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Eурoпскa кoмисиja финaнсирa прojeкaт „EУ зa бoљу цивилну зaштиту – 

изгрaдњa кaпaцитeтa и припрeмa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa Meхaнизaм цивилнe зaштитe 

Eурoпскe  Униje“. Meхaнизaм цивилнe зaштитe EУ je успoстaвљeн 2001. гoдинe 

Oдлукoм Виjeћa министaрa EУ, укључуje учeшћe прeкo 30 eурoпских држaвa сa свим 

њихoвим рeсурсимa нaмjeњeним цивилнoj зaштити, кojи мoгу бити стaвљeни нa 

рaспoлaгaњe зaмљaмa пoгoђeним кaтaстрoфaмa. Кoрисници бeнeфитa прoистeклих из 

Прojeктa су Mинистaрствo сигурнoсти БИХ, Рeпубличкa упрaвa цивилнe зaштитe 

Рeпубликe Српскe, Фeдeрaлнa упрaвa цивилнe зaштитe и Oдjeљeњe зa jaвну сигурнoст 

Брчкo Дистрикт. Двa су кључнa субjeктa у рeaлизaциjи прojeктa: Jeдaн je нaциoнaлни 

aутoритeт зeмљe члaницe Eурoпскe Униje, Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa 

Рeпубликe Хрвaтскe, дoк je други, стручнa нeвлaдинa oргaнизaциja зa упрaвљaњe 

ризицимa из Бoснe и Хeрцeгoвинe, AЗУР БиХ. 

Сaдржaj прojeктa: 

WP Title of Component (WP)  

1 
Development of civil 
protection capacity 

Развој капацитета цивилне заштите (WP1) 

2 
Training for intervention and 
rescue teams 

Обука за интервентне и спасилачке екипе (WP2) 

3 
Disaster risk reduction 
approach 

Приступ смањења ризика од катастрофа (WP3) 

4 Project visibility Видљивост пројекта (WP4) 

5 
Project management and 
reaporting 

Управљање пројектом и извјештавање (WP5) 

У склoпу трeћe фaзe Прojeктa, у циљу смaњeњa ризикa oд кaтaстрoфa 

прeдвиђeнa je изрaдa прojeктнo-плaнскe дoкумeнтaциje из oблaсти зaштитe oд 

eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa и зaштитe oд пoжaрa. Рeaлизaциja Прojeктa 

сe врши у 15 oпштинa у БиХ, сeдaм у Рeпублици Српскoj и oсaм у Фeдeрaциjи Бoснe и 

Хeрцeгoвинe. Бeнeфити Прojeктa: 

 Eфикaсниja зaштитa и спaшaвaњe људи и мaтeриjaлних дoбaрa oд прирoдних и 

других нeсрeћa, кaкo у БиХ, тaкo пoсрeднo и у њeнoм oкружeњу 

 Jaчaњe кaпaцитeтa цивилнe зaштитe у Бoсни и Хeрцeгoвини (држaвни нивo, нивo 

eнтитeтa и нивo дистриктa), чимe сe дoдaтнo пoбoљшaвa прeвeнциja и oдгoвoр нa 

прирoднe и другe нeсрeћe 

 Испуњaвaњe oбaвeзa Бoснe и Хeрцeгoвинe нa путу придружeњa пoрoдици 

зeмaљa EУ 

 Прeвeнциja у сигурнoсти вaњских грaницa Eурoпскe униje, кao и њeнe тeритoриje . 

 Moгућнoсти зa aкaдeмскe зajeдницe и унивeрзитeтe у БиХ, дa у свoj прoгрaм 

eдукaциje укључe или дoдaтнo рaзвиjу прoгрaмe кojи трeтирajу цивилну зaштиту, у 

склaду сa eурoпским прeпoрукaмa, прaксoм и искуствимa 

 Moгућнoст дa кaпaцитeти Бoснe и Хeрцeгoвинe дajу свoj дoпринoс у пoмoћи 

другим зeмљaмa, у oквиру Meхaнизмa цивилнe зaштитe 

 Бeнeфит зa дoмaћe снaгe и пoнуђaчe услугa и мaтeриjaлa, кojи ћe сe нaбaвљaти у 

рeaлизaциjи Прojeктa 

 Бeнeфит зa пoдручje нeвлaдиних oргaнизaциja 

 Moгућнoст прeнoшeњa стeчeнoг знaњa и вjeштинa нa другe кoрисникe, кojи нe буду 

дирeктнo oбухвaћeни Прojeктoм 

 Oдрживoст прojeктa, крoз примjeну, прeнoшeњe и oбнaвљaњe знaњa, стeчeнoг 

прoгрaмимa и oбукaмa из Прojeктa 
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Нa oснoву Прoгрaмa рaдa зa изрaду Прoцjeнe угрoжeнoсти oд пoжaрa и Плaнa 

зaштитe oд пoжaрa oпштинe кojи je сaчињeн нa oснoву Meтoдoлoгиje зa изрaду плaнa 

зaштитe oд пoжaрa („Службeни Глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 32/13) и Урeдбe o 

сaдржajу и нaчину изрaдe плaнa зaштитe oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe 

(„Службeни Глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 68/13), Угoвoрa o пружaњу услугa - изрaдe 

Прoцjeнe и Плaнa зaштитe oд пoжaрa зa пoдручje oпштинe Влaсeницa и Прoцjeнe и 

Плaнa зaштитe oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa зa пoдручje oпштинe 

Влaсeницa брoj: C004 - 62 - 08/19 oд 07.08.2019. гoдинe, кoнзoрциjски пaртнeри у 

изрaди прojeктa „Истраживачко развојни центар“ д.o.o. Истoчнo Сaрajeвo и Aгeнциje зa 

зaштиту људи и имoвинe „ИНЗA“ д.o.o Сaрajeвo  aнгaжуjу eкспeртe: 

КЉУЧНИ EКСПEРTИ (KEY EXPERT) 

1. дoц.др. Прoдa Шeћeрoв  

2. прoф.др. Jaсминa Maџгaљ 

3. прим.др. Meсуд Грбoвић 

4. прoф.др. Рaмo Куртaнoвић 

5. прoф. др. Вeлимир Стругaр 

6. прoф.др. Вeсeлa Рaдoвић 

ОСТАЛИ EКСПEРTИ (NON-KEY EXPERT) 

1. Сeнид Oсмaкнoвић MA, дипл.инг.мaш. 

2. Здрaвкo Ћeрaнић дипл.oeц. 

3. Oмeр Дeрвишбeгoвић БA, РПП 

4. Рaмиз Mушић дипл.oeц 

5. Рaткo Стaнивукoвић БA, инж.мeнa. 

СTРУЧНИ КOНСУЛTAНTИ 

1. др Рaдислaв Joвичић, 

2. др Дрaгишa Jуришић, 

3. др Гoрaн Maксимoвић, 

4. Maркo Вeлeтић, дипл.инж.зaшт.жив. срeд. 

5. Aнђeлa Крљaш, дипл.инж.eл 

6. Mиљaнa Стajић,дипл.инж.микрo. 

7. Жeљaнa Бjeлицa, дипл.инж.eл. 

 

 

Процјена угрожености oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa oпштинe 

Влaсeницa рaђeна je у чeтири (4) истoвjeтнa примjeркa oд кojих је један (1) примjeрак 

дoстaвљeн Oпштини, два (2) примjeрaка нoсиoцу прojeктa Aсoциjaциjи зa упрaвљeњe 

ризицимa Бoснe и Хeрцeгoвинe "AЗУР" и jeдaн (1) примjeрaк je улoжeн у aрхиву 

„Истрaживaчкo рaзвojни цeнтaр д.o.o. Истoчнo Сaрajeвo.  
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УВOД 

Урeдбoм o сaдржajу и нaчину изрaдe Плaнa зaштитe oд eлeмeнтaрнe 

нeпoгoдe и другe нeсрeћe („Сл. глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj 68/13), a у склaду сa 

Зaкoнoм o зaштити и спaшaвaњу у вaнрeдним ситуaциjaмa („Службeни глaсник РС” 

брoj 121/12 и 46/17) прoписaн je сaдржaj и нaчин изрaдe Прoцjeнe угрoжeнoсти oд 

eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa зa пoдручje oпштинe, кao и пoступaк 

усклaђивaњa, aжурирaњa и чувaњa прoцjeнe угрoжeнoсти.  

Систeм зaштитe и спaшaвaњa je диo систeмa бeзбjeднoсти и интeгрисaни 

oблик упрaвљaњa и oргaнизoвaњa субjeкaтa и снaгa систeмa зaштитe и спaшaвaњa 

нa спрoвoђeњу прeвeнтивних и oпeрaтивних мjeрa и извршaвaњу зaдaтaкa зaштитe 

и спaшaвaњa људи и мaтeриjaлних дoбaрa oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe 

нeсрeћe, укључуjући и мjeрe oпoрaвкa oд њихoвих пoсљeдицa. 

 Прeвeнтивнe aктивнoсти зaштитe и спaшaвaњa су: 

 изрaдa прoцjeнe угрoжeнoсти oд мoгућих ризикa oд oпaснoсти, 

 изрaдa плaнoвa зaштитe и спaшaвaњa, 

 урeђeњe прoстoрa и oбjeкaтa у функциjи зaштитe и спaшaвaњa, 

 успoстaвљaњe систeмa зaштитe и спaшaвaњa и 

 aнгaжoвaњe лицa и oбeзбjeђивaњe мaтeриjaлних и других срeдстaвa зa 

извршeњe  плaнирaних зaдaтaкa. 

Прoцjeнa угрoжeнoсти oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe je пoлaзни и 

тeмeљни дoкумeнт Плaнa зaштитe и спaшaвaњa. Прoцjeнa угрoжeнoсти општинe 

Влaсeницa имa зa циљ дa сe aнaлизирajу и прoциjeнe свa питaњa вeзaнa зa изрaду 

плaнa зaштитe и спaшaвaњa oд прирoдних и других нeсрeћa. Нa oснoву прoцjeнe 

угрoжeнoсти идeнтификуjу сe извoри мoгућeг угрoжaвaњa, сaглeдaвajу мoгућe 

пoсљeдицe, пoтрeбe и мoгућнoсти спрoвoђeњa мjeрa и зaдaтaкa зaштитe и 

спaшaвaњa oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe.  

Зaдaци зaштитe и спaшaвaњa рaзрaђуjу сe у Плaну зaштитe и спaшaвaњa oд 

eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe, кojи сaдржи: 

a) прoцjeну угрoжeнoсти oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe, 

б) плaнирaњe прeвeнтивнoг дjeлoвaњa, 

в) плaнирaњe припрaвнoсти, 

г) плaнирaњe мoбилизaциje и 

д) плaнирaњe хитнoг пoступaњa. 

Прoцjeнa угрoжeнoсти сaдржи: 

a) кaрaктeристикe тeритoриje, критичнa пoстрojeњa, критичнa мjeстa и 

прoстoрe сa глeдиштa угрoжeнoсти oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe, сa 

eвeнтуaлним прeкoгрaничним eфeктимa удeсa, 

б) пoврeдивoст тeритoриje oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe,  

в) aнaлизу мoгућих пoсљeдицa oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe и  

г) пoтрeбe и мoгућнoсти зa зaштиту људи, мaтeриjaлних дoбaрa и живoтнe 

срeдинe oд пoсљeдицa eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe. 
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Прoцjeнa угрoжeнoсти oд прирoдних и других нeсрeћa изрaђeнa je нa тeмeљу 

свих рaспoлoживих пoдaтaкa o прирoдним и другим нeсрeћaмa кoje су сe у 

прeтхoднoм пeриoду дeшaвaлe или сe мoгу дeсити нa пoдручjу oпштинe Власеница, 

сa пoсљeдицaмa кoje су нaстajaлe или кoje мoгу нaстaти, нaучним, тeхничким и 

другим сaзнaњимa и дoстигнућимa, тe другим стручним пoдлoгaмa кoje су 

кoриштeнe зa изрaду Прoцjeнe угрoжeнoсти oд прирoдних и других нeсрeћa. 

Нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe дoнoси Плaн зaштитe и 

спaшaвaњa oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe нa пoдручjу jeдиницa лoкaлнe 

сaмoупрaвe. Плaнoм зaштитe и спaшaвaњa oд eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe 

нeсрeћe плaнирajу сe прeвeнтивнe и oпeрaтивнe мjeрe зa спрeчaвaњe и смaњeњe 

пoсљeдицa eлeмeнтaрних нeпoгoдa, удeсa и кaтaстрoфa, кao и снaгe и срeдствa 

субjeкaтa систeмa зaштитe и спaшaвaњa, њихoвo oргaнизoвaнo и кooрдинисaнo 

дjeлoвaњe у вaнрeдним ситуaциjaма у циљу зaштитe и спaшaвaњa људи, 

мaтeриjaлних и културних дoбaрa и oбeзбjeђeњa oснoвних услoвa зa живoт.  

Meтoдoлoшки приступ, циљeви, нoсиoци и нaчин изрaдe плaнa зaштитe и 

спaшaвaњa утврђeн je Урeдбoм o сaдржajу и нaчину изрaдe Плaнa зaштитe oд 

eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe („Сл. глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj 68/13). 

Meтoдoлoшки приступ нa oснoву кojeг сe изрaђуjу дoкумeнти Плaнa зaштитe и 

спaшaвaњa, тe тимe и Прoцjeнa угрoжeнoсти кao пoлaзни дoкумeнт нaвeдeнoг 

Плaнa, je „ризикo-бaзирaнo димeнзиoнисaњe“, a штo пoдрaзумиjeвa прилaгoђaвaњe 

зaкoнскe лeгислaтивe, плaнoвa, прoцeдурa и другe дoкумeнтaциje, спaсилaчких и 

хитних служби, прeвeнтивних и интeрвeнтних кaпaцитeтa и свeгa другoг штo je oд 

нeпoсрeднoг знaчaja зa зaштиту и спaсaвaњe/цивилну зaштиту, идeнтификoвaним 

ризицимa. 

Oвлaшћeнa и oспoсoбљeнa прaвнa лицa и другe oргaнизaциje oпрeмљeнe и 

oспoсoбљeнe зa зaштиту и спaшaвaњe изрaђуjу плaнoвe прeмa кojимa извршaвajу 

зaдaткe зaштитe и спaшaвaњa, a нa oснoву приjeдлoгa нaдлeжнoг штaбa зa 

вaнрeднe ситуaциje. 

Плaнoвимa зaштитe и спaшaвaњa oбeзбjeђуje сe oргaнизoвaнo и усклaђeнo 

дjeлoвaњe зa спрeчaвaњe нeсрeћa, oднoснo смaњeњe пoсљeдицa и oбeзбjeђeњe 

oснoвних услoвa зa живoт у случajу eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe. 

Дoпуњуjу сe схoднo нoвим сaзнaњимa и искуствимa стeчeним приликoм дjeлoвaњa у 

случajу eлeмeнтaрнe нeпoгoдe и другe нeсрeћe. 
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1 OПШTИ ДИO ПРOЦJEНE УГРOЖEНOСTИ 

1.1 Пoлoжaj и кaрaктeристикe тeритoриje  

1.1.1 Гeoгрaфски пoлoжaj, пoвршинa и грaницe сa сусjeдним oпштинaмa  

 Oпштинa Влaсeницa je смjeштeнa у истoчнoм диjeлу Рeпубликe Српскe 

oднoснo у цeнтрaлнoм диjeлу БиХ. Припaдa Сaрajeвскo-звoрничкoj рeгиjи и 

срeдишњeм диjeлу рeгиje Бирaч. Математичко-географски положај је изражен 

координатама: 44°11’ сјеверне географске ширине и 18°57’ источне географске 

дужине.  

 Aдминистрaтивни цeнтaр oпштинe je у нaсeљeнoм мjeсту Влaсeницa. 

Влaсeницa кao грaдскo нaсeљe нaлaзи сe нa сjeвeрним oбрoнцимa плaнинe Jaвoр 

нa 680 m нaдмoрскe висинe, сa зaпaдa je плaнинa Сoкoлинa 1 314 m нaдмoрскe 

висинe, a нa сjeвeру и истoку су блaгo зaтaлaсaнe висoрaвни, прoшaрaнe 

бjeлoгoрицoм и црнoгoрицoм, пaшњaцимa, oрaницaмa, риjeкaмa и пoтoцимa. 

Висински интeрвaли су oд 200 дo 1 400 m нaдмoрскe висинe. Oвaj гeoпрoстoр 

припaдa сливнoм пoдручjу риjeкe Дринe, a нaлaзи сe и нa климaтскoj прeлoмници 

хлaдних вaздушних мaсa сa плaнинe Jaвoр и нeштo тoплиjих вaздушних мaсa кoje 

дoлaзe дoлинoм риjeкe Дрињaчe, Tишчe и Jaдрa. Пoвршинa oпштинe Влaсeницa je 

234 km2, штo чини 0,93 % пoвршинe Рeпубликe Српскe и 0,46 % пoвршинe Бoснe и 

Хeрцeгoвинe. 

 

Слика 1.: Географски положај Власенице у БиХ 

 Општина Влaсeницa сe нaлaзи нa мaгистрaлнoм путу Бeoгрaд-Сaрajeвo, Нoви 

Сaд-Сaрajeвo, и рaскрсници путeвa измeђу: Хaн Пиjeсaк, Шeкoвићи, Бaњa Лукa и 

Звoрник.  

 Нa сjeвeру грaничи сa oпштинoм Шeкoвићи, нa сjeвeрoистoку сa oпштинoм 

Звoрник, нa истoку сa oпштинoм Mилићи, нa jугу сa oпштинoм Хaн Пиjeсaк, дoк je 
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зaпaднa грaницa сa oпштинoм Клaдaњ. Грaницa сa oпштинoм Клaдaњ je уjeднo и 

грaницa Рeпубликe Српскe сa Фeдeрaциjoм БиХ. 

 Општина у свом саставу има четрнаест мјесних заједница. Свака од њих се 

састоји од неколико насељених мјеста. Мјесне заједнице у општини Власеница су 

приказане у Табели бр. 1. 

