прпцјена утицаја на живптну средину и прибавити 

рјещеое п пдпбраваоу студије утицаја на живптну средину  у складу са Закпнпм п защтити живптне 

средине („Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/12, 79/15). 

Прпјекти за кпје је пптребна прпцјена утицаја на живптну средину  пдређени су Правилникпм п 

прпјектима за кпје се спрпвпди прпцјена утицаја на живптну средину и критеријумима за 

пдлушиваое п пптреби спрпвпђеоа и пбиму прпцјене утицаја на живптну средину („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 124/12).  
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5. ПРПГРАМ ПРАЂЕОА СТАОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У ТПКУ СПРПВПЂЕОА 
ПЛАНА И ПРПГРАМА  

 

5.1. ППИС ЦИЉЕВА ПЛАНА И ПРПГРАМА 

 

Фсппстављаое ефикаснпг мпнитпринга предуслпв је пствариваоа циљева Прпстпрнпг плана у 

пбласти защтите прирпде и живптне средине, пднпснп циљева Стратещке прпцјене и представља 

један пд пд пснпвних припритета имплементације Плана 

Циљеви прпграма праћеоа стаоа живптне средине су:  

 пбезбjеђеое мпнитпринга,  

 дефинисаое садржине и нашина врщеоа мпнитпринга,  

 пдређиваое пвлащћених прганизација за пбављаое мпнитпринга,  

 дефинисаое мпнитпринга загађиваша,  

 усппстављаое инфпрмаципнпг система и дефинисаое нашина дпстављаоа ппдатака у циљу 

впђеоа интегралнпг катастра загађиваша,  

 увпђеое пбавезе извjещтаваоа п стаоу живптне средине према прпписанпм садрjжају 

извещтаја п стаоу живптне средине.  

 

Прпграм праћеоа стаоа живптне средине мпже бити саставни дип ппстпјећег Прпграма 

мпнитпринга живптне средине, а кпји пбезбjеђује прган надлежан за защтиту живптне средине. За 

предметнп ппдрушје пснпвни циљ је:  

 ппщтпваое мпнитпринга прпписаних екплпщким дпзвплама за пбјекте на ппдрушју  ппщтине 

 пбезбјеђиваое правпвременпг реагпваоа и уппзпреоа на мпгуће негативне ппсљедице и 

акцидентне ситуације,  

 увид у стаое прирпдних вриједнпсти - шинипца живптне средине и врсте мпгућих загађеоа,  

 фпрмираое катастра загађиваша и јединствене базе ппдатака са ГИС лпгистишкпм ппдрщкпм.  

 

Када је у питаоу прпграм праћеоа стаоа живптне средине, пбзирпм на велишину и свеукупне 

пптенцијале датпг ппдрушја, за праћеое се предлажу сљедећи параметри живптне средине:  

 праћеое стаоа квалитета ваздуха – степен аерпзагађенпсти на дефинисаним мјерним 

мјестима,  

 праћеое и кпнтрпла квалитета впда – из градскпг впдпвпда (извприщта впдпснабдјеваоа) 

јавних шесми, купалищта и ппврщинских впда – ријека и пптпка,  

 кпнтрпла квалитета земљищта пкп индустријских зпна и виспкпфреквентних сапбраћајница 

и ппљппривредних ппврщина,  

 кпнтрпла квалитета птпадних впда,  

 мпнитпринг нивпа кпмуналне буке,  

 мпнитпринг јпнизујућег и нејпнизујућег зрашеоа 
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5.2. ИНДИКАТПРИ ЗА ПРАЋЕОЕ СТАОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Праћеое стаоа живптне сеедине треба спрпвести на пснпву јединствених и адекватних индикатпра 

кпји пмпгућавају дпбијаое ппвратне инфпрмације п пптенцијалним утицајима на живптну средину. 

Квалитет живптне средине мпжемп дефинисати кап скуп прирпдних и ствпрених вриједнпсти шији 

кпмплексни међуспбни пднпси шине пкружеое, пднпснп прпстпр и услпве за живпт, а кап стаое 

живптне средине кпје се исказује физишким, хемијским, биплпщким, естетским и другим 

индикатприма. Ф пракси се индикатпри ппјављују са разлишитим тумашеоима и примјенама. Кпд нас 

се индикатприма називају ппдаци кпји се пднпсе на квалитет ваздуха, впде и земљищта. Међутим, 

савремени приступ Еврппске агенције за живптну средину (European Environmental Agency, ЕЕА) 

заснива се на кпмплекснијем DPSIR (driving-force-pressure-state-impact-response) кпнцепту, кпји 

узима у пбзир све фенпмене у узрпшнп-ппсљедишнпм ланцу, укљушујући и реагпваое на 

незадпвпљавајућа стаоа. Пвај кпнцепт ппдразумијева активни пднпс према прпмјенама у живптнпј 

средини укљушујући и друщтвенп-екпнпмске аспекте, кпји су шестп ппкреташка снага (driving force) 

прпмјена. На пвај нашин шистп «екплпщки индикатпри» се укљушују у систем индикатпра «пдрживпг 

развпја».  

 Према тпме, индикатпри приказани у табели кпристиће се и за праћеое  стаоа живптне средине у 

тпку спрпвпђеоа плана. 

 

Табела бр. 25: Индикатпри и надлежни пргани за праћеое стаоа живптне средине 

Бр. Пбласти праћеоа стаоа Индикатпри Надлежни пргани 

1. Ваздух 

1.2. 

Квалитет ваздуха 
Емисије шестица CO2, SП2 и 

NП2 и LČ10  

Пператери свакпг 

ппјединашнпг раднпг и 

индустрискпг кпмлекса , 

Надлежнп пдјељеое за 

защтиту живптне средине, 

Републишки 

хидрпметерплпщки завпд 

2. Впда 

2.1. 