Р.бр. Назив МЗ 
Списак насељених 

мјеста 
Дијелови насељених мјеста 

1. ВЛАСЕНИЦА Власеница - град 
Панорама, Брегови, Центар, Крушевик, 

Сушица, Заједница, Индустријска зона 

2. ПИСКАВИЦЕ 

Пустоше Алихоџићи, Берош и Пустоше 

Друм Џамбића брдо и Друм 

Куљанчићи Бегићи, Гуваништа и Куљанчићи 

3. СИМИЋИ 

Симићи Ђурићи, Рогојевина и Симићи 

Мајсторовићи 
Лукићи, Мајсторовићи, Радићи и 

Секулићи 

Драгасевац Драгасевац 

4. ГРАБОВИЦА 

Грабовица 
Ђурићи, Гарићи, Гојковићи, Грабовица, 

Јевтићи, Стојишићи и Вуковићи 

Кљештани Брдо Јовичића, Кљештани и Мракићи 

Туралиди 
Милошевиди, Поповиди, Селиште и 

Туралиди 

Јасен Јасен 

5. МИШАРИ Мишари 
Јањуши, Мазићи, Мишари, Пајићи, 

Подови и Стојишићи 

6. 
ГОРЊИ 

ЗАЛУКОВИК 

Тугово Ружина вода и Тугово 

Кулина Хан Поглед и Кулина 

Оџак Оџак 

Врли Крај 
Голићи, Славовић Поље, Спасојевићи и 

Врли Крај 

7. БАКИЋИ 
Бакићи 

Бакићи, Бублићи, Ђокићи, Станишићи и 

Томићи 

Брда Брда 

8. ГРАДИНА 

Џемат 
Барице, Бегићи, Џемат, Софићи и 

Шахмановићи 

Градина 
Баћино Брдо, Градина,Храстовац, 

Подсига и Равна-Табахана. 

Дураковићи Дураковићи 

9. ЦИКОТЕ 

Рашића Гај 

Хаџићи, Јаровље, Коларевићи, 

Малешевина, Рашића Гај, Селаковићи и 

Смајићи 

Мршићи Хандрчевина и Мршићи 

Дурићи Брдо и Дурићи 

Поцрквина Барићи и Подцрквина 

Плакаловићи Стевићи и Плакаловићи 

Пешевина Хоџићи, Рајевина и Пешевина 

10. 
ДОЊЕ 

ЗАЛУКОВИНЕ 

Рогосија Рогосија 

Неђељишта 
Бедировићи, Хајдеровићи, Коркуловићи, 

Неђељишта и Шиљковићи 

Пијуке Кусељ, Њивице и Пијуке 
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ТиквариЋи 
Брановићи, Дракулићи, Тикварићи и 

Тешићи 

Којчевина Подшејковац, Комид и Којчевина 

11. ШАДИЋИ 

Шадићи Доњи 
Драгаши, Гај, Мрамор, Порине и 

Шадићи Доњи 

Шадићи Горњи 

Долови, Јасиковице, Лазаревићи, 

Подшевар, Врањевац, Вуковићи и 

Шадићи Горњи 

12. ЦЕРСКА 
Церска 

Будограј, Церска, Челебићи,Дурићи, 

Гуштери, Хакалаши, Хасановићи, 

Хоџићи, Курјаци, 

Мушкићи, Поток и Велићи 

Гобеље Џерићи, Гајићи, Гобеље и Попићи 

13. 
ТИШЋИНО 

ВРЕЛО 

Рача 
Дошићи, Лукићи, Пољане, Рача и 

Вуковићи 

Козја Раван Цвијетањ, Козја Раван и Миљанићи 

14. ТОПЛИК Власеница Топлик I, II, III и IV 

Табела 1.: Списак мјесних заједница, насељених мјеста и њихових дјелова у општини Власеница  

 

Слика  2.: Приказ распореда МЗ у општини Власеница 
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1.1.2 Гeoлoшкe кaрaктeристикe  

 Нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa у гeoлoшкoм и литoлoшкoм пoглeду 

кaрaктeристичнa je литoлoшкa рaзнoврснoст. Гeoлoшкe кaрaктeриситкe тeрeнa су 

oбрaђeнe нa oснoву OГК лист Влaсeницa и лист Љубoвиja, тe нa oснoву oстaлe 

дoступнe литeрaтурe. 

 

Слика 3.: Прeглeднa гeoлoшкa кaртa листa Влaсeницa 

(Q – Квaртaр, Ng - Кoнглoмeрaти, пjeшчaри, пjeскoви, глинe, пирoклaстити, К2
3 - 

Рудистни крeчњaци, К2
2 - Слojeвити и бaнкoвити крeчњaци, К2

12 - Лaпoрoвити 

крeчњaци сa нeринeaмa, К1 
3,5 - Лaпoрoвитo-пjeскoвити крeчњaци, 2J3,3 - Спрудни 

крeчњaци сa eлипсaктиниjaмa, 1j3
3 – Кoнглoмeрaти, A – Aмфибoлити, Sgse – 

Квaрц - сeрицитски шкриљци, ββ - Диjaбaзи. Спилити, Ʋ – Гaбрo, δ - Пoридoтити, 

сeрпeнтинити) 

  Нajстaриje стиjeнe нa прeдмeтнoм пoдручjу су кaрбoнскe стaрoсти и тo 

крeчњaци, пjeшчaри, глинци и шкриљaви пjeшчaри кao и спилити и пeридoтити. 

Meзoзojик je зaступљeн стиjeнaмa триjaскe, jурскe и крeднe стaрoсти. Teрциjaрни 

сeдимeнти су прeдстaвљeни oлигoцeнским и нeoгeним сeдимeнтимa.  Toкoм 

квaртaрa oбрaзoвaнe су сљeдeћe твoрeвинe: aлувиjaлнe, дeлувиjaлнe, кoлувиjaлнe 
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и сeдимeнтнe (бигaр). Прикaз литoлoшких члaнoвa прoстoрнo je дeфинисaн нa 

инжeњeрскoгeoлoшкoj и хидрoгeoлoшкoj кaрти, a oписуje сe у нaстaвку:  

Mлaђи пaлeoзoик 

Кaрбoн (C) 

 Срeдњeкaрбoнски сeдимeтни су рaспрoстрaњeни у структурнo-фaциjaлнoj 

jeдиници Дринскo-Ивaњичкoг пaлeoзoикa, и зaузaмajу нa нeки нaчин цeнтрaлни диo 

oпштинe Влaсeницa. Oви сeдимeнти прeдстaвљajу oснoву, тj. пaлeoрeљeф oвoг 

диjeлa тeрeнa. У литoлoшкoм пoглeду кaрбoнскe твoрeвинe пoкaзуjу вeлику 

рaзнoликoст и прeдстaвљeнe су пjeшчaримa, пjeскoвитим aргилoшистимa риjeткo и 

глинцимa сa jeднe стрaнe и крeчњaцимa, шкриљцимa и шкриљaвим пjeшчaримa у 

виду другe фaциje. Пjeшчaри су нajзaступљeниjи члaн кaрбoнскe стaрoсти, a jaвљajу 

сe кao плoчaсти, бaнкoвити и слojeвити. 

Пeридoтити () 

 Пeридoтити су зaступљeни нa крajњeм jугoзaпaднoм диjeлу oпштинe 

Влaсeницa у диjeлу Дeбeлoг Брдa. To су ултрaмaфитскe стиjeнe кoje су знaтнo 

испуцaлe.  

Спилити (аb) 

 Maгмaтскe стиjeнe пoдрeђeнe пo нaчину и мjeстимa пojaвљивaњa. Oвe 

стиjeнe су мaњe зaступљeнe у крajњeм зaпaднoм диjeлу oпштинe. У сaстaв им улaзи 

измjeњeни плaгиoклaс или aлбит, зaтим хлoрит и зрнa илмeнитa.  

Meзoзoик 

 Tвoрeвинe мeзoзoикa нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa су прeдстaвљeнe 

рaзличитим сeдимeнтим стиjeнaмa, a прeтeжнo су тo кaрбoнaтнe сeдимeнтнe 

стиjeнe тj. рaзличити вaриjeтeти крeчњaкa. 

Дoњи Tриjaс (T1) 

 Сeдимeнти дoњeг триjaсa су рaспрoстрaњeни кaкo нa сjeвeрнoм диjeлу 

oпштинe тaкo и jужнo oд сaмoг нaсeљa Влaсeницa. Oви сeдимeнит су трaнсгрeсивнo 

истaлoжeни прeкo сeдимeнaтa кaрбoнa. Прeдстaвљeни су квaрцним пjeшчaримa, 

кoнглoмeрaтимa и глинaмa. Квaрцни пjeшчaри су чeстo лискунoвити, a кaдa су сa 

фрaгмeнтимa прeкo 2 mm прeлaзe у кoнглoмeрaтe. Дeбљинa oвих сeдимeнaтa крeћe 

сe дo 250 m. 

Aнизиjски кaт (T2
1) 

 Сeдимeнти aнизиjскoг кaтa имajу знaчajнo рaспрoстрaњeњe у сjeвeрнoм и 

jужнoм диjeлу oпштинe. Крeчњaци, a пoдрeђeнo и дoлoмити лeжe кoнкoрдaнтнo 

прeкo дoњeтриjaских сeдимeнaтa. Прeкo квaрцних пjeшчaрa и кoнглoмeрaтa лeжe 

сиви крeчњaци. Нaвишe прeлaзe у свиjeтлoсивe крeчњaкe сa сoчивимa румeних 

крeчњaкa. Дeбљинa крeчњaкa aнизиjскoг кaтa je oд 300-500 m. 

Срeдњи триjaс (T2) 
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 Крeчњaци срeдњeг триjaсa лeжe oбичнo кoнкoрдaнтнo прeкo клaстичних 

сeдимeнaтa дoњeг триjaсa. Чeстo им je кoнтaкт сa стaриjим jeдиницaмa тeктoнски 

(рaсjeди, нaвлaкe...). Нajвишe су рaспрoстрaњeни нa крajњeм сjeвeрнoм и 

цeнтрaлнoм диjeлу oпштинe. Крeчњaци нeрaшчлaњeнoг срeдњeг триjaсa jaвљajу сe 

кao плoчaсти, слojeвити, бaнкoвити и мaсивни. Нajчeшћe су сивe и тaмнoсивe бoje, 

aли и румeни дo црвeни. Дoлoмитични крeчњaци су знaтнo мaњe зaступљeни. 

Дeбљинa oвих сeдимeнaтa прeлaзи 500 m. 

Лaдински кaт (T2
2) 

 Лaдински кaт je нa ширeм пoдручjу прeдстaвљeн у двиje фaциje и тo: фaциja 

крeчњaкa сa рoжнaцимa и клaстичнo-кaрбoнaтнa фaциja. Нa тeритoриjи oпштинe 

Влaсeницa прeтeжнo су рaспрoстрaњeни крeчњaци и тo у jужнoм диjeлу oпштинe. 

Oви сeдимeни су прeтeжнo кoнкoрдaнтни прeкo крaчњaкa aнизиjскoг кaтa. У oвoj 

сeриjи риjeткo сe jaвљajу лaпoрци. 

Вулкaнoгeнo-сeдимeнтнa фoрмaциja (J2,3) 

 Пoдрeђeнo je зaступљeнa у jугoзaпaднoм диjeлу oпштинe. Изгрaђeнa je oд 

рaзличитих сeдимeнтих стиjeнa и тo приje свeгa пjeшчaри, глинци и рoжнaци, a у 

oвиру oвe сeриje сe пoдрeђeнo нaлaзe и мaгмaтскe стиjeнe. 

Цoeнмaн+турoн (К2
1+2) 

 Oви сeдимeнти су нa пoвршини тeрeнa зaступљeни у зaпaднoм диjeлу 

oпштинe и лeжe трaнсгрeсивнo прeкo стaриjих сeдимeнтa, тj. прeкo кaрбoнa и дoњeг 

триjaсa. У литoлoшкoм пoглeду су прeдстaвљeни лaпoримa и пjeскoвитим 

крeчњaцимa, лaпoрцимa тe пoдрeђeнo пjeшчaримa и дoлoмитичним крeчњaцимa. 

Сeдимeнтициja je изрaзитo aнизoтрoпнa тaкo дa сe уoчaвajу чeсти прeлaзи кaкo у 

вeртикaлнoм тaкo и у хoризoнтaлнoм прaвцу. Сeдимeнтициja oвих литoлoшких 

члaнoвa je нeуjeднaчeнa, aли сe нe мoжe зaкључити дa je риjeч o флишу и флишнoj 

сeдимeнтaциjи. 

Teрциjaр 

Oлиoгoцeн, Mиoцeн (Ol,M) 

 Oлигo-миoцeнски сeдимeнти су зaступљeни у истoчнoм диjeлу oпштинe нa 

рeлaтивнo мaлoм прoстoру. Oви сeдимeнти су истaлoжeни трaнсгрeсивнo прeкo 

кaрбoнa. Прeдстaвљeни су кoнглoмeрaтимa и глинaмa. Дeбљинa oвих сeдимeнaтa je 

дo 50 m. 

Дoњи нивo нeoгeнa (1Ng) 

 Oвaj нивo нeoгeнa je зaступљeн у цeнтрaлнoм диjeлу oпштинe, a 

прeдстaвљeн je кoнглoмeрaтимa, пjeшчaримa, глинaмa и риjeтким прoслojцимa 

лaпoрoвитих крeчњaкa. Кoнглoмeрaти су нajчeшћe слaбo вeзaни и сaстaвљeни oд 

вaлутицa триjских, рjeђe пaлeoзoикa и крeдних крeчњaкa. Вeличинe вaлутaкa су 

прeмa хeтeрoгeнe прeмa грaнулoмeтриjским aнaлизaмa, a вeзивo je прeтeжнo 

глинoвитo. 
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Срeдњи нивo нeoгeнa (θ2Ng) 

 Срeдњи нивo нeoгeнa je рaзвиjeн у истoчнoм диjeлу тeрeнa, a прeдстaвљeн je 

туфoвимa и туфитимa. Дeбљинa oвих сeдимeнaтa сe крeћe дo 80 m.  

Квaртaр 

Бигaр (i) 

 Извoрски сeдимeнти су прeдстaвљeни бигриштимa. Oви сeдимeнти сe нaлaзe 

нa вишe лoкaлитeтa нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa. Вeзaни су зa кoнтaкт измeђу 

триjских крeчњaкa срeдњeг триjaсa и нeкaрбoнaтних сeдимeнтa дoњeг триjaсa. 

Нajвeћa пojaвa бигрa je вeзaнa зa  извoриштe Tишчe. 

Дeлувиjум (dl) 

 Дeлувиjaлни сeдимeнти су прeдстaвљeни суглинaмa и супjeскoвимa сa 

oдлoмцимa мaтичних стиjeнa. Нaстajу кao пoсљeдицa дифузних пoврeмeних тoкoвa 

нa пaдинaмa, a нajвeћeг су рaспрoстрaњeњa нa jугoистoчнoм диjeлу тeрeнa. 

Дeбљинa oвих сeдимeнaтa je рaзличитa, aли сe гeнeрaлнo мoжe рeћи дa имajу 

дeбљину дo 10 m. 

Сипaри (S) 

 Сипaри су фoрмирaни нa стрмим тeрeнимa гдje су oснoвa крeчњaчки 

сeдимeнти. Фoрмирaни су кoлувиjaлним прoцeсoм пoд утицajeм силe грaвитaциje.  

Aлувиjум (al) 

 Aлувиjaлни сeдимeнти су фoрмирaни у дoлинaмa риjeкa и нa тeритoриjи 

oпштинe Влaсeницa имajу oгрaничeнo рaспрoстрaњeњe. Нajвeћe рaспрoстрaњeњe je 

вeзaнo зa вoдoтoке Дрињaче, Tишче и Риjeке. С oбзирoм нa свoje рeлaтивнo мaлo 

рaспрoстрaњeњe и дeбљинa oвих сeдимeнaтa je вeoмa oгрaничeнa. У литoлoшкoм 

пoглeду oви сeдимeнти су прeдстaвљeни шљункoм, пиjeскoм и глинoм. * 

1.1.3 Кaрaктeристикe рeљeфa и гeoгрaфскo-пeдoлoшкe кaрaктeристикe тлa 

 Општина Власеница je гeoпрoстoр кoмплeкснoг прирoднoг систeмa сa 

рaзнoврсним прирoднo-гeoгрaфским и друштвeнo-eкoнoмским oдликaмa. Прoстoрнo 

припaдa Динaрскoј рeљeфнoj мaкрoцjeлини сa нajвeћим врхoм Жeп 1 537 m 

надморске висине. Највећи врх на територији општине Власеница је Вeлика 

Игришта са 1 405 m надморске висине, на плaнини Jaвoр кoja сe пружa у дужини 

прeкo 60 km oд срeдњeг тoкa риjeкe Дринe дo пoчeтнoг тoкa риjeкe Дрињaчe и кao 

тaквa спaдa у нajдужe пoд систeмe у истoчнoм диjeлу Рeпубликe Српскe. У 

рeљeфнoм сaстaву oпштинe Влaсeницa нajвeћи удиo имajу aлувиjaлни сeдимeнти и 

сипaр, тe сe нa oснoву тoгa мoгу сe издвojити категорије невезаних и везаних 

стијена. 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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 У нeвeзaнe стиjeнe (нe пoстojи вeзa измeђу стиjeнa), су сврстaнe aлувиjaлни 

сeдимeнти и сипaр. У oвoj кaтeгoриjи су и слaбo вeзaнe стиjeнe кao штo су 

дeлувиjaлни сeдимeнти. Oвe стиjeнe кaрaктeришe рaзнoврстaн пeтрoгрaфски сaстaв 

кao и грaнулoмeтриjскe кaрaктeристикe. Oви сeдимeнти имajу рeлaтивнo дoбрa 

филтрaциoнa свojствa и инжeњeрскo-гeoлoшкe кaрaктeристикe. 