Кавилитет  птпадних  

впда  (кпмуналне 

птпадне и технплпщки 

птпадне впде) 

 

Хемијска пптрпщоа 

кисепника,суспендпване 

материје, биплпщка 

пптрпщоа кисепника, pH  

вриједнпст, укупан брпј 

кплифпрмних бактерија 

 

Пператери свакпг 

ппјединашнпг раднпг и 

индустрискпг кпмлекса 

Предузеће кпје управља 

кпмуналнпм 

инфраструктурпм 
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2.2. 

Квалитет ппврщинских и 

ппдземних впда 

Петпдневна  биплпщка 

пптрпщоа кисепника БПК5, 

ХПК, азпт, фпсфпр, 

бактериплпщкп стаое  

 

Надлежнп пдјељеое за 

защтиту живптне средине 

ЈП Впде Српске 

2.3. 

Квалитет впде за пиће  

Микрпбиплпщке  

карактеристике,  биплпщке , 

физишке и хемиске 

карактеристике, радиплпщке 

карактеристике 

Пператери свакпг 

ппјединашнпг раднпг и 

индустрискпг кпмлекса 

 

Пдјељеое за стамбенп 

кпмуналне ппслпве 

 

Институт за јавнп 

здравсртвп РС,  

3. Земљиште 

3.1. 

Квалитет земљищта 

Кпнцентрација ппасних и 

щтетних материја у 

земљищту 

Садржај прганскпг угљеника 

у земљищту 

Пператери свакпг 

ппјединашнпг раднпг и 

индустрискпг кпмлекса 

Министарствп 

ппљппривреде,  

Надлежнa служба за 

живптну средину 

4. Бука 

4.1.  
Защтита пд буке  

 

Брпј стамбених и јавних 

пбјеката угрпжен букпм  

 

Пператери свакпг 

ппјединашнпг раднпг и 

индустрискпг кпмлекса 

5. Птпад 

5.1. 

Фправљаое птпадпм  

 

 

- % дпмаћинстава 

укљушених у систем  

- % птпада кпји се третира  

- % птпада кпји се пдлаже 

на санитарну деппнију  
 

Пператери свакпг 

ппјединашнпг раднпг и 

индустрискпг кпмлекса, 

Пдјељеое за стамбенп 

кпмуналне ппслпве,  

Предузеће кпје управља 

кпмуналнпм 

инфраструктурпм 

6. Климатске прпмјене 

6.1. Смаоити емисију гаспва  

стаклене бащте  
Емисија СП2, емисија метана   
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6.2. 
Фнапредити енергетску  

ефикаснпст  

% смаоеоа пптрпщое 

енергената  

 

 

6.2. Ппвећаое кприщћеоа 

пбнпвљивих извпра 

енергије 

% ппвећаваоа  

7. Бипдиверзитет и предип 

7.1. Пшуваое 

бипдиверзитета и 

унапређеое предјела 

 

Брпј и ппврщина защтићених  

прирпдних дпбара и 

предипних цјелина  

 

Републишки завпд за 

защтиту културнп-

истприскпг и прирпднпг 

наслеђа 

8. Културнп-истпријска баштина 

8.1. 

Защтита културнп-  

истпријске бащтине  

Брпј и квалитет защтићених 

неппкретних културних 

дпбара  

 

Републишки завпд за 

защтиту културнп-

истприскпг и прирпднпг 

наслеђа 

9. Насеља, станпвништвп и људскп здравље 

9.1. Пшуваое насељенпсти 

руралних ппдрушја  

 

% смаоеоа станпвника у 

сепским насељима  

 

Пдјељеое за прпстпрнп 

уређеое и стамбенп 

кпмуналне ппслпве 

9.2. 

Фнаприједити здравље 

станпвнищтва  

 

  

- % станпвнищтва са 

приступпм здравственп 

исправнпј впди за пиће,  

 

Здравствене устанпве 

 

 

 

  9.3. 
Защтита пд буке 

Брпј стамбених и јавних 

пбјеката угрпжен букпм 
Oператери  

9.4. Ппвећати ппврщине ппд  

зеленилпм 

  

% ппврщина ппд зеленилпм 
Пдјељеое за  стамбенп 

кпмуналне ппслпве 

9.5 Раст заппсленпсти  

 

% заппслених;  

% незаппслених  
Пдјељеое за привреду 

10. Јачаое институципналне сппспбнпсти за заштиту живптне средине 

10.1. 

Фнаприједити службу за 

защтиту живптне 

средине и мпнитпринг  

 

Брпј развпјних прпграма за 

защтиту живптне средине  

- Брпј људи задужен за 

живптну средину у Ппщтини,  

- Брпј мјерних ташака у 

системима мпнитпринга  

Надлежна служба за 

защтиту живптне средине 

10.2. Фнаприједити Брпј инфпрмација п 



125 

 

инфпрмисаое јавнпсти 

пп питаоима живптне 

средине  

живптнпј средини у 

средствима инфпрмисаоа 

 

 

 

5.3. ПРАВА И ПБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ПРГАНА 

 

Према шлану 33. Закпна п защтити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11) 

надлежни прган јединице лпкалне сампуправе дпнпси акципне планпве у зпни или аглпмерацији 

кпја се налази на оихпвпј теритприји у слушају да ппстпји ппаснпст да нивпи загађујућих материја у 

ваздуху прекпраше једну или вище кпнцентрација ппасних пп здравље људи.  

Имајући у виду слпженпст надлежнпсти пргана пп вертикалнпј хијерархији (република- ппщтина) и 

пп хпризпнталнпј надлежнпсти (унутар градпва и ппщтина) и тещкпће у кппрдинацији активнпсти 

разлишитих пргана, за успjещнп спрпвпђеое « Прпграма праћеоа стаоа живптне средине» 

неппхпднп је у пквиру градске администрације фпрмирати «Сектпр за живптну средину и пдрживи 

развпј», кпје би билп задуженп за кппрдинацију, планираое, прпграмираое, надзпр и реагпваое у 

вези са прпблемима живптне средине. Пвај сектпр би пбједиоавап инфпрмације кпје прикупљају 

пргани Републике и Ппщтине надлежни за врщеое надзпра над изврщаваоем пдредаба 

првенственп  Закпна п защтити живптне средине  и  Закпна п прпстпрнпм уређеоу и грађеоу , кап и 

других релевантних закпна. 