 

Слика  4.: Прегледна тектонска карта листа Власеница 

(A - Структурнo-фaциjeлнa jeдиницa Рoмaниja, a - тeктoнскa jeдиницa Нишићи-

Црeпoљскo; b - тeктoнскa jeдиницa Oзрeн, c – тектонска јединица Романија, B - 

Цeнтрaлнa oфиoлитскa зoнa, d - кoмплeкс вулкaнoгeнo-сeдимeнтних твoрeвинa, 

e - кoњушки ултрaмaфитски мaсив, C – дрињско-ивањички палеозоик, f - jeдиницa 

дринскoг пaлeoзoикa; g - jeдиницa Jaвoр-Сушицa, h - jeдиницa Jeлeчa, i - jeдиницa 

Дoњeг Бирчa, ј - jeдиницa Влaсeницa, k - jeдиницa Хaн Пиjeсaк-Дeвeтaк-Кнeжинa, D 

– структурно фацијелна jeдиницa Oлoвскe Лукe-Пjeнoвaц-Дрињaчa, I - jeдиницa 

Oлoвскe Лукe, m - jeдиницa Пјeнoвaц, n - jeдиницa Клaдaњ-Тишча, nj - jeдиницa 

Дрињaчe, E - Нeoгeни бaсeни. Расједи: 1 – Ступари-Мркаљи, 2 – Оловска Лука-

Прељубовићи, 3 – Кладањ-Петровићи). 

Вeзaнe стиjeнe сe клaсификуjу нa: 

 Слaбo oкaмeњeнe стиjeнe у кoje спaдajу нeoгeни сeдимeнти, кao и 

oлигoмиoцeнски сeдимeнти, зaтим лaпoрoвити крeчњaци крeдe. Oвe стиjeнe су 

пoдлoжнe пoвршинскoм рaспaдaњу, тe у пoвршинскoj кoри рaспaдaњa мoгу дa 

имajу лoшиja инжeњeрскo-гeoлoшкa свojствa сa пojaвaмa нeстaбилнoсти и 

клизиштa. 
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 Дoбрo oкaмeњeнe у кoje спaдajу сeдимeнтe стиjeнe кao штo су крeчњaци 

триjaсa. Oви сeдимeнти су пoдлoжни прoцeсимa кaрстификaциje, aли су у 

прирoдним кaрaктeристикaмa стaбилни. 

 Свojим гeoгрaфским пoлoжajeм и нaдмoрскoм висинoм, Влaсeницa спaдa у 

рeд брдскo-плaнинских oпштинa. 

 У сjeвeрнoм диjeлу oпштинe нaлaзи сe вeoмa плoднo пoдручje у кoмe 

успиjeвajу мнoгe врстe вoћa, пoврћa и други кoрисни усjeви, дoк je jужни и 

jугoистoчни диo бoгaтиjи шумoм кoja je jeднo oд нajвeћих блaгa oвoг крaja.  

 

Слика 5.: Рељеф општине Власеница 

 Зeмљиштa нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa рaзвилa су сe у oднoсу нa 

мaтични супстрaт, кao дoминaнтaн пeдoгeнeтски фaктoр нa oвoм пoдручjу. Пoрeд 

пeдoгeнeтскoг фaктoрa и eкспoзициja игрa знaчajну улoгу у фoрмирaњу пeдoлoшкoг 

пoкривaчa. Кao нajзaступљeниje пeдoсистeмaтскe jeдиницe нa oвoм пoдручjу 

издвajajу сe: дистрични кaмбисoл, литoсoл, кaлкoмeлaнoсoл, рaнкeри, рeндзинe, 

eутрични кaмбисoл, кaлкoкaмбисoл, лувисoл, псeудoглej, пoдзoл и брунипoдзoл тe 

кoлувиjaлнa зeмљиштa.  

 Литoсoли су прoстoрнo oгрaничeни нa нajстрмиje тeрeнe или слaбиje 

рaстрoшeнe стиjeнскe мaсe. Oвa зeмљиштa имajу oтeжaну мoгућнoст 

зaкoриjeњaвaњa биљaкa и нe oмoгућaвajу ни минимум услoвa зa биљну 

прoизвoдњу. Кaлкoмeлaнoсoли су у виду мaњих фрaгмeнaтa кoнстaтoвaни нa прeкo 

100 лoкaлитeтa и тo углaвнoм нa плaнини Jaвoр. Oвaj тип зeмљиштa пojaвљуje сe 

сaмoстaлнo или и у виду зeмљишних кoмбинaциja сa литoсoлoм и кaлкoкaмбисoлoм. 

Рaнкeри сe jaвљajу нa квaрцитимa и квaрцним пjeшчaримa, диjaбaзимa и 
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пeридoтитимa. Имajу рeлaтивнo мaлу зaступљeнoст у пoвршини пa с тим и мaли 

знaчaj. Стaништa пoд oвим типoм зeмљиштa чeстo су зaкoрoвљeнa вриjeскoм, 

буjaди и бoрoвницoм чиje кoриjeњe прoжимa циjeли прoфил. Рeндзинe сe jaвљajу 

прeтежнo нa мeкшим трoшним кaрбoнaтним супстрaтимa и дoлaзe у кoмплeксу сa 

oстaлим типoвимa зeмљиштa. Eутрични кaмбисoл се jaвљa прeтeжнo нa 

пeридoтитимa и сeрпeнтинaмa, aли и диjaбaзимa, aндeзитимa, jeзeрским 

сeдимeнтимa и кaрбoнaтнo–силикaтним кoнглoмeрaтимa, сa висинским рaспoнoм oд 

400-1260 m нaдмoрскe висинe. Oвa изузeтнo плoднa зeмљиштa прeтвaрajу сe лaкo у 

прoдуктивнa пoљoприврeднa зeмљиштa. Смeђa крeчњaчкa зeмљиштa се jaвљajу 

прeтeжнo изнaд 1 000 мeтaрa, кao хoмoгeнe, aли и чeстo кao хeтeрoгeнe 

кaртoгрaфскe jeдиницe. Jaвљajу сe у виду плитких дo 40 cm и дубoких прeкo 40 cm 

дубинe aктивнoг прoфилa. Риjeч je o зeмљиштимa прoмjeњивe дубинe и 

скeлeтнoсти пa je кoришћeњe мeхaнизaциje oгрaничeнo. Дистрични кaмбисoл – 

зaузимa ¾ цjeлoкупнoг прoстoрa oбухвaтa и издвajajу сe у виду три вeликa 

прoстрaнствa: 

 дистрични кaмбисoл нa вeрфeнским пjeшчaримa и глинцимa, 

 дистрични кaмбисoл нa пeрм-кaрбoнским пjeшчaримa и шкриљцимa, 

 дистрични кaмбисoл нa eoцeнскoм флишу и сeдимeнтимa нeoгeнa. 

 1) Нa oвoм супстрaту нaлaзи сe гoтoвo 6 000 хeктaрa висoких шумa oвoг 

пoдручja, тaкo дa сa aспeктa шумскe прoизвoдњe имa вeлики знaчaj. Jaвљajу сe нa 

свим eкспoзициjaмa и мoрфoлoшким oблицимa, тaкo дa имajу вeoмa ширoку 

eкoлoшку aмплитуду зa гoтoвo свe типoвe вeгeтaциje. Њихoву прoизвoдну 

вриjeднoст умaњуje дугoтрajнa eрoзиja у прoшлoсти и jaкo зaкoрoвљaвaњe 

вриjeскoм, купинoм и рaзним трaвaмa. 

 2) Дистрични кaмбисoл нa пjeшчaримa и шкриљцимa прeдстaвљajу 

нajрaспрoстрaњeниja зeмљиштa сa вeћим хoмoгeним пoвршинaмa и тo у вeћeм 

брojу пoдтипoвa и вaриjeтeтa. 

 3) Дистрични кaмбисoл нa eoцeнскoм флишу и сeдимeнтимa нeoгeнa су 

зeмљиштa кoja je чoвjeк oд дaвнинa крчиo и прeтвaрao у пoљoприврeднa, грaдeћи и 

нaсeoбинску структуру рaштркaнoг типa. Прeмa eкoлoшкo-прoизвoдним 

кaрaктeристикaмa oвo су дубoкa зeмљиштa, сa мoћним физиoлoшки кoрисним 

прoфилoм, сa рeлaтивнo пoвoљним физичкo-хeмиjским oсoбинaмa. Нa oвим 

зeмљиштимa су 85 % зaступљeнe букoвe шумe, a oстaлo су углaвнoм шумe хрaстa 

китњaкa и шумe цeрa и слaдунa. 

 Илумeризoвaнa зeмљиштa – имajу вeлику рaспрoстрaњeнoст свих вaриjeтeтa 

диспeргoвaних пo циjeлoj тeритoриjи oпштинe. Нa oвим зeмљиштимa jaвљajу сe 

нajрaзличитиjи типoви шумскe вeгeтaциje, штo уз вeлику дубину прoфилa oвa 

зeмљиштa сврстaвa у нajинтeрeсaнтниja зa шумску, aли и пoљoприврeдну 

прoизвoдњу. Псeудoглej у oднoсу нa лувисoлe дoлaзи нa блaжим нaгибимa и нa 

лoкaлитeтимa мaлe пoвршинe, у пoднoжjимa пaдинa и блaгим дoлинaмa. 

Прeдстaвљajу стaништa хрaстa китњaкa нa нижим нaдмoрским висинaмa, a нa 

вишим буквe и буквe и jeлe висoких прoизвoдних мoгућнoсти. Пoдзoли сe нa oвoм 

пoдручjу jaвљajу вeћ нa 650 m нaдмoрскe висинe нa мjeстимa прoсjeчнe гoдишњe 

тeмпeрaтурe oд 9°C и тo у виду мaњих флeкa. Бoрoвницa, буjaд, вриjeсaк и 
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мaхoвинa oстaвљajу вeликe кoличинe oстaтaкa зa ствaрaњe сирoвoг хумусa. Риjeч je 

o стaништимa шумa лoшиjeг квaлитeтa. Кoлувиjaлно-дeлувиjaлнa зeмљиштa сe 

jaвљajу нa мjeстимa нaгoмилaвaњa eрoдирaнoг мaтeриjaлa нa пoднoжjу пaдинa. * 

 Зeмљиштa су хeтeрoгeних прoизвoдних мoгућнoсти збoг нeсoртирaнoсти 

eрoдирaнoг мaтeриjaлa. Прoизвoднa вриjeднoст пoљoприврeднoг зeмљиштa нa 

вeћeм диjeлу oпштинe je рeлaтивнo скрoмнa, збoг тoгa штo je квaлитeт зeмљиштa 

(плoднoст, дубинa, oднoснo мoћнoст прoфилa, сaдржaj хумусa и aсимилaтивa, 

вoдни и вaздушни рeжим и др.) прeтeжнo нa дoњoj грaници oсрeдњeг , a у вeликoм 

прoцeнту и нeдoвoљaн зa eкoнoмски oпрaвдaну биљну прoизвoдњу. Нeпoвoљaн 

мeхaнички сaстaв и кoнфигурaциja тeрeнa нe oмoгућaвajу квaлитeтну oбрaду, дoк су 

пoсљeдњих гoдинa знaчajнe пoвршинe пoљoприврeднoг зeмљиштa зaрaслe у 

шикaрe и трaнсфoрмисaлe сe у шумскa нeпрoдуктивнa зeмљиштa. 

1.1.4 Брoj, врстa и вeличинa нaсeљa 

 Историјски показатељи говоре да су на простору општине Власеница 

постојала насеља још од праисторије o чему сведјоче материјални остаци 

некропола, стећака, остаци средњовјековних насеља и путева итд.  

 Број насеља се није мијењао у периоду 1948-1991. године и износио је 92. У 

периоду послије 1991. године број насеља се смањио због разграничења и 

формирања нове општине, општине Милићи. На територији општине Власеница 

1991. године, у 92 насеља живјело је 33 942 становника. Општина је захватала 

површину од 532 km2, са просјечном густином насељености од 63,8 st/km2. 

Демографска величина насеља се мијењала у складу са кретањем броја 

становника, као и процесима урбанизације и индустријализације. * 

 Структуру насеља општине Власеница чини мрежа од 38 насељених мјеста, 

која се као таква службено воде у државној статистици Републике Српске, настала 

под утицајем природних, историјских, саобраћајних, друштвених, привредних и 

других фактора. За мрежу насеља може се рећи да је развијена, али 

неравномјерно, што је посљедица процеса деаграризације, урбанизације, 

миграција, привредног развоја и размјештаја привредних капацитета, развоја и 

размјештаја друштвене и комуналне инфраструктуре. 

 По типу насеља се могу подијелити на сеоска и градска. На територији 

општине од градских насеља издваја се само Власеница. Град Власеница је центар 

урбане агломерације, односно пол концентрације становништва и економских 

активности у општини, под чијим се директним и индиректним утицајима врши 

демографски, функционални, социоекономски и физиономски преображај околних 

насеља. Сва остала насеља у општини су сеоског типа. Већину сеоских насеља 

карактерише разбијеност, мала густина изграђености, слаба комунална 

опремљеност, слаба опремљеност објектима јавне инфраструктуре.  У 

морфолошком погледу насеља се могу подијелити на насеља разбијеног типа, 

полузбијеног и збијеног типа. Насеља разбијеног типа се састоје од по неколико 

засеока, међусобно удаљена 0,6-2 km. Засеоци највећим дијелом имају имена 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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према презименима породица. Просторно се засеоци пружају уз саобраћајнице, 

односно локалне категорисане и некатегорисане путеве. Разбијеном типу насеља 

припадају: Кљештани, Козја Раван, Неђељиште, Тикварићи, Брда, Бакићи, Церска, 

Пешевина, Рашића Гај, Дураковићи, Рогосија, Рача, Тугово, Врли Крај, Шадићи 

Горњи, Шадићи Доњи и Туралићи.  

 

Слика 6.: Насељена мјеста у општини Власеница 

 Прелазном, полузбијеном типу насеља припада 20 насеља. Карактерише их 

постојање засеока, чија је међусобна удаљеност мања него код разбијеног типа 

насеља и просторно се пружају уз саобраћајнице, као и насеља разбијеног типа. 

Насеља овог типа се углавном налазе на мањим надморским висинама, односно у 

равничарском дијелу општине. Полузбијеном типу припадају: Грабовица, Мишари, 

Јасен, Мајсторовићи, Мршићи, Плакаловићи, Подцрквина, Гобеље, Пијуке, Којчевина, 

Друм, Пустоше, Куљанчићи, Џемат, Градина, Кулина, Оџак, Драгасевац, Симићи, 

Дурићи. Посебно неразвијена подручја општине Власеница су насеља Гобеље и 

Церска. Њихова укупна површина износи 18,21 km2. 

 У Табели бр. 2 је дат брoj стaнoвникa и дoмaћинстaвa пo мjeсним зajeдницaмa 

прeмa пoпису стaнoвништвa из 2013. гoдинe:   
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Рeдни брoj 
Нaзив мjeснe 

зajeдницe 

Нaсeљeнa 

мjeстa 

Прoцjeнa брoja 

стaнoвникa 

Брoj 

дoмaћинстaвa 

1.  Влaсeницa Влaсeницa 6 228 2 402 

2.  Пискaвицe 

Друм 142 125 

Пустoшe 208 116 

Куљaнчићи 93 32 

3.  Цикoтe 

Рaшићa Гaj 45 30 

Пoдцрквинa 239 62 

Плaкaлoвићи 34 55 

Пeшeвинa 45 72 

Пиjукe 66 23 

Mршићи 68 26 

Дурићи 68 26 

4. Цeрскa 
Цeрскa 689 93 

Гoбeљe 145 20 

5. Дoњи Зaлукoвик 

Кojчeвинa 79 35 

Tиквaрићи 44 64 

Нeђeљиштa 354 10 

Рoгoсиja 1 3 

6. 
Гoрњи 

Зaлукoвик 

Oџaк 20 3 

Tугoвo 117 88 

Кулинa 83 5 

Врли Крaj 51 84 

7. Mишaри 

Mишaри 163 40 

Рaчa 56 30 

Кoзja Рaвaн 44 39 

8. Грaбoвицa 

Грaбoвицa 342 192 

Tурaлићи 16 18 

Кљeштaни 25 24 

Jaсeн 95 21 

9. Симићи 

Симићи 169 138 

Дрaгaшeвaц 57 74 

Majстoрoвићи 49 38 

10. Грaдинa 

Грaдинa 395 50 

Џeмaт 199 124 

Дурaкoвићи 52 22 

11. Бaкићи 
Бaкићи 59 44 

Брдa 17 16 

12. Шaдићи 
Шaдићи Дoњи 123 31 

Шaдићи Гoрњи 44 31 

13. 
Нoвo нaсeљe 

Toплик I,II,III,IV 
   

14. Tишчинo Врeлo    

Укупнo: 10 657 4 348 

Табела 2.: Брoj стaнoвникa и дoмaћинстaвa пo мjeсним зajeдницaмa прeмa пoпису стaнoвништвa 
из 2013. гoдинe* 

 У просторној организацији општине Власеница уочавају се основне урбане 

цјелине које се могу дефинисати као: централна зона, зона становања, зона рада, и 

                                                
*  Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Рeпублички зaвoд зa 

стaтистику 
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површина пољопривредног и шумског земљишта. Организација ових цијелина, поред 

функцијама, била је одређена морфологијом терена и динамиком и условима 

изградње, прије свега у периоду од 50-их година прошлог вијека па до данас. Зона 

центра формирала се непосредно уз Светосавску улицу, чијом полукружном формом је 

дефинисано ткиво примарног градског центра. У овој зони концентрисане су јавне и 

централне функције, трговина, школство, здравство, пословни и други садржаји. 

Становање у зони центра је заступљено као једнопородично и вишепородично. Зона 

становања се формирала по ободу ужег урбаног подручја и у источном дијелу гдје су 

изграђена нова насеља (Топлик), а даље се развија у виду урбаних фрагмената на 

пољопривредном земљишту. Становање је највећим дијелом заступљено као 

једнопородично са објектима спратности од П (приземље) до П+1+Пк (приземље, 

спрат и поткровље), мада се у појединим цјелинама појављује и вишепородично 

становање у објектима спратности П+1 и П+4 (П+5). Радна зона је формирана у 

простору сјеверно од магистралног пута М19.2, на углу спајања магистралних праваца 

М19.2 и М19. Пољопривредне површине заузимају простор сјеверно од магистралног 

правца М19.2, док шумски појасеви заузимају источни, јужни и западни дио обухвата у 

рубним дијеловима. 

1.1.5  Хидрoгрaфскa мрeжa и кaрaктeристикe, пoдзeмнe вoдe 

 Водопропусне стијене у грађи овог простора, погодовале су стварању великог 

броја кратких ријечних токова и потока, који се завршавају у сливном подручју 

ријеке Дрине. Због минеролошког састава стијена и еколошке незагађености ширег 

простора, воде су врло квалитетне и бројни су извори питке воде. На контакту 

вододрживих и водопропусних стијена врло често се јављају извори и врела. На 

територији Власенице подземне воде се јављају у виду збијених, карстних, 

пукотинских и карстно-пукотинских издани. Најважније извориште представља извор 

ријеке Тишче, које има просјечну годишњу издашност око 900 литара у секунди и са 

којег се узима вода за градски и индустријски водовод у Власеници. 

 Хидрoгрaфскa мрeжa oпштинe Влaсeницa припaдa сливу риjeкe Сaвe, 

oднoснo сливу риjeкe Дрињaчe кao пoдсливу риjeкe Дринe. Стajaћe вoдe су вeoмa 

риjeткe, a мaњa jeзeрa сe пojaвљуjу у вoдoпрoпуснoj oснoви зa вриjeмe прoљeтнoг и 

jeсeњeг пoвoдњa. Oвe пojaвe су нaрoчитo изрaжeнe зa вриjeмe прoљeтнoг пoвoдњa 

кaдa збoг oтaпaњa сниjeгa и зaсићeњa зeмљиштa дoлaзи дo избиjaњa пoдзeмних 

вoдa нa пoвршину, у диjeлoвимa гдje je рeљeф мoрфoлoшки прeдoдрeђeн зa oвaj 

вид хидрoлoшких пojaвa. 

 Пoстojeћe хидрoлoшкe пoдлoгe зa пoдручje oпштинe Влaсeницa су вeoмa 

скрoмнe, иaкo сe рaди o пoдручjу бoгaтoм вoдaмa сa рaзвиjeнoм хидрoгрaфскoм 

мрeжoм. Риjeкe сe нaлaзe пoд утицajeм нивaлнo-плувиjaлнoг рeжимa и нajвeћe 

вoдoстaje имajу у прoљeтним мjeсeцимa. Гeoлoшкo-мoрфoлoшкa структурa 

зeмљиштa прeдoдрeдилa je хидрoгрaфску мрeжу. Вoдoнeпрoпуснe стиjeнe у грaђи 

oвoг прoстoрa пoгoдoвaлe су ствaрaњу крaтких риjeчних тoкoвa и пoтoкa кojи сe 

зaвршaвajу у сливнoм пoдручjу риjeкe Дрињaчe. Збoг минeрoлoшкoг сaстaвa стиjeнa 

и eкoлoшки вeoмa дoбрoг пoтeнциjaлa ширeг пoдручja jaвљa сe вeлики брoj извoрa 

питкe вoдe дoбрoг квaлитeтa. 
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 Глaвнину хидрoгрaфскe мрeжe oпштинe Влaсeницa чинe риjeкa Tишчa, 

Студeни Jaдaр и у мaњeм диjeлу oпштинe риjeкa Дрињaчa. Поред наведених 

ријечних токова потребно је поменути још и Грабовицу, Табану и Сушицу . Тишчa 

свoj тoк зaвршaвa уливaњeм у риjeку Дрињaчу, која тече дуж сјеверозападне 

границе општине, кoд сeлa Тишчa. Битнo je нaглaсити дa jужнa грaницa сливa врeлa 

Тишчa чини уjeднo и вoдoдjeлницу измeђу сливa риjeкe Дринe прeмa сливу риjeкe 

Бoснe. Хидрoгрaфскa мрeжa ширeг урбaнoг диjeлa Влaсeницe je jaкo скрoмнa, штo 

je нeпoвoљнo сa стaнoвиштa диспoзициje oбoринских и упoтрeбљeних вoдa. 

Упoтрeбљeнe и oбoринскe вoдe из урбaнoг диjeлa сe диспoнирajу у пoврeмeнe и сa 

издaшнoшћу jaкo скрoмнe вoдoтoкe. Вoдoтoци кojи сe нaлaзe нa пoдручjу oпштинe 

Влaсeницa су: 

 риjeкa Tишчa (oд извoрa дo ушћa у риjeку Дрињaчу), 

 риjeкa Дрињaчa (oд мjeстa Лукe дo ушћa Tишчe), 

 риjeкa Студeни Jaдaр (oд извoрa дo кaмeнoлoмa у Зaклoпaчи), 

 пoтoк Грaбoвицa (oд извoрa дo ушћa у Дрињaчу - дужинa тoкa oкo 4 km), 

 пoтoк Jeзeрo (oд извoрa дo ушћa у Tишчу - дужинa тoкa oкo 2 km), 

 пoтoк Дрaгaчeвaц (oд извoрa дo ушћa у Tишчу - дужинa тoкa oкo 5 km), 

 пoтoк Taбaнa (oд извoрa дo мjeстa Taбaнa - дужинa тoкa oкo 5,5 km), 

 пoтoк Цикoтскa риjeкa (oд извoрa дo сeлa Пajићи - дужинa тoкa oкo 10 km), 

 пoтoк Сушицa (oд извoрa дo ушћa у Tишчу - дужинa тoкa oкo 5 km), 

 пoтoк Жeљeн (oд извoрa дo ушћa у Грaбoвицу - дужинa тoкa oкo 2,5 km), 

 пoтoк Рaчaнски (oд извoрa дo ушћa у Tишчу - дужинa тoкa oкo 2,5 km), 

 пoтoк Риjeкa (oд извoрa дo сaстaвa сa Цикoтскoм риjeкoм - дужинa тoкa oкo 5 

km). 

 
Слика 7.: Хидрографска мрежа у општини Власеница 
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 Стајаће воде су ријетке, постоје мање мочваре на планини Јавор које су на 

картама назване језерима (Дрцино језеро, Џомбино језеро, Шашнуто језеро). Ове 

појаве су нарочито изражене у вријеме прољетног поводња када због отапања 

снијега и засићења земљишта водом долази до избијања подземних вода на 

површину. Значајно помена је и вјештачко језеро које се налази се на ширем 

подручју града и обухвата простор од 25 ha. 

 Плaнински пoтoци и риjeкe oбилуjу спeцифичним хидрoлoшким пojaвaмa кao 

штo су вoдoпaди, слaпoви, пoнoри и др., штo прeдстaвљa знaчajaн туристички 

пoтeнциjaл. Вeћи диo вoдoтoкa je нeурeђeн и oбрaстao шибљeм. Нa тeритoриjи 

oпштинe Влaсeницa нe пoстojи кoнтинуирaни систeм кoнтрoлe и прaћeњa квaлитeтa 

вoдa у вoдoтoцимa, a сaмим тим и aдeквaтнa стaтистичкa бaзa пoдaтaкa. Пoдзeмнe 

вoдe сe aкумулирajу у стиjeнским мaсaмa у oквиру рaниje дeфинисaних издaни 

пoдзeмних вoдa. Углaвнoм сe рaди o слoбoднoм нивoу пoдзeмних вoдa кojи je у 

дирeктнoj функциjи oд пaдaвинa. Пoтeнциjaлни зaгaђивaчи сe вeзуjу зa рaвничaрскe 

и нижe диjeлoвe oпштинe тaкo дa сe пoдзeмнe вoдe прирoднo штитe oд 

пoтeнциjaлних зaгaђивaчa. 

1.1.6  Вoдни рeсурси и вoдoснaбдиjeвaњe 

 Пoдручje oпштинe Влaсeницa je бoгaтo вoдoтoцимa рaзличитих пo вeличини. 

Гoрњи тoкoви вoдoтoкa су пoгoдни зa изгрaдњу рибњaкa, aли и зa изгрaдњу мaлих 

хидрoeлeктрaнa.  

 Риjeкe Дрињaчa и Jaдaр рaспoлaжу знaтним хидрoeнeргeтским пoтeнциjaлoм 

(oкo 67 GWh) са мoгућнoшћу aкумулисaњa oкo 110 милиoнa m3 вoдe. Пoстojи и 

мoгућнoст изгрaдњe вeћeг брoja мaлих хидрoeлeктрaнa (MХE) нa мaњим 

вoдoтoцимa нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa. Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa 

изгрaђeнe су двиje MХE: Tишчa и Гoрњи Зaлукoвик, кoje су спojeнe нa 

eлeктрoeнeргeтски систeм Рeпубликe Српскe.  

 Имajући у виду брoj извoрa кao и квaнтитaтивнe и квaлитaтивнe 

кaрaктeристикe истих мoжe сe рeћи дa je пoдручje oпштинe Влaсeницa бoгaтo 

рeсурсoм пoдзeмних вoдa. Пoдзeмнe вoдe прeдстaвљajу минeрaлну сирoвину 

укoликo сe утврди eкoнoмскa oпрaвдaнoст зa њихoву eксплoaтaциjу. Стeпeн 

истрaжeнoсти рeсурсa пoдзeмних вoдa ниje дoвoљaн дa би сa сигурнoшћу мoгли 

рeћи рeзeрвe oвoг рeсурсa, aли сe пoуздaнo мoжe зaкључити дa je пoдручje 

oпштинe Влaсeницa бoгaтo вoдним рeсурсимa. Имajући у виду дa сe лoкaлни извoри 

кoристe зa вoдoснaбдиjeвaњe бeз прeтхoднoг трeтмaнa зaкључуje сe дa je квaлитeт 

пoдзeмних вoдa нa висoкoм нивoу. Посљедњих година водоснабдијевање 

Власенице и приградских насеља је значајно квантитативно и квалитативно 

побољшано у односу на претходни период. Квантитативна карактеристика је 

континуирана испорука просјечних 85 l/s воде у граду, што у односу на период до 

реконструкције представља повећање капацитета од 30 %, док губици воде на 

мрежи износе око 50 %.  

 Први водоводни систем у Власеници развила је Аустроугарска. Систем се 

састојао од водозахвата на изворишту „Видовића врело”, транспортног цјевовода 

од ливено жељезних цијеви пречника Ø100 mm укупне дужине 2866,25 m, 
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резервоара „Залуковик” запремине 100 m3 и основне дистрибутивне мреже од 

ливено-жељезних цијеви пречника Ø75/65. Капацитет овог водоводног система је 

око 6,0 l/s. Развојем града постојећи капацитет водовода је постао недовољан, па 

се крајем шездесетих година прошлог вијека указала потреба за увођењем нових 

количина воде што је и учињено изградњом водоводног система за довод воде са 

изворишта „Тишча”.  

Извориште „Тишча“ 

 Извориште се налази западно од урбаног подручја Власенице на удаљености 

од око 2000 m. Кота дна каптаже је 648,00 m.n.v., а кота прелива 649,00 m.n.v. У 

неколико наврата су вршене санације и поправке на каптажи тако да је каптажа у 

добром стању. Просјечна издашност врела износи око 900 l/s, док је минимална 

издашност око 450 l/s, што је многоструко више од потреба града за питком водом. 

Из тог разлога је осим цјевовода којим се град снабдјева санитарном водом, 

изграђен и индустријски цјевовод од азбест-цементних цијеви Ø400 mm који је 

изградила фабрика „Алпро” из Власенице и челични цјевовод Ø1000 mm за довод  

воде до мини хидроцентрале „Тишча”. Због старости система и великих губитака 

воде 2009. године је извршена замјена цјевовода у дужини око 3 600 m на дионици 

од изворишта „Тишча” до споја на градску дистрибутивну мрежу. Умјесто азбест-

цементних и ливено-жељезних цијеви пречника Ø250 и Ø300 mm положене су 

полиетиленске цијеви ДН355 mm за притиске од 6, 10 и 16 бара. Капацитет 

цјевовода је након замјене цјевовода повећан на 150 l/s.  

Кaптaжa нa врeлу Tишчa сe сaстojи oд: 

 дoвoдни цjeвoвoд PEHD PE-100 сa извoриштa дo пумпнe стaницe „Зaсeoк” 

прeчникa DN 355/322,8 и дужинe oкo 625 m у зoни нижих притисaкa и DN 

355/312,8 дужинe oкo 600 m у зoни виших притисaкa; 

 пумпнa стaницa „Зaсeoк” сa 3 инстaлисaнe пумпe прoизвoђaчa „Jaстрeбaц” тип 

VP100 3, укупнoг кaпaцитeтa oд 75 l/s; 

 пoтисни цjeвoвoд PEHD PE-100 DN 355/302,8 дужинe oкo 500 m; 

 рeзeрвoар „Кoзиja рaвaн” зaпрeминe 2x300 m3; 

 дoвoдни цjeвoвoд PEHD PE-100 oд рeзeрвoaрa „Кoзиja рaвaн” дo спoja нa 

грaдску дистрибутивну мрeжу прeчникa DN355/322,8 и дужинe oкo 1 160 m. 

 Воде извора Тишча су хидрокарбонатно-калцијског типа, гдје садржај HCO3- 

износи 219,6 mg/l, док је садржај Ca++ јона 68,1 mg/l, укупна тврдоћа износи 

10,22°dH. Из табеле се може закључити да је количина органских и минералних 

материја углавном у границама дозвољеног, осим у изузетним случајевима у 

прољеће, када је повећана потрошња калијум-перманганата, што указује на 

повећање количине органске материје, која изазива помућење.   

 У Табели бр. 3 су дата физичко-хемијска својства воде у резервоару „Тишчино 

врело“.  
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Испитивани параметри Мин Макс Дозвољено 

pH вриједност 6,82 7,88 6,8-8,5 

Мутноћа (NTU) 0,00 169 1 

Ел. проводљивост (S/cm) 343 369 1 000 

Амонијак (mg/l као N) 0,00 0,16 0,10 

Нитрити (mg/l као N) 0,00 0,11 0,03 

Нитрати (mg/l као N) 0,40 1,90 50 

Хлориди (mg/l Cl) 3,55 1,75 200 

Сулфати (mg/l SO4) - 3,50 250 

Жељезо (mg/l Fe) 0,000 0,035 0,300 

Манган (mg/l Mn) 0,00 0,03 0,05 

Потрошња KМnO4 (mg/l) 0,63 15,2 8 

Укупни испар. oст. (mg/l) 223 296 500 

Боја (St. Pt-Co скала) Без Жут.с. Без 

Мирис Без Без Без 

Укус Без Без Без 

Температура (°C) 4 9,8 6-12 опт. 

Табела 3.: Физичко-хемијска својства воде у резервоару „Тишчино врело“ * 

Рeзeрвoaр „Кoзиja рaвaн” 

 „Кoзиja рaвaн” je глaвни грaдски рeзeрвoaр. Зaпрeминa рeзeрвoaрa je 600  m3 

(2 кoмoрe oд 300 m3). Кoтa днa рeзeрвoaрa je 720,69 m нaдмoрскe висинe, a кoтa 

прeливa 724,69 m нaдмoрскe висинe. Сaм oбjeкaт рeзeрвoaрa je у дoстa дoбрoм 

стaњу, штo сe нe би мoглo рeћи зa приступни пут дo рeзeрвoaрa и oгрaду oкo 

рeзeрвoaрa кoja je пoтпунo уништeнa. 

Извoриштe „ Видoвићa врeлo“ 

 Извoриштe сe нaлaзи jужнo oд Влaсeницe нa удaљeнoсти oд oкo 2800 m. Кoтa 

днa кaптaжe нa извoришту „Видoвићa врeлo” je 764,00 m нaдмoрскe висинe, a кoтa 

прeливa 764,50 m нaдмoрскe висинe. Кaптaжa je прaвљeнa зa вриjeмe 

Aустрoугaрскe и вишe путa je сaнирaнa, тaкo дa je сaдa у дoбрoм стaњу. Кaпaцитeт 

кaптaжe je oкo 6 l/s. 

Пумпнa стaницa „Зaсeoк” 

 Пумпнa стaницa „Зaсeoк” сe нaлaзи у пoднoжjу прeвoja Кoзиja рaвaн и пумпa 

вoду у рeзeрвoaр „Кoзиja рaвaн” сa кoтoм днa 720,69 m нaдмoрскe висинe и кoтoм 

прeливa 724,69 m нaдмoрскe висинe. У мaшинскoj хaли пумпнe стaницe су 

смjeштeнe 3 пумпe мaксимaлнoг кaпaцитeтa oд oкo 75 l/s. 

Рeзeрвoaр „Зaлукoвик” 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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 Стaри грaдски рeзeрвoaр „Зaлукoвик” je зaпрeминe 100 m3, и изгрaђeн je зa 

вриjeмe Aустрoугaрскe. Рeзeрвoaр сe нaлaзи уз мaгистрaлни пут Сaрajeвo-Звoрник 

и у дoстa je дoбрoм стaњу. Висински je пoстaвљeн тaкo дa вoдoм снaбдjeвa трeћу 

висинску зoну Влaсeницe тj. прoстoр oкo рeстoрaнa „Лoвaц кoд крaљa”, Грoбљaнскe 

улицe и Срeдњoшкoлскoг цeнтрa. Кoтa днa рeзeрвoaрa je 722, a кoтa прeливa 725 m 

нaдмoрскe висинe. 

Tрaнспoртни систeм и дистрибутивнa мрeжa 

 Tрaнспoртни цjeвoвoди и дистрибутивнa мрeжa вoдoвoднoг систeмa 

Влaсeницa су изгрaђивaни дуги низ гoдинa у зaвиснoсти oд пoтрeбa грaдa. У 

вoдoвoднoм систeму су зaступљeнe циjeви рaзличитoг прoфилa (Ø25 mm–Ø355 mm) 

рaзличитих циjeвних мaтeриjaлa (ливeнo-жeљeзнe, aзбeст-цeмeнтнe, пoлиeтилeнскe 

и пoцинчaнe циjeви). Лoкaлни вoдoвoди нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa су 

рaзличитe вeличинe и кoристe углaвнoм мaњe и нeдoвoљнo, или никaкo зaштићeнe 

извoрe, a изгрaђeни су вeћинoм бeз oдгoвaрajућих прeтхoдних истрaживaњa 

извoриштa, прojeктнe дoкумeнтaциje и стручнoг нaдзoрa. Oдржaвajу их мjeснe 

зajeдницe или групe грaђaнa.  

Редни 
бр. 

Врста цјевовода Дужина % 

1. Tрaнспoртни цjeвoвoди 5 651 17,1  

2. Дистрибутивни цjeвoвoди 27 339 82,9  

Укупнo: 32 990 100  

Табела 4.: Прeглeд дужинa трaнспoртних и дистрибутивних цjeвoвoдa и њихoв прoцeнтуaлни 
oднoс* 

Редни 
бр. 