 

5.4. ППСТУПАОЕ У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ НЕПЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА 
 

Ф Извјещтају п стратещкпј прпцјени наведене су мјере и активнпсти кпје је пптребнп спрпвпдити у 

циљу спрјешаваоа, ублажаваоа и смаоиваоа негативних утицаја на живптну средину за планска 

рјещеоа кпја ће прпизвпдити негативне утицаје.  

Дп непшекиваних негативних утицаја мпже дпћи самп у неким непшекиваним-акцидентним 

ситуацијама, када мпже да дпђе дп емисије ппасних супсанци у живптну средину усљед 

сапбраћајних удеса впзила кпја превпзе ппасне материје, хаварије на индустријским ппстрпјеоима 

и сл. Да би се правилнп и правпвременп реагпвалп пптребнп је да надлежни прган за защтиту 

живптне средине у Ппщтинскпј администрацији припреми и усвпји План реагпваоа у акцидентним 

ситуацијама. Пвај План мпра да садржи:  

 Уимпве за реагпваое у слушају истицаоа са јаснп дефинисаним дужнпстима и пдгпвпрнпстима;  

 Пбуку шланпва тима за реагпваое у слушају истицаоа п превенцији истицаоа и мјерама шищћеоа и 

рукпваое са птрпвним супстанцама;  

 Фсппстављаое прпцеса извјещтаваоа п истицаоу кпји укљушује пбезбјеђиваое инфпрмација 

надлежним прганима;  

 Шуваое и пдржаваое ппреме (материјала за апспрбираое, јастушића за упијаое, пумпи, канти и 

резервпара за сакупљаое, пплуге и кпнппци) за реагпваое у слушају истицаоа и извпра за зпну 

прпјекта заснпваних на типпвима истицаоа кпја би се пптенцијалнп мпгла десити;  

 Прпцјена ппдрушја и пперације са виспким пптенцијалпм за истицаое дпкументпваоем 

карактеристика и кплишина ппасних супстанци кпје се кпристе и складищте на ппдрушју ппщтине, 

фреквентнпст исппрука, метпде рукпваоа, близину тпкпва ппврщинских впда;  
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 Идентификпвати прпцедуре за сигурнп птклаоаое и пдстраоиваое загађених материјала 

сакупљених из прпсуте мрље;  

 Прптпкпл за инфпрмисаое јавнпсти када се ппјави пзбиљнп истицаое и кпје се прпцедуре мпрају 

ппдузети да би се избјегли ризици пп здравље и сигурнпст;  

 Имплементација прпцедуре да би се псигуралп да извпђаши радпва са кпјима је склппљен ппдугпвпр 

прихвате План за непредвиђенп истицаое и дјелпваое у хитним слушајевима те да трансппрт 

птрпвних материјала мпрати бити регистрпван у уреду прпјекта . 

 

5.5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ У ЗАВИСНПСТИ ПД ВРСТЕ И ПБИМА ПЛАНА И ПРПГРАМА 
 

Приликпм фпрмираоа нпвих привредних пбјекта и зпна предлажу се и услпви защтите живптне 

средине за пдређене екплпщке категприје предузећа, кпја се заснивају на минималним планским 

ппврщинама круга предузећа и пбавезним защтитним растпјаоима између пптенцијалних извпра 

ппаснпсти у кругу и стамбених насеља, кап щтп сљеди: 

 

Критеријуми за заштитна растпјаоа пд индустријских пбјеката 

Категприја предузећа А Б В 

Ппврщина кпмплекса (ha) - ˂3 3-80 

Защтитнп пдстпјаље (m) ˂50 5-100 100-500 

 

КАТЕГПРИЈА ПРЕДУЗЕЋА - А  

Мале фирме шије је екплпщкп пптерећеое незнатнп и исппд гранишних вриједнпсти и кпје мпгу бити 

лпциране унутар стамбенпг насеља.  

 

КАТЕГПРИЈА ПРЕДУЗЕЋА - Б  

Мале и средое фирме кпје мпгу имати мали и лпкални утицај на пкружеое; мпгуће присуствп маое 

кплишине ппасних материја, ризик пд хемијскпг удеса је мали, нивп буке мали.  

 

КАТЕГПРИЈА ПРЕДУЗЕЋА - В  

Ппстрпјеоа кпје мпгу имати средои утицај на пкружеое ппщтинскпг нивпа, присутне веће кплишине 

ппасних материја, ризик пд хемијскпг удеса је средои, нивп буке средои.  

Наведена защтитна растпјаоа кпристе се за екплпщку валпризацију привредних и радних зпна у 

пквиру  плана. За кпнкретне пбјекте защтитнп пдстпјаое се извпди на пснпву Прпцјене утицаја на 

живптну средину. 

 

 

5.5.1. Зпне заштите пд негативних утицаја ппљппривреде  

 

Предлаже се защтитнп пдстпјаое између стамбених пбјеката, туристишкп-рекреативних зпна  и  

пранишних  ппврщина, пднпснп ппврщина кпје се  интензивнп третирају вјещташким ђубривпм и 
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пестицидима пд најмаое 800 метара. Ф защтитнпм ппјасу између границе ппљпприврених парцела 

и пбале впдптпка пд 10 метара није дпзвпљенп кприщћеое пестицида и вјещташких ђубрива.  

Фтврђују се минимална защтитна пдстпјаоа између границе кпмплекса стпшних фарми и пбјеката у 

сусједству, и тп: пд стамбених зграда 200 m, пд магистралних путева 200 m, пд рјешних тпкпва 200 m 

и пд извприщта впдпснабдјеваоа 800 m. Наведена растпјаоа мпгу бити и већа акп тп ппкаже 

Прпцјена утицаја на живптну средину. 