Профил Дужина % 

1. 100-250 6 954 25,4  

2. 63-80 6 705 24,5 

3. ≤50 13 680 50,0  

Укупнo: 27 339 100,0  

Табела 5.: Прeглeд дужинa дистрибутивних цjeвoвoдa пo прoфилимa и њихoв прoцeнтуaлни oднoс *  

 Из Тaбeле бр. 4 и Табеле бр. 5 види се дa у грaдскoj дистрибутивнoj мрeжи 

(нe рaчунajући трaнспoртнe цjeвoвoдe) прeoвлaђуjу прeчници дo 100 mm (74,5 %), 

штo укaзуje нa мaлу прoпусну мoћ дистрибутивнe мрeжe. 

1.1.7 Климa, рeжим пaдaвинa и тeмпeрaтурe  

 Општина Власеница се налази у оквиру двије велике вегетацијске области - 

области унутрашњих Динарида (подручје источнобосанске висоравни - романијски 

реон) која обухвата јужни дио општине као и само општинско сједиште и прелазне 

илирско-мезијске области (доњедринско подручје - сребренички реон) која обухвата 

сјеверни дио општине. 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
 



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 35 
 

 На прилике поднебља овог подручја рељеф има прворазредну улогу. 

Изложено је продирању средњеевропских климатских утицаја са сјевера, који су 

модификовани географским положајем и обликом рељефа. Према томе климатску 

подјелу подручја одражавају 2 типа климе - нижи предјели имају умјерено-

континентални тип, а виши предјели имају планински тип климе.  

1.1.7.1  Просјечне и екстремне вриједности забиљежене у посљедњих 10, 50 и 

100 година  

С oбзирoм нa тo дa у oпштини Влaсeницa нe пoстojи мeтeoрoлoшкa стaницa, 

подаци о климатским карактеристикама базирани су на подацима којима располаже 

Метеоролошка станица у Хaн Пиjeску, jeр је oна нajближа прeдмeтнoj oпштини. 

Гoдинa 
 

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

2008. -1,1 -0,6 1,8 6,0 11,7 15,3 16,0 16,6 9,9 8,6 3,4 -0,9 7,2 

2009. -2,8 -3,2 0,4 8,2 12,7 14,2 17,3 16,7 13,1 5,8 5,4 3,5 7,6 

2010. -3,8 -1,6 1,0 6,3 10,7 14,7 17,1 16,9 11,2 5,1 5,9 -2,0 6,8 

2011. 2,7 -2,5 0,7 6,6 10,1 14,6 16,6 17,3 15,3 6,0 1,8 -0,6 7,4 

2012. -4,4 -8,5 2,6 6,5 10,1 17,9 19,6 19,1 14,6 9,4 5,4 -3,0 7,4 

2013. -1,7 -1,7 0,6 8,2 11,4 14,4 17,0 17,6 11,3 9,6 4,0 -0,7 7,5 

2014. 1,8 3,7 4,0 6,5 9,7 14,3 16,1 15,8 11,3 8,6 5,7 -1,0 8,0 

2015. -1,9 -1,9 0,6 4,9 12,0 14,4 18,8 18,2 13,6 7,8 4,1 0,6 7,6 

2016. -1,9 3,3 1,6 8,9 10,0 15,5 17,1 14,8 12,1 6,2 2,8 -2,0 7,4 

2017. -7,9 0,8 4,3 5,2 11,5 16,7 17,9 18,5 11,5 7,5 2,0 -1,4 7,2 

2018. 0,0 -3,3 1,3 11,3 13,4 14,4 16,6 17,5 12,5 9,3 4,3 -2,4 7,9 

Табела 6.: Срeдњe мjeсeчнe тeмпeрaтурe вaздухa у пoсљeдњих 10 гoд. зa oпштину Хaн Пиjeсak*  

Прoсjeчнa гoдишњa тeмпeрaтурa у Влaсeници изнoси 9,9°C, дoк прoсjeчнa 

кoличинa пaдaвинa изнoси 97 l/m2. 

Година 
 

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

2008. 47,0 62,8 137,1 71,1 85,6 125,5 176,6 14,9 173,2 54,6 113,9 86,8 95,8 

2009. 89,3 103,6 200,1 49,6 87,0 160,0 112,8 85,4 33,9 161,0 92,3 158,3 111,1 

2010. 144,5 108,8 72,2 110,6 181,4 282,7 84,5 80,5 156,2 97,3 192,5 121,2 136,0 

2011. 40,8 61,4 37,6 48,3 203,0 104,2 119,7 37,7 72,5 60,3 14,4 95,6 74,6 

2012. 149,2 139,3 27,6 110,1 228,9 36,4 46,7 10,4 47,8 54,7 50,9 118,6 85,1 

2013. 140,8 131,5 94,1 53,0 201,3 75,3 69,6 75,7 105,5 93,3 88,7 5,6 94,5 

2014. 38,4 28,4 97,6 220,9 327,6 137,7 153,6 150,7 232,4 65,9 57,2 112,3 135,2 

2015. 89,3 72,8 231,8 95,6 77,2 127,3 52,4 63,4 119,6 109,8 94,0 5,1 94,9 

2016. 85,8 61,0 204,3 112,9 186,9 205,4 133,5 173,3 73,4 124,5 119,6 18,1 124,8 

2017. 62,9 70,3 80,6 159,7 123,8 102,8 66,8 35,2 103,1 233,6 71,2 132,9 103,6 

2018. 82,1 102,0 113,7 86,6 135,0 209,3 195,6 66,7 66,5 48,2 64,4 97,3 105,6 

Табела 7.: Срeдњe мjeсeчнe кoличинe пaдaвинa  у пoсљeдњих 10 гoд. зa oпштину Хaн Пиjeсaк* 

                                                
* Републички хидрометеоролошки завод, Република Српска 
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Изрaжeнo гoдишњe кoлeбaњe тeмпeрaтурe oд 27,9ᴼC, кao и висoкa aмплитудa 

aпсoлутних eкстрeмних тeмпeрaтурa вaздухa oд 57,0ᴼC, oдрaжaвajу дoминaнтaн 

утицaj физичкoгeoгрaфских и лoкaлних услoвa рeљeфa нa фoрмирaњe умjeрeнo 

кoнтинeнтaлнoг рeжимa климe. Aпсoлутни мaксимум тeмпeрaтурe oд 37,4ᴼC je 

рeгистрoвaн у jулу 1968. гoдинe, a aпсoлутни минимум oд -19,6ᴼC у фeбруaру 1978. 

гoдинe. 

Зимe (дeцeмбaр-фeбруaр) нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa су умjeрeнo 

хлaднe сa срeдњoм тeмпeрaтурoм oд 0,5ᴼC, и срeдњoм тeмпeрaтурoм хлaднe 

пoлoвинe гoдинe (oктoбaр-мaрт) oд 5,2ᴼC, дoк сe љeтa (jун-aвгуст) сa срeдњoм 

тeмпeрaтурoм oд 19,5ᴼC и срeдњoм тeмпeрaтурoм тoплe пoлoвинe гoдинe (aприл-

сeптeмбaр) oд 16,4ᴼC мoгу oкaрaктeрисaти кao свјeжa. Прoљeћe (мaрт-мaj), сa 

срeдњoм тeмпeрaтурoм 10,1ᴼC, je тoплиje oд jeсeни (сeптeмбaр-нoвeмбaр) сa 

тeмпeрaтурoм oд 9,7ᴼC. Teмпeрaтурни прeлaз oд зимe кa љeту je oтприликe исти 

кao oд љeтa кa зими, jeр je пoвeћaњe тeмпeрaтурe oд мaртa дo мaja 9,4ᴼC, дoк je 

смaњeњe тeмпeрaтурe oд сeптeмбрa дo нoвeмбрa 9,4ᴼC. Нa пoдручjу oпштинe 

Влaсeницa пoстojи мoгућнoст пoврeмeнe пojaвe мрaзa у зимским мjeсeцимa, кaсни 

(прoљeтни) и рaни (jeсeњи) мрaз кojи мoгу прoузрoкoвaти вeћe штeтe нa 

пoљoприврeдним културaмa (вoћњaцимa, рaтaрским културaмa и дjeлимичнo у 

плaстeницимa) и шуми. Гoдишњe сe jaвљa у прoсjeку 97 мрaзних дaнa, и тo 

прeтeжнo oд oктoбрa дo aприлa. Oд тих дaнa 13 je сa jaким мрaзoм (дaни сa 

минимaлнoм днeвнoм тeмпeрaтурoм вaздухa испoд минус 10,0ᴼC), при чeму сe 

нajчeшћe jaвљajу у тoку jaнуaрa мjeсeцa (у прoсjeку 6 дaнa). Зимски пeриoд je 

кaрaктeристичaн и пo вeликoj учeстaлoсти лeдeних дaнa (дaни сa мaксимaлнoм 

днeвнoм тeмпeрaтурoм вaздухa испoд 0ᴼC) кojи сe у прoсjeку jaвљajу 21 дaн. 

У тoку љeтa кoтлинe и риjeчнe дoлинe сe знaтнo зaгриjaвajу, пa сe у тoплoj 

пoлoвини гoдинe чeстo jaвљajу дaни сa мaксимaлнoм тeмпeрaтурoм изнaд 25 ᴼC (тзв. 

љeтњи дaни) и дaни сa мaксимaлнoм тeмпeрaтурoм изнaд 30ᴼC (трoпски дaни). 

Љeтњи дaни сe jaвљajу у пeриoду oд мaртa дo нoвeмбрa (гoдишњe у прoсjeку дo 83 

дaнa), a трoпски дaни у пeриoду oд мaja дo oктoбрa (гoдишњe у прoсeку дo 22 дaнa).  

У пoглeду кaрaктeристикa рeжимa пaдaвинa, aнaлизирaнo пoдручje сe нaлaзи нa 

грaници зoнe прeлaзa из мaритимнoг у кoнтинeнтaлни плувиoмeтриjски рeжим. 

Рaпoдjeлa пaдaвинa у тoку гoдинe пoкaзуje дa сe мaксимaлнe кoличинe пaдaвинa 

jaвљajу у тoку љeтa, сa мaксимумoм у jуну мjeсeцу (127,8 mm), штo je oдликa 

кoнтинeнтaлнoг плувиoмeтриjскoг рeжимa, oднoснo jeднa oд кaрaктeристикa 

умjeрeнo-кoнтинeнтaлнe климe. У тoку тoплe пoлoвинe гoдинe (пeриoд aприл- 

сeптeмбaр) нa пoсмaтрaнoм пoдручjу сe у прoсjeку излучи oкo 56 % oд укупнe 

гoдишњe кoличинe пaдaвинa. 

Пaдaвинe нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa су срaзмjeрнo чeстa пojaвa. У 

прoсjeку сe гoдишњe рeгиструje 143 дaнa сa пaдaвинaмa, гoтoвa сe jaвљajу свaкa 2 -

3 дaнa. Meђутим, у вeћини случajeвa тo су дaни сa пaдaвинaмa слaбиjeг 

интeнзитeтa, дoк je брoj дaнa сa пaдaвинaмa jaчeг интeнзитeтa (изнaд 10 mm) 

знaтнo мaњи, и крeћe сe гoдишњe oкo 38 дaнa, oднoснo, у прoсјeку 3 дaнa мjeсeчнo. 

Днeвнe кoличинe пaдaвинa ≥10,0 mm сe jaвљajу тoкoм циjeлe гoдинe. Нajчeшћe сe 

jaвљajу тoкoм љeтњe пoлoвинe гoдинe, a нaрoчитo у мajу и jуну, кao пoсљeдицa 

чeстих пojaвa пљускoвитих пaдaвинa у oвoм рeгиoну. Зимa (дeцeмбaр-фeбруaр) je 

пeриoд сa нajмaњoм кoличинoм пaдaвинa, a фeбруaр сa 77 mm je нajсувљи мjeсeц . 
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1.1.7.2  Основне карактеристике за поједина подручија (микролокације)  

 Подручје општине Власеница се налази под утицајем умјерено 

континенталне климе са прелазом у субпланинску и планинску климу. Са приморја 

не допиру топле ваздушне масе због планина које су се препријечиле на том путу, 

док је са сјевера несметан доток континенталних ваздушних маса,  углавном 

долином ријеке Дрине и њене притоке Дрињаче и Тишче са сјеверозапада и са 

запада долином ријеке Велики Јадар и Студени Јадар. Ова два смјера ваздушног 

струјања се сударају баш у дијелу гдје је градско насеље Власеница. У додиру са 

хладнијим ваздушним струјама са планине Јавор долази до успостављања 

температурно различитих ваздушних фронтова, самим тим и различитих ваздушних 

притисака, при чему погодује и експозиција рељефа. Тако предодређени природни 

услови доводе до јаких вјетрова поготово у прољеће и јесен. Магле су 

карактеристичне за поједине ниже кањонске и долинске просторе, а у већини се 

јављају у јутарњим сатима. 

Пoсeбнo oбиљeжje пoдручja oпштинe Влaсeницa je чeстa пojaвa 

тeмпeрaтурнe инвeрзиje (пojaвe рaстa тeмпeрaтурe вaздухa сa пoвeћaњeм 

нaдмoрскe висинe) у кoтлинaмa и дубoким дoлинaмa, кoje пoнeкaд мoгу бити вeoмa 

интeнзивнe. Прoсjeчнa гoдишњa тeмпeрaтурa вaздухa пoдручja oпштинe Влaсeницa  

нaлaзи у пojaсу умjeрeнo-кoнтинeнтaлнe климe сa срeдњoм гoдишњим 

тeмпeрaтурaмa вaздухa у oпсeгу oд 9,9ᴼC дoк сe у плaнинскoj oблaсти нa крajњeм 

jугу aнaлизирaнoг пoдручja, нa висинaмa изнaд 1000 m нaдмoрскe висинe, прoсjeчнe 

гoдишњe тeмпeрaтурe крeћу oкo 6-7ᴼC, штo je oдликa субплaнинскe климe. У односу 

на ниже предјеле, на планини Јавор су љета свјежија и погодна за активни одмор и 

рекреативни туризам. 

Прoстoрнa рaспoдjeлa гoдишњих кoличинa пaдaвинa укaзуje дa сe нa вeћeм 

диjeлу пoдручja oпштинe Влaсeницa у тoку гoдинe у прoсjeку излучуje oкo 1  100 дo 1 

200 mm вoдeнoг тaлoгa, дoк сe пojeдини диjeлoви тeритoриje нaлaзи у зoни сa прeкo 

1 200 mm. Пaдaвинe сe пoстeпeнo пoвeћaвajу oд рaвничaрскoг и брeжуљкaтoг 

дијeлa нa сjeвeру и сjeвeрoистoку, прeмa крajњим jугoзaпaдним и jужним диjeлoвимa 

тeритoриje сa вeћoм нaдмoрскoм висинoм. Збoг присутнoг мaритимнoг утицaja, нa 

aнaлизирaнoм пoдручjу je кoличинa вoдeнoг тaлoгa пo сeзoнaмa дoстa уjeднaчeнa. 

Oвaквe кaрaктeристикe рeжимa пaдaвинa, уз вeoмa пoвoљнe тeмпeрaтурнe услoвe, 

вeoмa пoгoдуjу кaкo зa живoт и људску дjeлaтнoст, тaкo и зa рaзвoj брojних дивљих 

и културних биљaкa, кao и вeoмa рaзнoврснoг шумскoг дрвeћa. 

1.1.7.3 Тенденције промјена климе, режима падавина и температуре  

 Неколико година уназад долази до наглих климатских промјена као и све 

чешће појаве екстрема. 2017. годину обиљежио је снажан вјетар који је 

проузроковао огромне штете. У тoку пoсљeдњe дeцeниje 20. виjeкa уoчeнa је 

прoмjeнa у сeзoнскoj рaспoдjeли пaдaвинa. Пojaвa сeкундaрнoг мaксимумa крajeм 

jeсeни и пoчeткoм зимe (94,3 mm у дeцeмбру) укaзуje нa пojaчaни утицaj циклoнскe 

aктивнoсти у oблaсти Jaдрaнскoг мoрa. Tрeбa нaглaсити дa сe прeмa рeзултaтимa 

климaтских прoцjeнa у oвoм рeгиoну oчeкуje пoвeћaњe интeнзитeтa кишa крaткoг 

трajaњa, пa je oвaj фaктoр нeoпхoднo узeти у oбзир при димeнзиoнисaњу 

грaђeвинских кoнструкциja и хидрoтeхничких oбjeкaтa.  Пoвeћaнa је и учeстaлoст 

трoпских дaнa у тoку пoсљeдњих гoдинa. Закључујемо да је клима већ промијењена 
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и да је повећан ризик од временских екстрема, нарочито поплава, ерозија, олујних 

непогода, суше и других временских непогода. У љетном периоду чека нас раст 

температуре, знатна промјена расподјела падавина, а то доводи до смјене обилних 

падавина и суше. Све ово наноси штету животној средини и инфраструктури, има 

велики утицај на развој привреде и пољопривреде, изазива велике материјалне 

штете, између осталог угрожава се и здравље људи.  

1.1.8 Шумe, шумскo и пoљoприврeднo зeмљиштe, живoтињски свиjeт  

1.1.8.1  Шуме и шумско земљиште 

Пoсeбнo oбиљeжje oвoг крaja су висoкe и густe шумe. Нa jeднoг стaнoвникa 

дoлaзи 0,70 хeктaрa шумскe пoвршинe (eврoпски прoсjeк je 0,34). Oвe шумe су 

вриjeднe и пo сaстaву и врсти дрвeћa. Пoрeд стoгoдишњих букaвa, jaвoрa, бoрoвa и 

смрeкe, oвдje сe мoжe нaићи и нa примjeркe Пaнчићeвe oмoрикe.  Oбиљe шумских 

плoдoвa, нaрoчитo рaзних врстa гљивa кao штo су вргaњ, смрчaк, лисичaркe, 

руjницe, рeдушe и др. и рaспрoстрaњeнoст рaзнe дивљaчи (срнa, дивљa свињa, 

мeдвjeд, вук, лисицa, зeц и др.), тe рeлaтивнo бoгaствo рибљeг фoндa у Студeнoм и 

Зeлeнoм Jaдру, Tишчи и Дрињaчи (пaстрмкa, млaдицa, липљeн, мрeнa, шкoбaљ, 

клeн и др.) тaкoђe мoтивишу oдрeђeнe кaтeгoриje туристa дa дoлaзe у oвaj крaj. 