 

5.5.2. Зпне заштите пд негативних утицаја сапбраћаја  

 

Пвде наведена правила и защтитне зпне утврђују се кап услпви планираоа других намјена 

земљищта уз ппјас сапбраћајница (Закпн п јавним путевима,“ Службени  гласник Републике Српске, 

бр.:56/10):  

 

 Щирина защтитнпг ппјаса у кпме не мпгу да се птварају рудници, каменплпми, граде крешане и 

циглане, ппдижу индустријске зграде, ппстрпјеоа и деппније птпада и смећа, кап и слишни пбјекти 

изнпси ппред аутп пута и брзпг пута 60 метара, магистралнпг и регипналнпг пута 40 метара и лпкалнпг 

пута 20  метара.  

 Щирина защтитнпг ппјаса у кпме не мпгу да се ппдижу далекпвпди и стубне трафп-станице изнпси пд 

укрщтаоа далекпвпда са јавним путем најмаое висину стуба далекпвпда, пднпснп стубне трафп-

станице, а кпд паралелнпг впђеоа најмаое 40 метара пд аутп пута и брзпг пута, 20 метара 

магистралнпг пута, пднпснп 20метара пд регипналнпг пута и 10 метара пд лпкалнпг пута.  

 Щирина защтитнпг ппјаса у кпме не мпгу да се ппстављају индустријски кплпсјеци и ппдижу 

неппкретна културна дпбра изнпси најмаое 40 метара пд аутп пута, брзпг пута и магистралнпг пута, 

пднпснп 20 метара пд регипналнпг пута, пднпснп 10 метара пд лпкалнпг пута.  

 Щирина защтитнпг ппјаса у кпме не мпгу да се граде стамбене зграде, ппслпвне ппмпћне, и слишне 

зграде, кппају бунари, резервпари, септишке јаме и слишнп изнпси ппред аутп пута, брзпг пута и 

магистралнпг пута 20 метара, регипналнпг пута 10 метара и лпкалнпг пута 5 метара.  
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6. ПРИКАЗ КПРИШТЕНЕ МЕТПДПЛПГИЈЕ И ТЕШКПЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРПЦЈЕНЕ 

 
Стратещка прпцјена је израђена на пснпву кприщтеоа прпстпрнп-планских дпкумената, 

статистишких ппдатака, ппдатака из инфпрмаципнп-дпкументаципнпг пснпва кпји су дпбијени за 

пптребе израде Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град, те на пснпву ппдатака са терена. 

Ф Извјещтају п стратещкпј прпцјени утицаја су анализиране Планпм предвиђене активнпсти кпје 

мпгу имати знашајан ппзитиван/негативан ефекат на пкплину, изврщена је прпцјена оихпвих 

синергијских и кумулативних утицаја, на пснпву шега су предлпжене адекватне мјере превенције и 

санације у живптнпј средини, утврђене у сврху реализације циљева плана и пствареоа пдрживпг 

развпја ппдрушја ппщтине Мркпоић Град. 

Примјеоени метпд рада се заснива на ппступку усаглащаваоа прпцеса планираоа са прпцеспм 

идентификације прпблема и приједлпга рјещеоа за оихпвп спрешаваое и ублажаваое, пднпснп на 

ппступку предлагаоа мјера у циљу защтите живптне средине тпкпм свих фаза израде и реализације 

планскпг дпкумента. Метпдплпгија се базира на принципима защтите живптне средине и Закпна п 

защтити живптне средине кпјим су утврђени услпви, те нашин и ппступак прпцјене пптенцијалних 

утицаја планских активнпсти на живптну средину.   

Ппступак стратещке прпцјене утицаја планпм предвиђених активнпсти на живптну средину се 

састпји пд низа сљедеђих ппступака: 

 пдлука п изради стратещке прпцјене утицаја на живптну средину, пднпснп утврђиваоа и 

дпнпщеое пдлуке п изради стратещке прпцјене утицаја на живптну средину, кап саставнпг 

дијела пдлуке п изради планскпг дпкумента, 

 пдређиваое садржаја стратещке прпцјене утицаја на живптну средину, пднпснп израда 

пдгпварајућег прпграмскпг пснпва за израду стратещке прпцјене утицаја (енг. scoping report) у 

пквиру плана, 

 израда Извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја на живптну средину. 

 

Намјена стратещке прпцјене утицаја је да плакща благпвременп и систематишнп разматраое 

мпгућих утицаја на живптну средину на нивпу стратещкпг дпнпщеоа пдлука п планпвима и 

прпграмима уважавајући принципе пдрживпг развпја. 

Метпде примјеоене за израду извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја се пслаоају на 

вищегпдищоу праксу и метпдплпгију сусједних земаља кпјпм се настпје превазићи недпвпљна 

искуства и прпнаћи рјещеоа брпјних прпблема. Пва метпдплпгија се кпристи техничким 

приступпм кпји ппдразумијева прпщиреое метпдплпгије прпцјене утицаја на живптну средину 

прпјеката, гдје се кпристе принципи примјеоиви за мале прпстпрне пбухвате и без интеракције 

планских рјещеоа и планерским приступпм кпји је слпженији пд прпјеката, јер се бави стратещким 

питаоима без детаљаних инфпрмација п живптнпј средини и п прпцесима и прпјектима кпји ће се 

реализпвати у планскпм ппдрушју, те укљушује друщтвена и екпнпмска питаоа. 
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Уакп се у пракси стратещке прпцјене кпристе метпде кап щтп су кпнтрплне листе и упитници, 

матрице, мултикритеријална анализа, прпстпрна анализа, пцјеоиваое екплпщкпг капацитета, 

анализа ланца узрпшнп-ппсљедишних веза, прпцјена ппвриједивпсти, прпцјена ризика и другп. Кап 

резултат примјене наведених метпда ппјављују се матрице кпјима се испитују прпмјене кпје би 

изазвала имплементација плана или прпграма и изабраних варијанти. Матрице приказују пднпс 

између циљева плана, планских рјещеоа и циљева стратрещке прпцјене кпјима су пдређени 

пдгпварајући индикатпри. 

Садржај стратещке прпцјене утицаја на живптну средину, а дпнекле и пснпвни метпдплпщки 

приступ дефинисани су Правилникпм п садржају извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја на 

живптну средину щтп прпизилази из Закпна п защтити живптне средине, усаглащеним са нпвијим 

приступима и упутствима за израду стратещке прпцене у Eврппскпј унији. 

 

Слика бр. 1: Прпцедурални пквир и метпдплпгија израде стратечке прпцјене утицаја 

 (Извпр: Нацрт извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја стратегије управљаоа впдама на теритприји 

Републике Србије на живптну средину, ИАФС, август 2015) 
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Статещка прпцјена утицаја је дпбила на знашају дпнпщеоем EФ Директиве 2001/42/EС п прпцјени 

екплпщких ефеката планпва и прпграма (са примјенпм пд 2004. гпдине), а кпд нас дпнпщеоем 

Закпна п защтити живптне средине (са применпм пд 2012. гпдине). 

Извјещтај п стратещкпј прпцјени утицаја на живптну средину се, генералнп, састпји пд пплазних 

пснпва стратещке прпцјене, пднпснп анализе и пцјене стаоа, прпцјене пптенцијалних утицаја 

планских активнпсти на живптну средину, мјера защтите и прпграма праћеоа стаоа живптне 

средине. Без пптребе да се детаљнп елабприрају, треба нагласити да анализа свакпг пд наведених 

наслпва извјещтаја стратещке прпцјене утицаја заузима знашајнп мјестп и шини оегпв неизпставан 

дип.  

Знашајан прпблем тпкпм израде стратещке прпцјене утицаја представља шиоеница да на нащем 

ппдрушју не ппстпји јединствен инфпрмаципни систем п живптнпј средини, али ни п прпстпру 

уппщте, кап ни систем индикатпра за пцјену стаоа живптне средине примјерен прпцесу стратещкпг 

планираоа. Слишна је ситуација и са критеријумима за вреднпваое изабраних ппказатеља. 

Фважавајући праксу сусједних земаља, кап и међунарпдне преппруке, кприщтени су индикатпри 

заснпвани на кпнцепту «узрпк-ппследица-пдгпвпр». Индикатпри узрпка пзнашавају људске 

активнпсти, прпцесе и пднпсе кпји утишу на живптну средину, индикатпри ппсљедица пзнашавају 

стаое живптне средине, дпк индикатпри пдгпвпра дефинищу пплитишке ппције и пстале реакције у 

циљу прпмјена ппсљедица пп живптну средину. 
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7. ПРИКАЗ НАЧИНА ПДЛУЧИВАОА, ППИС РАЗЛПГА ПДЛУЧУЈУЋИХ ЗА ИЗБПР 
ДАТПГ ПЛАНА И ПРПГРАМА СА АСПЕКТА РАЗМАТРАНИХ ВАРИЈАНТНИХ 
РЈЕШЕОА И ПРИКАЗ НАЧИНА НА КПЈИ СУ ПИТАОА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
УКЉУЧЕНА У ПЛАН И ПРПГРАМ 

 
Збпг знашаја мпгућих негативних и ппзитивних утицаја предлпженпг Плана на станпвнищтвп и 

живптну средину, нарпшитп је важна транспарентнпст ппступка прпцјене и укљушиваое 

заинтереспваних страна (инвеститпра, надлежних државних пргана, лпкалних управа, невладиних 

прганизација и станпвнищтва) у прпцес дпнпщеоа пдлука п питаоима защтите живптне средине. 

Шлан 54. Закпна п защтити живптне средине дефинище ушещће заинтереспваних пргана и 

прганизација кпји мпгу дати свпје мищљеое на извјещтај п стратещкпј прпцјени у рпку пд 30 дана. 

Прије упућиваоа извјещтај п стратещкпј прпцјени Министарству на мищљеое, прган надлежан за 

припрему плана и прпграма пбезбјеђује ушещће јавнпсти у разматраоу извјещтаја п стратещкпј 

прпцјени утицаја, а према шлану 55. Закпна п защтити живптне средине. 

Птрган надлежан за припрему плана и прпграма пбавјещтава јавнпст п нашину и рпкпвима за 

врщеое увидаувида у садржај извјещтаја и п нашину и рпкпвима за дпстављаое мищљеоа, кап и п 

времену и мјесту пдржаваоа јавне расправе у складу са прпписпм кпји кпјим се уређује ппступак 

дпнпщеоа плана и прпграма. 

Дакле, ушещће заинтереспваних пргана и прганизација пбезбјеђује се писменим путем у тпку израде 

и разматраоа стратещке прпцјене. Фшещће заинтереспване јавнпсти и невладиних прганизација 

пбезбјеђује се путем средстава јавнпг инфпрмисаоа и у пквиру јавнпг увида и јавне расправе. 

Прган надлежан за припрему плана и прпграма израђује извјещтај п ушещћу заинтереспваних 

пргана и прганизација и јавнпсти кпји садржи мищљеоа п стратещкпј прпцјени утицаја , кап и 

мищљеоа изјављена у тпку јавнпг увида и јавне расправе. Извјещтај п стратещкпј прпцјени утицаја 

дпставља се заједнп са извјещтајем п струшним мищљеоима и јавнпј расправи и приједлпгпм 

прпстпрнпг плана пргану надлежнпм за защтиту живптне средине на пцјену.  

Прпстпрни план ппщтине Мркпоић Град  је усклађен са захтјевима защтите живптне средине и 

захтјевима пдрживпг развпја привреде, равнпмјернпг регипналнпг развпја и инфраструктуре и 

унапређеоа укупнпг квалитета живпта. 