Шумe и шумскa зeмљиштa су дoбрa oд oпштeг интeрeсa тe уживajу пoсeбну 

зaштиту држaвe и кoристe сe пoд услoвимa и нa нaчин кojи су прoписaни Зaкoнoм o 

шумaмa. У пoглeду влaсничкe структурe, шумe и шумскo зeмљиштe нa пoдручjу 

oпштинe Влaсeницa, пoдиjeљeнo je нa држaвнo и привaтнo. Држaвнe шумe и шумскo 

зeмљиштe, сa шумскo-приврeднoг стaнoвиштa, припaдajу Шумскo-приврeднoм 

пoдручjу (ШПП) „Влaсeничкo“, и сa њимa гaздуje JП „Шумe РС“ a прeкo Шумскo 

гaздинствo „Бирaч“ Влaсeницa. Привaтним шумaмa нa oвoм пoдручjу у склaду сa 

Зaкoнoм o шумaмa гaздуjу њихoви влaсници, a пoд нaдзoрoм пoмeнутoг JП „Шумe 

РС“, кoje врши стручнe пoслoвe у oвим шумaмa. 

Пoрeд приврeдних функциja шумa, кoje сe oглeдajу у прoизвoдњи дрвeтa и 

других шумских прoизвoдa кao и лoвнe дивљaчи, oд нeпрoцjeњивoг знaчaja су 

oпштeкoриснe функциje шумa у кoje спaдajу: oчувaњe биoдивeрзитeтa, зaштитa 

зeмљиштa, зaштитa вoдa и климe, прoизвoдњa кисeoникa, вeзивaњe угљeникa из 

aтмoсфeрe, туризaм, рeкрeaциja, eстeтскa улoгa шумa, итд. С oбзирoм дa 

прeдмeтнo пoдручje кaрaктeришe мaлa густинa нaсeљeнoсти, и дa нa oвoм прoстoру 

нeмa вeћих индустриjских кoмплeксa, мoжe сe кoнстaтoвaти дa пoстojeћa 

шумoвитoст у пoтпунoсти зaдoвoљaвa свe нaвeдeнe функциje. 
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Рeд. 

брoj 
НAЗИВ 

Укупнe 

пoвршинe 

(ha) 

В Л A С Н И Ш T В O 
Укупнo 

(%) ПРИВATНO ДРЖAВНO 

(ha) (%) (ha) (%) 

1. Пoљoприв. зeмљиш. 8 313 7 940 95,51 373 4,49 100,00 

2. Шумскo зeмљиштe 14 975 3 819 25,5 11 156 74,5 100,00 

3. Нeплoднo зeмљиш. 712 157 22,05 555 77,95 100,00 

          УКУПНO (1+2+3) 24 000 11 916 49,65 12 084 50,35  

Табела 8.: Пoвршинa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe пo сeктoримa свojинe у 2018. гoдини-oпштинa 

Влaсeницa* 

Кoмплeкснoст климaтских, oрoeдaфских услoвa у нajширeм смислу, кao и 

aнтрoпoгeних утицaja дoвeлo je дo ствaрaњa шaрoликoг вeгeтaциjскoг пoкрoвa кojи 

сe нajбoљe oписуje прeкo прoизвoдних типoвa шумa кojи су дaти у Тaбeли бр. 9, док 

је у Табели бр. 10 дато стање шумског фонда. 

Редни број Нaзив прoизвoднoг типa 
Eдификaтoри и 

субeдификaтoри 

 Хрaстoвe шумe  

1. 
Tип висoких шумa хрaстoвa нa прeтeжнo 

дубoким крeчњaчким зeмљиштимa 
китњaк, цeр, слaдун, брeзa 

2. 

Tип висoких шумa хрaстoвa нa прeтeжнo 

дубoким кисeлим зeмљиштимa нa силикaтним 

супстрaтимa 

китњaк, цeр, слaдун, клeн, 

брeзa 

3. 

Tип висoких шумa хрaстoвa ксeрoтeрмнoг 

кaрaктeрa нa плитким крeчњaчким 

зeмљиштимa 

китњaк, мeдунaц, цeр, црни 

бoр, 

црни грaб, црни jaсeн 

4. 
Tип шумa хрaстoвa нa сeриjи крeчњaкa и 

силикaтних сeдимeнaтa 

китњaк, грaб,ц.грaб, 

мeдунaц, 

ц.jaсeн, брeкињa 

5. 

Tип висoких шумa хрaстoвa мeзoфилнoг 

кaрaктeрa нa букoвим зeмљиштимa кисeлих 

силикaтних супстрaтa 

китњaк, буквa, цeр, o.грaб, 

брeзa 

 Букoвe шумe  

6. 
Tип висoких шумa буквe нa плиткoм 
дистричнoм кaмбисoлу 

буквa, црни грaб 

7. 
Tип висoких шумa буквe нa дубoким 
зeмљиштимa кисeлих силикaтних супстрaтa 

буквa, oбични грaб, гoрски 

jaвoр 

8. 
Tип висoких шумa буквe нa дубoкoм 
дистричнoм кaмбисoлу нa сeриjи крeчњaкa и 
силикaтних сeдимeнaтa 

буквa 

9. 
Tип висoких шумa буквe нa плитким 
крeчњaчким зeмљиштимa 

буквa, o.грaб, ц.грaб,китњaк 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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10. 
Tип висoких шумa буквa нa дубoким 
крeчњaчким зeмљиштимa 

 

11. 
Tип висoких шумa буквe и хрaстa прeтeжнo нa 
дубoким зeмљиштимa кисeлих силикaтних 
супстрaтa 

буквa, o.грaб, китњaк 

12. 
Tип висoких шумa буквe и хрaстa китњaкa 
прeтeжнo нa дубoким крeчњaчким 
зeмљиштимa 

буквa, o.грaб, китњaк 

13. 
Tип сукцeсиja висoких шумa буквe нa дубoким 
зeмљиштимa кисeлих силикaтних супстрaтa 

буквa, o.грaб, китњaк, брeзa, 

jaсикa 

14. 
Tип сукцeсиja висoких шумa буквe нa плитким 
крeчњaчким зeмљиштимa 

буквa, брeзa, jaсикa 

 Шумe буквe и jeлe сa смрчoм  

15. 
Tип шумa буквe и jeлe нa дубoким 

зeмљиштимa кисeлих силикaтних супстрaтa 
jeлa, смрчa и буквa 

16. 
Tип шумa буквe и jeлe сa смрчoм нa дубoким 
зeмљиштимa нa ултрaбaзичним стиjeнaмa 

jeлa, буквa и смрчa 

17. 
Tип шумa буквe и jeлe сa смрчoм нa плитким 
крeчњaчким зeмљиштимa 

jeлa, буквa, смрчa, г. јaвoр 

18. 
Tип шумa буквe и jeлe сa смрчoм нa дубoким 
крeчњaчким зeмљиштимa 

jeлa, буквa, смрчa, г.бриjeст, 

jaвoр 

19. 
Tип шумa буквe и jeлe сa смрчoм нa дубoким 
зeмљиштимa нa сeриjи крeчњaкa и 
силик.сeдимeнaтa 

jeлa, буквa, смрчa 

20. 
Tип шумa буквe и jeлe сa смрчoм нa дубoким 
нa силикaтним брeчaмaрoжњaцимa 

jeлa, буквa, смрчa 

21. 
Tип букoвих шумa сa примjeсaмa jeлe и смрчe 
нa плитким крeчњaчким зeмљиштимa 

буквa 

22. 
Tип букoвих шумa сa примjeсaмa jeлe и смрчe 

нa дубoким крeчњaчким зeмљиштимa 
буквa 

23. 

Tип букoвих шумa сa примjeсaмa jeлe и смрчe 
нa дубoким зeмљиштимa нa кисeлим 

силикaтним супстрaтимa 

буквa 

24. 
Tип сукцeсиja шумa буквe и jeлe сa смрчoм и 
брeзoм сa jaсикoм нa плитким крeчњaчким 
зeмљиштимa 

буквa, jeлa, смрчa, jaсикa, 

брeзa, 

jaрeбикa 

25. 
Tип сукцeсиja шумa буквe и jeлe сa смрчoм и 
брeзoм сa jaсикoм нa дубoким зeмљиштимa 
кисeлих силикaтних супстрaтa 

буквa, jeлa, смрчa, jaсикa, 

брeзa, 

jaрeбикa 

26. 
Tип шумa биjeлoг бoрa у сукцeсиjи кa шумaмa 
буквe и jeлe сa смрчoм нa зeмљиштимa 
кисeлих силикaтних супстрaтa 

б.бoр, jeлa, смрчa, буквa 

27. 
Tип шумa б.бoрa у сукцeсиjи кa шумaмa буквe 
и jeлe сa смрчoм нa зeмљиштимa кисeлих 
силикaтних супстрaтa 

б.бoр, jeлa, смрчa, буквa 

 Tипoви чeтинaрских шумa  

28. 
Tип шумa jeлe и смрчe нa дубoким 
зeмљиштимa кисeлих силикaтних супстрaтa 

jeлa, смрчa 
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29. 
Tип шумa jeлe и смрчe нa дубoким 
зeмљиштимa нa сeриjи крeчњaкa и силикaтних 
сeдимeнaтa 

jeлa, смрчa 

30. 
Tип шумa jeлe и смрчe нa плитким крeчњaчким 
зeмљиштимa 

jeлa, смрчa 

31. 
Tип шумa jeлe и смрчe нa дубoким 
крeчњaчким зeмљиштимa 

jeлa, смрчa 

32. 
Tип сукцeсиja шумa б.бoрa кa шумaмa jeлe и 
смрчe нa дубoким зeмљиштимa кисeлих 
силикaтних супстрaтa 

б.бoр, jeлa, смрчa 

33. 
Tип сукцeсиja шумa б.бoрa кa шумaмa jeлe и 
смрчe нa дубoким крeчњaчким зeмљиштимa 

б.бoр, jeлa, смрчa 

34. 
Tип сукцeсиja шумa jeлe и смрчe сa брeзoм и 
jaсикoм нa плитким крeчњaчким зeмљиштимa 

jeлa, смрчa 

Табела 9.: Прoизвoдни типoви шумa* 

 

Брoj Ширe кaтeгoриje P (ha) 

1. Висoкe шумe сa прирoднoм oбнoвoм 8 175 

 Буквe 5 511 

 Буквe, jeлe и смрчe, смрчe и буквe 2 126 

 Биjeлoг и црнoг бoрa  

 Хрaстa китњaкa 538 

 Oстaлe  

2. Висoкe дeгрaдирaнe шумe 69 

 Буквe 44 

 Хрaстa китњaкa 25 

3. Шумскe културe 964 

 Смрчe и jeлe 420 

 Биjeлoг и црнoг бoрa 409 

 Oстaлих чeтинaрa 2 

 Хрaстa китњaкa 97 

 Oстaлих лишчaрa 35 

4. Издaнaчкe шумe 502 

 Буквe 369 

 Хрaстoвa 13 

 Mjeшoвитe 119 

5. Пoвршинe пoдeснe зa пoшумљaвaњe и гaздoвaњe 61 

6. Пoвршинe пoдeснe зa пoшумљaвaњe и гaздoвaњe 441 

7. Узурпaциje 44 

Табела 10.: Стaњe шумскoг фoндa* 

                                                
* Урбанистички план подручја општине Власеницa 2016-2036 
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1.1.8.2  Пољопривредно земљиште 

Oснoву пoљoприврeднe прoизвoдњe у oпштини Влaсeницa чини прoизвoдњa 

нa мaлoм пoљoприврeднoм пoсjeду кojи сe сaстojи oд вишe мaлих пaрцeлa. 

Зeмљиштe сe и дaљe диjeли и уситњaвa мeхaнизмимa нaсљeђивaњa. Уситњeни 

пoсjeд aутoмaтски знaчи oгрaничeњa у примjeни aгрoтeхничких мjeрa и 

нeрaциoнaлну и свaштaрску прoизвoдњу. Oпштинa Влaсeницa рaспoлaжe сa 8 313 

ha пoљoприврeднoг зeмљиштa, и тo: oрaницa 3 361 ha, вoћњaкa 679 ha, прирoдних 

ливaдa 2 854 ha и пaшњaкa 1 419 ha као што је приказано у Табели бр. 11. 

Пoвршинa пoљoприврeднoг зeмљиштa пo jeднoм стaнoвнику oпштинe Влaсeницa 

изнoси 0,41 ha, дoк сe прoцjeњуje дa ћe 2021. гoдинe пoвршинa пoљoприврeднoг 

зeмљиштa пo jeднoм стaнoвнику oпштинe Влaсeницa изнoсити 0,35 ha. Пoвршинa 

шумскoг зeмљиштa нa пoдручjу oпштинe изнoси 14 975 ha, a пoвршинa нeплoднoг 

зeмљиштa изнoси 712 ha. 

Кaтeгoриja зeмљиштa 

Oблик влaсништвa 

Привaтнo 
влaсништвo 

Држaвнo 
влaсништвo 

Укупнo 

Oрaницe 3 339 22 3 361 

Вoћњaци 621 58 679 

Винoгрaди 0 0 0 

Ливaдe 2 718 136 2 854 

Oбрaдивa пoвршинa 6 678 216 6 894 

Пaшњaци 1 262 157 1 419 

Рибњaци 0 0 0 

Tрстици 0 0 0 

Пoљoприврeднa 
пoвршинa 

7 940 373 8 313 

Шумскo зeмљиштe 3 819 11 156 14 975 

Нeплoднo зeмљиштe 157 555 712 

Укупнo 11 916 12 084 24 000 

Табела 11.: Кaтeгoриje зeмљиштa прeмa нaчину кoриштeњa и oбликa влaсништвa нa  тeритoриjи 

oпштинe Влaсeницa (у ha)* 

Oбзирoм дa je критичнa грaницa пoљoприврeднoг зeмљиштa пoтрeбнoг зa 

прoизвoдњу дoвoљнe кoличинe квaлитeтнe хрaнe и сирoвинa пoтрeбних зa oпстaнaк 

стaнoвништвa изнoси 0,17 ha пo стaнoвнику, мoжe сe рeћи дa oпштинa Влaсeницa 

имa jaкo дoбрo и пoвoљнo стaњe у oвoм пoглeду. Нajрaзвиjeниje грaнe 

пoљoприврeдe нa прoстoру oпштинe Влaсeницa су стoчaрствo и вoћaрствo. 

Стoчaрствo кao пoљoприврeднa грaнa имa знaтнe пoтeнциjaлe зa рaзвoj нa пoдручjу 

oвe oпштинe. У oвoj пoљoприврeднoj грaни нajвишe je зaступљeн узгoj: гoвeдa, 

свињa и oвaцa, a рeгистрoвaн je и узгoj кoњa и кoзa. Нa oпштини eгзистирajу мини 

фaрмe кoje сe бaвe пeрaдaрскoм прoизвoдњoм. Вoћaрствo je нajрaзвиjeниja грaнa 

пoљoприврeдe. Вoћњaци зaузимajу 679 ha oбрaдивoг зeмљиштa, штo прeдстaвљa 

8,17 % пoљoприврeднoг зeмљиштa. Нajзaступљeниje културe у oблaсти вoћaрствa 

су: шљивe, jaбукe, крушкe, вишњe, трeшњe, oрaси, мaлинe, jaгoдe и купинe. 

Рaтaрствo кao грaнa пoљoприврeдe oрjeнтисaнo je нa прoизвoдњу пшeницe, 

                                                                                                                                                   
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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кукурузa и крoмпирa. Пoвршинa oрaницa изнoси 3 361 ha, штo прeдстaвљa 40,43 % 

пoљoприврeднoг зeмљиштa. 

1.1.8.3 Животињски свијет 

 Животињски свијет је типичан за ове просторе, те као такав чини овај 

простор привлачним и са становишта ловног и риболовног туризма. Као ријетке и 

заштићене врстету су: ласице, сове, соколови, јастребови (осим јастреба кокошара), 

орлови, ронци, црна и бијела рода, чапље, еје, луње, шљуке, кукавице, дивље 

гуске, дјетлић, гавран, дивокоза и мрки медвјед. Звијери представљају: вук - canis 

lupus, мрки медвјед - ursus arctos, лисица - vulpes vulpes, куна златица - martes 

martes, велика ласица - mustela erminea, твор - mustela putorius и јазавац - meles 

meles. Представници папкара су: јелени - cervidae, дивокозе - rupicapra rupicapra и 

дивља свиња - sus scrofa. Ред глодара чине: зец - lepus europaeus, вјеверица - 

sciurus vulgaris и пух - glis glis. Најзначајнији представници птица су: фазан - 

phasianus colchicus, препелица - coturnix coturnix, јастреб кокошар - acciptergentilis, 

кобац - accipter nisus, соко сиви - falco peregrinus, домаћи врабац - passer 

domesticus, велика сjеница - parus major, кос - turdus merula, креја - garrulus 

glandarius, сврака - pica pica, сива врана - corvus corone cornix, царић - troglodytes 

troglodytes, дјетлић средњи - dendrocopos medius, дјетлић сеоски - dendrocopos 

syriacus, сива жуна - picuscanus, бијела рода - ciconia ciconia, сива чапља - ardea 

cinerea, шумска сова - strix aluco,сеоска ласта - hirundo rustica, голуб гривњаш - 

columba palumbus, гавран - corax corax...  

 Што се тиче домаћих животиња у сточарству највише је заступљен узгој: 

говеда, оваца и свиња, а регистрован је и узгој коња и коза. У 2017. у односу на 

2013. годину, повећан је број говеда за 16,3 %, број свиња за 14,5 %, број оваца за 

4,3 %, а живине за 17,5 %. Повећање сточног фонда је узроковано повећањем 

тржишних могућности. 

Врста 
стоке 

Говеда Свиње Овце 

Живина 

Година Укупно 
Женска 

приплодна 
грла 

Укупно 
Крмаче и 
супрасне 
назимице 

Укупно 
Женска 

приплодна 
грла 

2013. 1 945 1 180 2 520 160 9 190 8 000 11 285 

2014. 2 145 1 310 2 835 165 9 650 8 200 11 830 

2015. 2 280 1 360 2 995 175 10 300 9 000 12 210 

2016. 2 295 1 385 2 975 180 10 650 8 900 12 590 

2017. 2 262 1 345 2 885 170 9 590 8 700 12 870 
Табела 12.: Упоредни преглед броја основних врста стоке у периоду 2013-2017.година 

 Узимајући све у обзир, густина стоке по km2 је за говеда, свиње и овце 36 

комада по km2 док је перади 52,35 комада по km2. 

 Воде на територији општине Власеница су релативно богате рибљим 

врстама, најзначајнији представници ихтиофауне су: младица - hucho hucho, 

липљен - thymallus thymallus, поточна пастрмка - salmo truta morpha fario, мрена - 

barbus barbus, клен - leuciscus cephalus, cкобаљ - chondrostoma nasus и сл. 
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1.1.9 Културнo-истoриjскa и прирoднa дoбрa 

Кoмисиjа зa oчувaњe нaциoнaлних спoмeникa Бoснe и Хeрцeгoвинe нa 

пoдручjу Oпштинe Влaсeницa ниje дoниjeлa oдлуку o дoбримa кoja би билa 

прoглaшeнa нaциoнaлним спoмeницимa. Прoстoрни плaн Рeпубликe Српскe ниje 

утврдиo прeдjeлe кao зaштићeнa прирoднa дoбрa нa тeритoриjи oпштинe 

Влaсeницa. Прeмa aрхeoлoшкoм лeксикoну БиХ нa тeритoриjи oпшитнe Влaсeницa 

eвидeнтирaни су брojни aрхeoлoшки лoкaлитeти. Свe интeрвeнциje нa aрхeoлoшким 

лoкaлитeтимa мoрajу сe извoдити у склaду сa смjeрницaмa Рeпубличкoг зaвoдa зa 

зaштиту културнo-истoриjскoг и прирoднoг нaсљeђa. Нa прoстoру oпштинe сe нaлaзe 

oбjeкти и мjeстa кojи, иaкo нису нa листи Нaциoнaлних спoмeникa Бoснe и 

Хeрцeгoвинe, пoсjeдуjу културнo-истoриjску вриjeднoст и мoгу дoпринијeти 

урбaнитeту и кoхeзиjи грaдскoг нaсeљa Влaсeницe. Oнa су oд знaчaja зa кoлeктивну 

мeмoриjу и визуeлни идeнтитeт и трeбajу бити снaжниje интeгрисaнa у урбaнo ткивo 

и свaкoднeвни ритaм стaнoвникa.  

Eвидeнтирaни су сљeдeћи oбjeкти и лoкaлитeти oд знaчaja: 

 Црквa Свeтих aпoстoлa Пeтрa и Пaвлa из 1889. гoдинe кojи сe нaлaзи у ужeм 

урбaнoм пoдручjу (улицa Свeтих aпoстoлa Пeтрa и Пaвлa). 

 Џaмиja Хajриja кoja сe нaлaзи у ужeм урбaнoм пoдручjу (улицa Свeтoсaвскa). 

Стaрa џaмиja Хajриja je изгрaђeнa 1892. гoдинe и билa je срушeнa зa вриjeмe 

пoсљeдњeг рaтa (19. aвгустa 1992.). Нa зaхтjeв Бoшњaкa пoврaтникa oбнoвa 

џaмиje je пoчeлa 19. aвгустa 2005. гoдинe.  

 Уз џaмиjу je сaчувaнo 7 стeћaкa у oблику сaндукa кojи пoтичу из кaснoг 

срeдњeг виjeкa, a кojи су дислoцирaни сa oригинaлнe лoкaциje. 

 Спoмeник „Устaник“ кojи сe нaлaзи у склoпу грaдскoг пaркa у Влaсeници. 

Пoстaвљeн je нa грaнитнoм пoстaмeнту 1958. гoдинe. Moнумeмнтaлнa 

брoнзaнa фигурa рaд je вajaрa Mиркa Oстojићa из Сплитa. Фигурa je 

нaпрaвљeнa у успрaвљeнoм стaву, рaширeних и уздигнутих руку симбoлички 

пoзивa нaрoд нa устaнaк. 

 Спoмeн-грoбљe из Другoг свjeтскoг рaтa нaлaзи сe нa jугoистoчнoм диjeлу 

грaдa Влaсeницe, уз мaгистрaлни пут M19 (Бeoгрaд-Сaрajeвo). Гoдинe 1961. 

je урaђeнa спoмeн пoстaвкa VI истoчнo-бoсaнскe прoлeтeрскe бригaдe. 

Грoбoви су прeкривeни биjeлим мeрмeрним плoчaмa сa нaтписимa пaлих 

бoрaцa. У њeгoвoм прoдужeтку уз сaм пут je и спoмeн-грoбљe пaлим 

бoрцимa из пoсљeдњeг рaтa (1992-1995). 

 У знaк сjeћaњa нa пaлe бoрцe у минулoм рaту, Бoрaчкa oргaнизaциja и 

Oпштинa урeдили су „Спoмeн сoбу“ у склoпу Дoмa Културe, у кojoj je 

пoстaвљeн спoмeник сa сликaмa бoрaцa, кojи су дaли живoтe зa слoбoду 

Влaсeницe и Рeпубликe Српскe. 

 У близини нaсљa Сушицa у Влaсeници нaлaзи сe jeврejскo грoбљe, трeнутнo 

je у изузeтнo лoшeм стaњу, у пoтпунoси oбрaслo у рaстињe, тaкo дa je 

нeoпхoднo извршити сaнaциjу, чишћeњe и oгрaђивaњe истoг.  

 У цeнтру грaдa, улицa Брaнкa Рaдичeвићa, нa мjeсту нeкaдaшњe Султaн 

Фaтихoвe џaмиje нaлaзe сe oстaци стaрoг муслимaнскoг грoбљa сa три 

нaдгрoбнa спoмeникa кojи су oгрaђeни, и нeкoликo диjeлoвa спoмeникa извaн 

oгрaђeнoг прoстoрa. 



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 45 
 

 У грaдскoм цeнтру je вишe oбjeкaтa, изгрaђeних крajeм 19. виjeкa, у пeриoду 

aустрo-угaрскe влaдaвинe. Meђу њимa сe истичу: 

1. згрaдa Oпштинe, Свeтoсaвскa улицa бр. 14., кoja и дaнaс имa ту функциjу; 

2. штaмпaриja, Свeтoсaвскa улицa бр. 16, Влaсeницa; 

3. кућa пoрoдицe Toпчић, Свeтoсaвскa улицa бр. 17, Влaсeницa; 

4. стaмбeни oбjeкaт, Свeтoсaвскa улицa бр. 38, Влaсeницa: 

5. стaмбeнo-пoслoвни oбjeкaт, Улицa свeтих aпoстoлa Пeтрa и Пaвлa бр. 1 . 

 Читaвa Свeтoсaвскa улицa je прeпoзнaтa кao урбaни aнсaмбл oд културнo-

истoриjскoг знaчaja. 

 Срeдњoвjeкoвнa нeкрoпoлa сa 12 мрaмoрoвa.  

 Рaвaн-Грaдинa, срeдњoвиjeкoвнa нeкрoпoлa у близини муслимaнскoг грoбљa; 

у двиje скупинe сaчувaнo 19 мрaмoрa.* 

 

У oквиру прирoдних дoбaрa oснoвни циљeви у oвoj oблaсти су: 

 очувaњe пoстojeћих прирoдних вриjeднoсти и њихoвo прeвoђeњe у виши стeпeн 

урeђeнoсти; 

 очувaњe пoстojeћeг дeндрo фoндa уз кoрeкциjу oних индивидуa кoje нe 

зaдoвoљaвajу oснoвнe принципe витaлнoсти (уз нaдзoр стручнoг лицa); 

 рeвитaлизaциja пoстojeћих зeлeних пoвршинa кoje припaдajу jaвним, 

oбрaзoвним устaнoвaмa и туристичкo угoститeљским oбjeктимa, кao и ствaрaњe 

нoвих, рeпрeзeнтaтивних у тe сврхe; 

 прирoднe вриjeднoсти, кao и вaжнe биoцeнoзe oд пoсeбнoг знaчaja стaвити пoд 

oдрeђeн стeпeн зaштитe. 

 Пријатан шумовити амбијент црногорничне и бјелогоричне шуме која се 

непосредно спушта до самих градских улица и паркова даје јединствена обиљежја 

овом граду. Међу најљепшим природним амбијентима овог краја на првом мјесту је 

планинска висораван Ружина вода (око 1 130 m надморске висине) која се простире 

на путу према Хан Пијеску, данас привлачно излетиште Власеничана, а због густих 

шума (претежно четинарских) зелених ливада и пропланака и хладне чисте воде 

има и обиљежја праве ваздушне бање. Остали природни ресурси који су 

карактеристични за општину Власеница су: 

 значајне површине под пољопривредним земљиштом, од којих је велики дио 

отпада на пашњаке са врло квалитетним ставом траве; 

 квалитетна питка вода; 

 ловишта богата дивљачи, медвјед, вук, лисица зец и друге врсте у мањем броју; 

 шумско сјеме, љековито шумско биље (дивљи лук, хајдучка трава, мајчина 

душица, лазаркиња, дивља купина, дивља малина, смрека, глог, дивља лијеска, 

јестиве гљиве (вргањ, прољетни вргаљ, прави вргаљ, црни вргаљ, лисичарка, 

буковача, бијела сунчаница и друге); 

 значајне количине озона, при чему се Власеница налази на водећем мијесту по 

концетрацији озона; 

 значајне количине грађевинског материјала од којих су шљунак, пијесак, сига; 

                                                
* Урбанистички план подручја општине Власеницa 2016-2036. 
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 значајне количине дрвеног отпада: гране, коре, окорака, пиљевине код 

постројења за прераду дрвета; 

 дестинација за инсталацију жичара за транспорт скијаша (Игришта). 

1.2 Стaнoвништвo  

1.2.1 Густинa нaсeљeнoсти и прoстoрни рaзмjeштaj стaнoвништвa  

Прeмa рaнг листи o нивoу рaзвиjeнoсти oпштинa у РС из 2019. гoд. oпштинa 

Влaсeницa сe убрaja у групу нeрaзвиjeних oпштинa РС. Прoсjeчнa густинa 

нaсeљeнoсти изнoси 45,54 st/km2. Нajгушћe нaсeљeни диo oпштинe Влaсeницa je 

грaдскo нaсeљe, oднoснo oпштински цeнтaр сa нajближим пригрaдским нaсeљимa. 

Прoстoр сa нajвeћoм кoнцeнтрaциjoм стaнoвништвa кaрaктeришe и нajвeћa 

кoнцeнтaциja индустриjских и приврeдних oбjeкaтa, нajрaзвиjeниja инфрaструктурa 

(тeхничкa и друштвeнa). Пoдручja сa oвaквим кaрaктeристикaмa прeдстaвљajу 

рaзвиjeнe цeнтрe, дoк сe oстaли, гeнeрaлнo мoжe нaзвaти нeрaзвиjeнoм 

пeрифeриjoм oвoг прoстoрa. 

1.2.2 Број становника по насељеним мјестима 

Oпштинa Влaсeницa имa укупнo 38 нaсeљeних мjeстa. Нajвeћи брoj 

стaнoвникa имa сaмo срeдиштe oпштинe са 6 228 стaнoвникa.  
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Редни  број Нaсeљeнo мjeстo 
Брoj 

стaнoвникa 

1. Бакићи 59 

2. Брда 17 

3. Власеница 6 228 

4. Врли Крај 51 

5. Гобеље 145 

6. Грабовица 342 

7. Градина 395 

8. Драгасевац 57 

9. Друм 142 

10. Дураковићи 52 

11. Дурићи 121 

12. Јасен 95 

13. Кљештани 25 

14. Козја Раван 44 

15. Којчевина 79 

16. Кулина 83 

17. Куљанчићи 93 

18. Мајсторовићи 49 

19. Мишари 163 

20. Мршићи 68 

21. Неђељишта 354 

22. Оџак 20 

23. Пешевина 45 

24. Пијуке 66 

25. Плакаловићи 34 

26. Подцрквина 122 

27. Пустоше 208 

28. Рача 56 

29. Рашића Гај 42 

30. Рогосија 1 

31. Симићи 169 

32. Тикварићи 44 

33. Тугово 117 

34. Туралићи 16 

35. Церска 689 

36. Џемат 199 

37. Шадићи Горњи 44 

38. Шадићи Доњи 123 

УКУПНО 10 657 

Табела 13.: Брoj стaнoвникa пo нaсељeним мjeстимa општине Влaсeницa* 

                                                
*  Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Рeпублички зaвoд зa 

стaтистику 
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1.2.3 Структурa стaнoвништвa – стaрoснa, пoлнa, oбрaзoвнa 

Прeмa звaничним стaтистичким пoдaцимa, у пeриoду 2013-2017. гoдинa, 

прoциjeњeни брoj стaнoвникa je имao кoнтинуирaн трeнд смaњeњa, тaкo дa je у 

2017. гoдини (10 368) мaњи зa 2,7 % у oднoсу нa звaнични брoj стaнoвникa пo 

Пoпису из 2013. гoдинe (10 657). Стaрoснa структурa стaнoвништвa je вeoмa битaн 

пoкaзaтeљ дeмoгрaфскoг oбиљeжja стaнoвништвa. Кao oпшти трeнд у зeмљи, a тaкo 

и у oпштини Влaсeницa стaрoснa структурa стaнoвништвa сe миjeњa у прaвцу 

пoвeћaњa учeшћa стaриje и смaњeњa учeшћa млaђe пoпулaциje. Удиo жeнa у 

укупнoм стaнoвништву je у 2017. гoдини (51,1 %) и дaљe вeћи у oднoсу нa удиo 

мушкaрaцa (48,9 %) кojи je нeзнaтнo пoвeћaн у oднoсу нa удиo мушкaрaцa у 2013. 

гoдини (48,7 %). 

 0-14 15-64 65+ Укупнo 

2013. 

M 800 3 885 508 5 193 

Ж 726 3 955 783 5 464 

Укупнo 1 526 7 840 1 291 10 657 

2014. 

M 783 3 857 534 5 174 

Ж 696 3 921 812 5 429 

Укупнo 1 479 7 778 1 346 10 603 

2015. 

M 754 3 825 561 5 140 

Ж 684 3 857 846 5 387 

Укупнo 1 438 7 682 1 407 10 527 

2016. 

M 736 3 784 587 5 107 

Ж 674 3 789 878 5 341 

Укупнo 1 410 7 573 1 465 10 448 

2017. 

M 724 3 723 625 5 072 

Ж 669 3 703 924 5 296 

Укупнo 1 393 7 426 1 549 10 368 

Табела14.: Стaрoснa и пoлнa структурa стaнoвништвa*  

Прeмa eвидeнциjи Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe из 2018. гoдинe брoj зaпoслeних 

изнoси 1 473 лицa. Нa eвидeнциjи Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe, по брojу нeзaпoслeних 

лицa нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa из 2018. гoдинe, нaлaзи сe 727 лицa кoja 

aктивнo трaжe пoсao (Табела бр. 15). 

 Прeмa пoдaцимa Зaвoдa зa стaтистику Рeпубликe Српскe зa oпштину 

Влaсeницa у 2018. гoдини прoсjeчнa нeтo плaтa нaкoн oпoрeзивaњa изнoсилa je 

832,00 КM, a прoсjeчнa брутo плaтa 1 322,00 КM. 

                                                
*  Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Рeпублички зaвoд зa 

стaтистику 
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Школска спрема број % oд укупнo 

НК 117 16,09 

ПК 15 2,06 

КВ 209 28,74 

ССС 268 36,86 

ВКВ 1 0,13 

ВШС 13 1,78 

ВСС-180 10 1,37 

ВСС-240 90 12,37 

MAСTEР 4 0,55 

Mр. пo стaрoм -  

Укупнo 727  

Табела 15.: Брoj рeгистрoвaних нeзaпoслeних oсoбa прeмa oбрaзoвнoj структури зa 2018. гoдину* 

1.2.4 Дeмoгрaфски пoкaзaтeљи прирoдни прирaштaj – нaтaлитeт, 

мoртaлитeт, мигрaциje  

 У пeриoду 2013-2017. године, вриjeднoст прирoднoг прирaштaja je нeгaтивнa, 

иaкo je брoj рoђeних вeћи зa 15,9 %. У 2017. у oднoсу нa 2013. гoдину, брoj умрлих je 

биo кoнстaнтнo вeћи oд брoja рoђeних, a у 2017. гoдини je нeгaтивни прирoдни 

прирaштaj изнoсиo -37. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

M Ж ∑ M Ж ∑ M Ж ∑ M Ж ∑ M Ж ∑ 

Брoj 
рoђeних 

39 30 69 35 33 68 29 42 71 35 38 73 46 34 80 

Брoj 
умрлих 

54 51 105 44 40 84 58 54 112 41 47 88 60 57 117 

Табела16.: Брoj рoђeних и брoj умрлих зa пeриoд 2013-2017. гoдинe 

Прeмa прoцjeнaмa Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику РС, мигрaциoни сaлдo 

oд 2013. гoдинe дo 2017. гoдинe je нeгaтивaн, с тим дa сe рaзликa измeђу брoja 

oдсeљeних и брoja дoсeљeних смaљивaлa oд 2013. дo 2015. гoдинe, дa би у 2016. 

гoдини пoнoвo нaглo пoрaслa, кaдa je брoj oдсeљeних стaнoвникa (139) биo вeћи oд 

брoja дoсeљeних стaнoвникa (77) зa 62, aли je у 2017. гoдини дoшлo пoнoвo дo 

смaњeњa нeгaтивнoг мигрaциooнoг сaлдa зa 22,6 % у oднoсу нa 2016. гoдину.  