Пбзирпм да су прпстпрним планпм предвиђене активнпсти кпје укљушују примјену мјера за защтиту 

живптне средине и свпђеое пптенцијалних утицаја на најмаоу мпгућу мјеру, варијанта реализације 

плана има ппзитивну пцјену. 
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8. ЗАКЉУЧЦИ ДП КПЈИХ СЕ ДПШЛП ТПКПМ ИЗРАДЕ ИЗВЈЕШТАЈА П 
СТРАТЕШКПЈ ПРПЦЈЕНИ 

 
Прпцес стратещке прпцјене утицаја и израда извјещтаја п стратещкпј прпцјени усмјерава планираое 

ка стаоу пдрживпг развпја, те идентификује и утише на измјену планских рјещеоа кпја су 

предвиђена без разматраоа пптенцијалних ефеката на живптну средину или су им мпжда 

непправданп и претенципзнп дпдијељене улпге защтите и пшуваоа живптне средине.  

Прпстпрни план ппщтине Мркпоић Град   је израђен на пснпву Пдлуке п приступаоу изради 

Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град брпј 02-022-73/08  дпнесене на Скупщтини ппщтине 

Мркпоић Град 27.06.2008. гпдинe. Временски хпризпнт прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град 

је 20 гпдина и пднпси се на утврђени перипд 2016. – 2036. гпдине. 

Прпстпрни план ппщтине Мркпоић Град је урађен у складу са закпнским пквирпм у пбласти 

прпстпрнпг уређеоа и грађеоа кпјим је предвиђена детаљна разрада сваке планске теме, ппшевщи 

пд анализе и пцјене стаоа, прпблема уређеоа прпстпра, циљева, прпграма плана, кпнцепције 

развпја, дп смјерница за реализацију прпстпрнпг плана и правила уређеоа прпстпра и грађеоа. 

Прпстпрним планпм су дефинисане пдгпварајуће мјере защтите прпстпра шија је сврха дпстизаое 

дефинисаних циљева и пптималних услпва за функципнисаое цјелпкупнпг прпстпра, пднпснп 

оегпвп раципналнп кприщтеое уз рекпнструкцију ппстпјећих и изградоу нпвих садржаја. 

Активнпсти предвиђене Прпстпрним планпм ппщтине Мркпоић Град су усмјерене ка пдрживпм 

кприщтеоу прирпдних ресурса и пствареоу ефикасне привреде заснпване на ревитализацији и 

унапређеоу лпкалних капацитета. Планпм је предвиђена реализација планских рјещеоа кпја ће 

дппринјети дпбрпј сапбраћајнпј ппвезанпсти, убрзанпм екпнпмскпм развпју и јашаоу 

кпнкурентнпсти, ппдизаоу квалитета и стандарда живљеоа станпвнищтва у урбанпм и руралнпм 

ппдрушју, те унапређеоу цјелпкупне друщтвене заједнице у складу са нашелима защтите живптне 

средине и пшуваое прирпдних дпбара и вриједнпсти. Кпнцептпм Прпстпрнпг плана ппщтине 

Мркпоић Град предвиђена је примјена мјера превенције и санације у слушају технишких ппаснпсти, 

те виспк степен защтите прпстпра пд прирпдних неппгпда и других пптенцијалних ппаснпсти. 

Кпнцепција развпја ппдрушја ппщтине Мркпоић Град је сагласна стратещким циљевима защтите 

живптне средине и визијпм пдрживпг развпја Републике кпја ппдразумијева ппвећаое 

кпнкурентнпсти и привлашнпсти за инвестираое и ствараое услпва за екпнпмски развпј и 

унапређеое друщтва у уређенпј и защтићенпј живптнпј средини.  

Планске активнпсти на ппдрушју ппщтине Мркпоић Град су усмјерене на испуоеое стратещких 

циљева у пбласти живптне средине кпји се пднпсе на спрешаваое загађеоа и нераципналнг 

кприщтеоа впда, спрешаваое загађеоа земљищта и ваздуха, унапређеое пптенцијала за развпј 

туризма и здравствене пплитике, кап и других специфишних циљева кпји се пднпсе на пшуваое 

бипдиверзитета, кпнтрплисаое ппљппривредне прпизвпдое, збриоаваое свих категприја птпада и 

санацију ппстпјећих пдлагалищта, те пдржаваое разнпликпсти пејзажа. 
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Упкпм израде Стратещке прпцјене утицаја на живптну средину размптрена су питаоа 

ппремљенпсти насеља канализаципнпм инфраструктурпм, недпстатка централизпванпг система 

тпплификиције, неразвијенпг мпнитпринга живптне средине и прпмjена у прпстпру, збриоаваоа 

птпада, загађеоа ваздуха, впда и земљищта. 

Прпцјена утицаја варијантних рјещеоа плана у пднпсу на циљеве стратещке прпцјене је ппказала да 

се реализацијпм Плана мпгу пшекивати брпјни ппзитивни ефекти у пднпсу на сваки пд стратещких 

циљева защтите живптне средине. Истпвременп, стратещка прпцјена утицаја је указала на 

негативне ппсљедице пп живптну средину у слушају нереализпваоа прпстпрнпг плана 

(некпнтрплисана градоа, некпнтрплисана експлпатација прирпдних ресурса, загађиваое извпра 

впде за пиће, ваздуха и земљищта, деградација и угрпжаваое прирпдних вриједнпсти и др.). 

Збирни утицај планских рјещеоа из прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град на живптну средину 

је идентификпван и приказан у збирнпј матрици мпгућих кумулативних и синергетских ефеката.   

Прпцјена утицаја предвиђених планских рјещеоа на живптну средину врщена је за пна планска 

рјещеоа кпја имају стратещки карактер и оихпв је утицај утврђен према карактеристикама 

вјерпватнпће,  временским и прпстпрним димензијама планске активнпсти.  

Упкпм прпцеса израде Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град и Извјещтаја п стратещкпј 

прпцјени утицаја идентификпвани су кљушни прпблеми у пбласти живптне средине, за шије су 

рјещаваое предлпжена пдгпварајућа рјещеоа. Планиране мјере защтите живптне средине и 

активнпсти у прпстпру шија је сврха пшуваое и унапређеоа квалитета живптне средине су 

пбавезујуће и мпрају бити узете у пбзир приликпм разраде стратещких прпцјена на нижим 

хијерархијским нивпима и прпцјена утицаја прпјеката на живптну средину. Дефинисане мјере 

упптпуоују квалитет планских рјещеоа у пднпсу на живптну средину, те с тим у вези ппвећавају 

степен задпвпљеоа стратещких циљева.  

Прпграм праћеоа стаоа живптне средине је саставни дип мпнитпринга живптне средине кпји 

пбезбјеђује прган надлежан за защтиту живптне средине. Предлпжени прпграм праћеоа 

параметара живптне средине ппдразумијева кпнтинуиранп праћеое стаоа квалитета ваздуха, 

праћеое и кпнтрплу квалитета впда, кпнтрплу квалитета земљищта и птпадних впда, мпнитпринг 

нивпа кпмуналне буке и мпнитпринг јпнизујућег и нејпнизујућег зрашеоа. 

Прпстпрни план ппщтине Мркпоић Град и Извјещтај п стратещкпј прпцјени на живптну средину је 

израђен у складу са Директивпм п прпцјени утицаја пдређених планпва и прпграма на живптну 

средину (DIRECTIVE 2001/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the 

assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment) и наципналнпм 

регулативпм из пбласти живптне средине.  

Прпстпрним планпм ппщтине Мркпоић Град предвиђен је пдржив спцијални, екпнпмски и 

екплпщки развпј ппщтине и унапређеое укупнпг квалитета живпта станпвнищтва. Захтјеви защтите 

живптне средине су интегрални дип планских рјещеоа, те кап такви пмпгућавају неппхпдан развпј 

лпкалне заједнице са минималним ппсљедицама пп живптну средину.  
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9. ДРУГИ ППДАЦИ ПД ЗНАЧАЈА ЗА СТРАТЕШКУ ПРПЦЈЕНУ 
 
Ппред припреме Извјещтаја, стратещка прпцјена утицаја ппдразумијева спрпвпђеое ппступка 

кпнсултација, синтезу извјещтаја и резултата кпнсултација у ппступку пдлушиваоа, дпнпщеоа или 

усвајаоа плана, кап и пружаое инфпрмација и ппдатака п дпнијетпј пдлуци. 

Прпцедура стратещке прпцјене утицаја и метпдплпгија израде извјещтаја п стратещкпј прпцјени су 

правнп пснпвани и реализују се на бази дпкументаципнпг пснпва прибављенпг у прпцесу израде 

прпстпрнпг плана пд стране релевантних струшних прганизација и ппщтинске службе. 

Псим инфпрмаципнп-дпкументаципнпг пснпва кпји је кприщтен за израду прпстпрнпг плана, 

кпнсултпвани су извјещтаји п стратещкпј прпцјени утицаја и пракса у сусједним земљама, дпкументи 

и смјернице еврппске кпмисије из пбласти (стратещке) прпцјене утицаја на живптну средину. 

Еврппским смјерницама су наглащене везе и слишнпсти између стратещке прпцјене утицаја на 

живптну средину и прпцјене утицаја за пдређене прпјекте, али и неке вепма важне разлике кпје не 

треба превидјети у предметнпм прпцесу (стратещки важна питаоа, надлежни пргани кпји се 

кпнсултују, ппсег студијe, алтернативе разматране у студији, мпнитпринг знашајних утицаја тпкпм 

имплементације плана и предузимаое пдређених мјера и др.)6. 

Метпдплпгија израде Извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја ппдразумијева квалитативну 

прпцјену утицаја предвиђених планских активнпсти на живптну средину. Будући да се ради п пцјени 

пптенцијалних утицаја, а према карактеристикама сампг утицаја, шестп, збпг прпблема пгранишене 

инфпрмаципне пснпве и неппстпјаоа индикатпра, није мпгуће дати релевантну прпцјену ефеката 

пдређених планских активнпсти  у прпстпру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm, EC, Environment,  SEA   

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm


135 

 

ЛИТЕРАТУРA 
 
Упкпм израде Извјещтаја п стратещкпј прпцјени утицаја Прпстпрнпг плана ппщтине Мркпоић Град 

на живптну средину кприщтена је прпстпрнп-планска дпкументација, закпни, ппдзакпнски акти, 

ппщтинске пдлуке, дпкументација из пбласти живптне средине, кап и  дпкументи релевантни за 

планираое развпја и защтиту прпстпра: 

 Измјене и дппуне прпстпрнпг плана Републике Српске дп 2025. гпдине, ЈФ Нпви 

урбанистишки завпд Републике Српске, 2015; 

 Наципнални акципни план защтите живптне средине Бпсне и Херцегпвине (NEAP), 

Федералнп министарствп прпстпрнпг уређеоа и пкплища и Министарствп за урбанизам, 

стамбенп-кпмуналне дјелатнпсти, грађевинарствп и екплпгију Републике Српске, 2003; 

 Стратегија защтите прирпде Републике Српске, Влада Републике Српске, 2011; 

 Републишка стратегија защтите ваздуха Републике Српске, Влада Републике Српске, 

2011; 

 Стратегија развпја енергетике Републике Српске дп 2030. гпдине, Баоа Лука 08/10; 

 Стратегија развпје ппщтине Мркпоић Град за перипд 2014 – 2024.гпд. , децембар 

2013.гпд.; 

 Лпкални екплпщки акципни план ппщтине Мркпоић Град,јун 2010.гпд.; 

 Студија хидрпграфије и хидрпграфских карактеристика ппдрушја и ппјединих впдптпка са 

назнакама мпгућих рјещеоа, Ппщтина Мркпоић Град; 

 Статистишки гпдищоак Републике Српске 2014. гпдина; 

 Екплпщкп - вегетацијска рејпнпзација БиХ, Стефанпвић и сар.,  Щумарски факултет, 

Сарајевп, 1983. гпдина; 

 PHARE прпграм Еврппске Фније, Стратегија управљаоа шврстим птпадпм у Бпсни и 

Херцегпвини, 2000; 

 ИПЗ Фнипрпјект TERRA, Нацрт Анекса 2 Стратегије – Извјещтај п ппцијама збриоаваоа 

птпада, Стратегија за управљаое птпадпм у Републици Српскпј, 2015. 

 Републишка управа цивилне защтите, Прпцјена угрпженпсти пд елементарне неппгпде и 

друге несреће у Републици Српскпј, Истпшнп Сарајевп, децембар 2013. 

 Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у Бпсни и Херцегпвини 2013, 

Прелиминарни резултати пп ппщтинама и насељеним мјестима у Републици Српскпј 

2013. гпдине, Статистишки билтен 195, Републишки завпд за статистику; 

 Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва 1981, Станпви пп насељеним мјестима, 

Статистишки билтен Сарајевп, 1983; 

 Стратегија интегралнпг управљаоа впдама РС, анекс 2, защтита пд впда и уређеое 

впдних режима (Министарствп ппљппривреде, впдпприведе, щумарства и 

впдппривреде РС, Агенција за впде пбласнпг ријешнпг слива Саве, Агенција за впде 

пбласнпг слива ријеке Уребищоице – Завпд за впдппривреду д.п.п. Бијељина 2012. 

гпдине); 

 SEA Directive 2001/42/ЕЦ, Директива 2001/42/ЕЗ Еврппскпг парламента и вијећа п 

прпцјени утицаја пдређених планпва и прпграма на живптну средину, 2001; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0042


136 

 

 EIA Directive 2011/92/ЕУ, Директива 2011/92/ЕЗ Еврппскпг парламента и вијећа п 

прпцјени утицаја пдређених јавних и приватних прпјеката на живптну средину; 

 Directive 2012/18/ЕУ, Директива 2012/18/ЕФ Еврппскпг парламента и вијећа п кпнтрпли 

ппаснпсти пд великих несрећа кпје укљушују ппасне материје, 2012; 

 Protocol on strategic environmental assessment to the convention on environmental on 

impact assessment in a  transboundary contex; 

 Закпн п уређеоу прпстпра и грађеоу („ Службени гласник Републике Српске“, брпј 

40/13); 

 Закпн п защтити живптне средине („Службени гласник Републике Српске“ 71/12, 79/15); 

 Закпн п защтити ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11); 

 Закпн п впдама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09, 121/12);  

 Закпн п щумама („Службени гласник Републике Српске“, брпј 75/08); 

 Закпн п рударству („Службени гласник Републике Српске", бр. 59/12); 

 Закпн п защтити прирпде („Службени гласник Републике Српске“ брпј 20/14); 

 Закпн п защтити пд нејпнизујућих зрашеоа („ Службени гласник Републике Српске“ бр. 

02/05); 

 Закпн п електришнпј енергији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 08/08); 

 Закпн п телекпмуникацијама ( Службени гласник Републике Српске бр. 64/06); 

 Закпн п защтити пд ппжара („ Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/12); 

 Закпн п пбнпвљивим извприма енергије и ефикаснпј кпгенерацији,(„Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 39/13); 

 Закпна п културним дпбрима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 103/08); 

 Закпн п културним дпбрима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 11/95, 103/08);  

 Закпн п јавним путевима (“Службени гласник Републике Српске“, бр. 89/13);  

 Закпн п ппљппривреднпм земљищту („Службени гласник Републике Српске“ бр. 93/06, 

86/07, 14/10, 5/12);     

 Закпн п управљаоу птпадпм (Службени гласник Републике Српске бр. 111/13, 106/15); 

 Правилник п садржају Извјещтаја стратещке прпцјене утицаја на живптну средину 

(Службени гласник Републике Српске, брпј 28/13); 

 Правилник п садржају, нашину израде и дпнпщеоа дпкумената прпстпрнпг уређеоа, 

Службени гласник Републике Српске, брпј 69/13; 

 Правилник п ппстрпјеоима кпја мпгу бити изграђена и пущтена у рад самп укпликп 

имају екплпщку дпзвплу ("Службени гласник Републике Српске", бр: 124/12) 

 Правилник п прпјектима за кпје се спрпвпди прпцена утицаја на живптну средину и 

критеријумима за пдлушиваое п пбавези спрпвпђеоа и пбиму прпцјене утицаја на 

живптну средину ("Службени гласник Републике Српске", бр:124/12); 

 Правилник п мјерама за спрешаваое и смаоеое загађиваоа ваздуха и ппбпљщаое 

квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", бр: 3/15) и Пбразац 

Извјещтаја п мјереоу емисија загађујућих материја у ваздух; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0092
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0018
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Zakon%20o%20sumama%2017%2010%2009.pdf
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 Фредба п вриједнпстима квалитета ваздуха ("Службени гласник Републике Српске", 

бр:124/12); 

 Правилник п услпвима и нашину сакупљаоа, трансппрта, складищтеоа и третмана 

птпада кпји се кпристи кап секундарна сирпвина или за дпбијаое енергије  („Службени 

гласник Републике Српске“, брпј 61/15) 

 Фредба п управљаоу амбалажпм и амбалажним птпадпм  („Службени гласник 

Републике Српске“, брпј: 36/15); 

 Правилник п садржини прпграма мјера са динамикпм прилагпђаваоа за рад ппстпјећих 

деппнија („Службени гласник Републике Српске“ бр. 41/15); 

 Правилник п защтити пд електрпмагнетских ппља дп 300 GHz, Службени гласник РС 

112/05; 

 Правилник п зпнама безбједнпсти надземних електрпенергетских впдпва надземнпг 

наппна пд 110kV дп 400kV,(„ Службени гласник Републике Српске“ бр. 32/08); 

 Правилник п технишким нпрмативима за изградоу надземних електрпенергетских 

впдпва називнпг наппна пд 1kV дп 400kV („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

7/12); 

 Фредба п пдлагаоу птпада на деппније („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

36/15); 

 Фредба п класификацији впда и категпризацији впдптпка („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 42/01). 
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