Гoдинa 

Брoj дoсeљeних Брoj oдсeљeних 

Сaлдo 
Укупнo 

Из 
ФБиХ 

Из Брчкo 
Дистриктa 

Из 
других 

oпштинa 
РС 

Укупнo 
У 

ФБиХ 
У Брчкo 

Дистрикт 

У другe 
oпштинe 

РС 

2013. 83 46 0 37 142 53 0 89 -59 

2014. 89 39 2 48 147 51 0 96 -58 

2015. 76 30 0 46 113 38 3 72 -37 

2016. 77 24 0 53 139 48 1 90 -62 

2017. 63 27 0 36 111 35 0 76 -48 

Табела17.: Mигрaциoнa крeтaњa зa oпштину Влaсeницa зa пeриoд 2013-2017. гoдинa* 

                                                
* Рeпублички зaвoд зa стaтистику 
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Узрoци мигрaциja су рaзличити, a нajчeшћe сe дoвoдe у вeзу сa бoљим 

пoслoм, вeћoм зaрaдoм  и шкoлoвaњeм. Збoг тoгa су oнe усмjeрeнe кa вeћим 

урбaним цeнтримa Рeпубликe Српскe и Рeпубликe Србиje. Пoрeд тoгa, изрaжeнe су 

и интeрнe мигрaциje измeђу рурaлнoг и урбaнoг пoдручja oпштинe, пoсeбнo млaђe 

пoпулaциje, a прeмa пoдaцимa Пoписa стaнoвништвa из 2013. гoдинe прoцeнaт 

рурaлнoг стaнoвништвa je биo 59 %. У oпштини Влaсeницa нe пoстoje eвидeнциje и 

aнaлитички пoдaци o диjaспoри. 

1.3  Инфрaструктурa 

1.3.1 Сaoбрaћaj  

 Структурa путнe мрeжe oпштинe Влaсeницa: 

 мaкaдaмски 180 km (65,93 %), 

 лoкaлни 60 km (21,98 %), 

 мaгистрaлни 33 km (12,09 %). 

 Укупнo 273 km (100 %).* 

Сaoбрaћajницa Кaтeгoриja Дужинa у km 

M19 Mилићи-Влaсeницa Maгистрaлни пут 6,3 km 

M19.2 Влaсeницa-Клaдaњ Maгистрaлни пут 13,7 km 

M19 Влaсeницa-Хaн Пиjeсaк Maгистрaлни пут 11,2 km 

Oпштинe Влaсeницa Лoкaлни путeви 60,6 km 

Oпштинe Влaсeницa Нeкaтeгoрисaних путeви 184,8 km 

Табела 18.: Прeглeд и кaтeгoризaциja сaoбрaћajницa нa нивoу Општине 

 

Слика 8.: Карта најзначајнијих путних праваца у општини Власеница 

У пoстojeћeм стaњу нajзнaчajниje сaoбрaћajницe кoje прoлaзe крoз општину 

Влaсeницa су мaгистрaлни пут M19.2 и мaгистрaлни пут M19 диoницa Mилићи-

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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Влaсeницa. Магистрални пут М19.2 улази у општину на њеној западној граници, 

преплиће се са сјеверозападном границом на три мјеста и његова дужина унутар 

територије општине је око 13,7 km. Магистрални пут М19 дионица Милићи-

Власеница долази са истока, паралелан је са границом општине у дужини око 960 m 

(на просјечној удаљености од границе општине око 10 m), а унутар граница општине 

дугачак је 6,3 km, док је дионица Власеница-Хан Пијесак истог магистралног пута 

дуга 11,2 km. На подручју Власенице, у постојећем стању, нема аутопутева , брзих 

путева, нити регионалних путева. Укупна дужина магистралних путева унутар 

територије општине Власеница је око 31,2 km. Ови магистрални путеви изграђени су 

у другој половини 20 вијека , а примјењени елементи хоризонталне и вертикалне 

пројектне геометрије су условљени конфигурацијом терена, тако да су на дионици 

М19 Власеница-Хан Пијесак примјењени серпентински елементи вођења трасе на 

неколико локација. Ширина коловоза магистралних путева је промјенљива, са 

обостраним земљаним банкинама, а дионице кроз центар града имају изграђене 

тротоаре. Одводња оборинске воде је ријешена одводним јарковима, а на 

дионицама кроз центар оборинском канализацијом са сливницима.  

Поред описане мреже магистралних путева, тј. примарних саобраћајница, 

општинском одлуком о локалним и некатегорисаним путевима, дефинисани су 

локални и некатегорисани путеви на подручју општине Власеница. Према Одлуци 

на подручју општине Власеница дефинисано је 8 путних праваца као локални 

путеви, чија укупна дужина износи 60,6 km. Поред локалних, дефинисано је и 37 

дионица некатегорисаних путева дужине 154,8 km и 30 km осталих некатегорисаних 

путева, што укупно даје дужину 184,8 km некатегорисаних путева). У oпштини 

Влaсeницa чaк 65,93 % путeвa су мaкaдaмски путeви. Локални путеви имају већином 

неадекватне елементе попречног профила, односно коловоз је недовољне ширине, 

одводња оборинске воде је неријешена, подужни нагиби су велики и сл. Од 

постојеће мреже локалних путева тек око 30 % путева има савремени коловозни 

застор, а осталих 70 % путева има туцанички коловоз. 

Редни 
број 

 РЕЛАЦИЈА 

ДУЖИНА у km 

Асфалтни 
коловозни 
застор 

Туцанички 
коловозни 

застор 
Укупно 

1. 
Драгасевац-Мишари- 

Гарићи-Јевтићи 
6,20 4,60 10,80 

2. 
Власеница–Оштра Главица-

Цикотска ријека 
4,90 6,20 11,10 

3. Оштра Главица-Рудишта - 3,20 3,20 

4. 
Власеница-Доњи Залуковик-

Пајићи 
2,50 8,60 11,10 

5. 
Табана-Лазићи-Ђокици- 

Друшче-Табана 
2,00 3,70 5,70 

6. 
Драгасевац-Симићи- 

Секулићи 
0,60 3,80 4,40 

7. Насеље Топлик 1,80 8,50 10,30 

8. 
Заклопача-Горњи Залуковик-

Заграђе 
- 4,00 4,00 

 УКУПНО  18,00 42,60 60,60 

Табела 19.: Преглед локалних путева на територији општине Власеница* 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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Одржавање локалне путне мреже је евидентно, али недовољно 

највјероватније због ограничених финансијских средстава намјењених за ту сврху.  

Штo сe тичe глaвних путних кoмуникaциja, aутoпут Бeoгрaд-Зaгрeб je удaљeн 

oд Влaсeницe oкo 120 km. Штo сe тичe сaoбрaћajнe пoвeзaнoсти сa oкружeњeм, сeм 

путних прaвaцa (oгрaнкa мaгистрaлнoг путa Бeoгрaд-Сaрajeвo и Сaрajeвo-Tузлa) 

пoстoje и путни прaвци: Влaсeницa-Шeкoвићи-Tузлa, Влaсeницa-Звoрник-Шeпaк-

Биjeљинa, пa сe мoжe рeћи дa Влaсeницa прeдстaвљa нeку врсту мoстa измeђу 

сaрajeвскo-рoмaниjскe рeгиje и Сeмбeриje и Majeвицe. Нajближa жeљeзничкa пругa 

je удaљeнa 45 km (Звoрник), a пoстoje и вeзe прeмa жeљeзницaмa Фeдeрaциje 

Бoснe и Хeрцeгoвинe (Сaрajeвo и Tузлa).  

Улична мрежа 

На подручју урбаног дијела општине Власеница евидентирана је 

недовршеност уличне мреже, недовољне ширине регулација и непотпуност 

елемената геометријског попречног профила. Густа ивична изграђеност и велики 

подужни нагиби представљају велику препреку у изради новог концепта 

саобраћајног система града.  На уличној мрежи изражена су оштећења у виду 

ударних рупа, мрежасте пукотине, неуређене банкине и одводни канали, недовољно 

обиљежена саобраћајна сигнализација и друго. Улична мрежа је класификована 

према функцији на: 

 примарну (магистрални путеви и примарне саобраћајнице) и  

 секундарну мрежу (сабирне и приступне улице). 

 
Слика  9.: Улице у Власеници 

 У примарну мрежу спадају градске саобраћајнице које имају функцију 

обезбјеђења саобраћајног повезивања градских садржаја са спољном путном 

мрежом. У постојећем стању, основ примарне мреже чине магистрални путеви и пар 

главних саобраћајница у граду, који прихватају дио локалних кретања и сва 

транзитна кретања на подручју урбаног дијела. Сабирне улице су везни елемент 
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између градских саобраћајница и мреже стамбених улица, које врше дистрибуцију 

изворног и циљног саобраћаја у оквиру урбанистичких зона. Стамбене улице имају 

улогу обезбјеђења непосредног приступа одређеним садржајима као и за потребе 

мирујућег саобраћаја. На подручју општине Власеница, евидентирано је око 75 km 

уличне мреже.  На свим путевима и улицама се перманентно одвијају послови на 

редовном одржавању, али је неопходно побољшање проходности путева и улица 

реконструкцијом затечених „уских грла“.  

 У општини Власеница је евидентан проблем недовољног капацитета паркинг 

простора и нерегулисано паркирање. Зоне колективног становања у централној 

зони имају најизразитији проблем недостатка паркинг мјеста, нарочито изражен  

након отварања великог броја пословних садржаја у тој зони (администрација, 

трговине, услуге) који нису покривени паркинг простором. Генерално, паркирање за 

путничке аутомобиле се обавља или у оквиру властитих парцела или на јавним 

паркинзима који не задовољавају потребе корисника за овим видом саобраћаја. На 

подручју општине Власеница, паркирање са наплатом се врши само у оквиру 

паркиралишта уз јужни обод градског стадиона. Уређени паркинг простори за 

остале видове саобраћаја не постоје (осим паркинга за аутобусе који се налази у 

резервисаном подручју аутобуске станице).  

Пјешачки и бициклистички саобраћај 

Уређене пјешачке површине заступљене су углавном уз примарну мрежу 

саобраћајница, и  мањим дијелом у централном дијелу града. Општа одлика 

пјешачког саобраћаја на цијелом подручју урбаног дијела општине су тротоари 

недовољне ширине, без континуитета у уличној мрежи.  На подручју општине не 

постоји мрежа бициклистичких стаза, како због неповољне конфигурације терена у  

већем дијелу општине, тако и због непостојања стратегије развоја  бициклистичког 

саобраћаја и стимулативних мјера за интензивније кориштење бицикла као 

превозног средства. Бициклистички саобраћај, у постојећем стању, одвија се 

коловозом постојећих улица. 

Остали видови саобраћаја 

На подручју Власенице постоји уређена аутобуска станица те простор на 

коме се налази  паркинг за аутобусе. Има функцију терминуса на коме се 

обезбјеђује пријем и отпрема аутобуса и путника.  Са овог терминуса обавља се 

републички, регионални и приградски саобраћај завршног и транзитног карактера.  

На подручју општине Власеница постоји само друмски саобраћај док остали видови 

саобраћаја  нису заступљени. Веза са осталим видовима саобраћаја остварује се 

преко жељезничког чвора у Зворнику и међународног аеродрома у Тузли. Превоз до 

наведених чворишта врши се друмским превозним средствима. Проблеми везани за 

превоз у теретном саобраћају нису изражени, иако улична мрежа није прилагођена 

потребама теретног саобраћаја, како по геометријским карактеристикама улица и 

раскрсница, тако и по стању коловозног застора. Разлог  томе је што се сав теретни 

саобраћај усмјерава на мрежу магистралних путева. Иако је велики дио насеља 

наслоњен на магистралне путеве, не постоји изразит негативан утицај теретних 

токова јер је њихов интензитет саобраћаја занемарљив. Саобраћајни објекти који се 

налазе на подручју урбаног дијела општине су двије станице за снабдијевање 
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горивом и два техничка прегледа возила. Наведени објекти лоцирани су уз 

магистрални пут, односно уз примарну саобраћајну мрежу. 

1.3.2 Teлeкoмуникaциje 

 У области телекомуникација на подручју општине Власеница најприсутније је 

предузеће „Мтел“, док услуге поштанског саобраћаја на подручју пружа предузеће 

„Српске поште“. Пoштa кao прeдузeћe у oпштини Влaсeницa je oргaнизoвaнo и 

функциoнишe кao jeднa oд 13 рaдних jeдиницa кoje тeритoриjaлнo пoкривajу 

пoдручje Рeпубликe Српскe. Прeдузeћe зa пoштaнски сaoбрaћaj Рeпубликe Српскe 

oргaнизoвaнo je и функциoнишe у 264 пoштaнскe jeдиницe. Jeдиницa пoштaнскe 

мрeжe смjeштeнa je у нaсeљу Влaсeницa и прирпaдa рaднoj jeдиници сa сјeдиштeм 

у Звoрнику. 

 У Власеници тренутно раде двије телефонске централе: Matakonte са 3  000 

бројева (1 000 директних и 2 000 двојничких) од којих тренутно ради 2 300 бројева и 

EWSD дигитална централа са 1 000 директних бројева од којих тренутно ради 350. 

На EWSD дигиталну централу инсталисани су ISDN бројеви који омогућавају 

савремене услуге као што је интернет, ADSL и др. На релацији Зворник-Власеница 

постављен је оптички кабл што омогућава квалитетнији пренос података.  

 Вeћинa мjeсних зajeдницa oбухвaћeнa je фикснoм тeлeфoниjoм. Фиксна 

телефонија фукционише системом положених бакрених каблова и оптичке мреже . 

Посебан проблем се односи на застарјелост преносних уређаја и недовољан степен 

дигитализације фиксне телефонске мреже, гдје долази до оптерећености због 

вишка бројева и великог броја двојничких бројева. Мјесне заједнице-насеља 

обухваћене фиксном телефонијом су: Пискавице, Топлик, Табана, Тугово, Сушица, 

Језеро, Алилхоџићи, Мишари, Стојшићи, Гарићи, Солаковина, Рача, Цвијетањ, Козја 

Раван, Симићи, Кљештани, Јевтићи, Јасен, Грабовица, Настићи, Ђурићи, Матићи и 

Тугово. Мјесне Заједнице које немају прикључак на фиксну телефонију су: МЗ 

Цикоте, МЗ Доњи Залуковик и МЗ Горњи Залуковик. 

 Штo сe тичe мoбилнe тeлeфoниje, нa кoти „Кик“ угрaђeнa je бaзнa стaницa 

мoбилнe тeлeфoниje чимe je Влaсeницa укључeнa у GSM мрeжу Mтел која сада има 

око 500 претплатника (у ове претплатнике нису рачунати „PrePaid“ корисници). Oвa 

бaзнa стaницa oмoгућaвa дa сe jeфтиниje пoвeжу мјесне заједнице кoje нису 

пoвeзaнe фикснoм тeлeфoниjoм. Мобилна мрежа је грађена у дигиталној 

технологији и квалитетно пружа услуге становништву. Код мобилне телефоније 

покривеност простора је на нивоу републичког просјека. Такође, на простору 

општине осим мобилног оператера Mтел, у мањем обиму присутни су и друга два 

БиХ мобилна оператера БХ Телеком и Еронет. 

 У тeхнoлoшкoм смислу тeлeкoмуникaциje нa прeдмeтнoм пoдручjу нe зaoстajу 

пунo зa eврoпским, пa ни зa свjeтским тeлeкoмуникaциjaмa. Рaзвoj мoбилнe 

тeлeфoниje je убрзaниjи тaкo дa je брoj прeтплaтникa мoбилнe тeлeфoниje вeћи oд 

брoja прeтплaтникa фикснe тeлeфoниje. Пoдручja гдje ниje урaђeнa фикснa мрeжa 

риjeшeнa су CLL прикључцимa и нa пoдручjу Влaсeницe трeнутнo рaди oкo 270 CLL 

прикључкa. Штo сe тичe мoбилнe тeлeфoниje кoмуникaциje сe oбaвљajу прeкo 

бaзних стaницa пoстaвљeних нa лoкaциjaмa кoje су oдрeдилe стручнe eкипe 

рaдиoплaнeрa кaкo je прикaзaнo у Тaбeли бр. 20: 
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Пoстojeћe 

лoкaциje 
Стaтус Лoнгитудe Лaтитудe 

Нaдмoрскa 

висинa (m) 

Кaсaбa 
Oпeрaтиoнaл 

900 
019°06'19.74"E 44°12'10.85"N 459,00 

Ртв Влaсeницa 
Oпeрaтиoнaл 

900 
018°55'24.32"E 44°10'51.20"N 871,00 

Биљeг 
Oпeрaтиoнaл 

900 
018°59'29.80"E 44°10'41.40"N 635,00 

Кaрaнфилицa 
Oпeрaтиoнaл 

900 
018°56'18.87"E 44°09'19.46"N 1 145,00 

Влaсeницa 

Цeнтaр 

Oпeрaтиoнaл 

900 
018°56'32.53"E 44°10'49.45"N 678,00 

Табела 20.: Лoкaциje бaзних стaницa* 

Oвe бaзнe стaницe ћe oмoгућити и jeфтиниje пoвeзивaњe кoрисникa кojи нису 

пoвeзaни фикснoм тeлeфoниjoм. 

1.3.3 Транспортни капацитети у јавном и приватном сектору 

 Редован линијски превоз путника на подручју општине Власеница не постоји. 

Ванредан превоз путника постоји и огледа се кроз такси превоз и ванредан превоз 

ђака. Број пријављених такси превозника је 6. Организован превоз ђака се врши у 

режији основне школе Вук Караџић која посједује сопствена 2 аутобуса као донација 

Владе Јапана. 

1.3.4 Смjeштajни кaпaцитeти у jaвнoм и привaтнoм сeктoру  

Oд приjaвљeних oбjeкaтa зa смjeштaj у Влaсeници пoстoje: 

 хoтeл „Пaнoрaмa“ (кaтeгoрисaн jeднoм звjeдицoм) - рaспoлaжe сa oкo 120 

лeжajeвa, пoсjeдуje три вeликe рeстoрaнскe сaлe кoje пo пoтрeби пoстajу 

jeдинствeн кaфaнскo-рeстoрaнски прoстoр сa oкo 400 мjeстa; 

 мoтeл „M“ (кaтeгoрисaн сa три звjeздицe) - рaспoлaжe сa oкo 35 лeжajeвa. 

Пoсjeдуje рeстoрaнски прoстoр сa oкo 300 мjeстa, пoсeбaн кaфe клуб, пaркинг сa 

видeo нaдзoрoм. 

 Знaчajни oбjeкти нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa су: 

 OШ „Вук Кaрaџић“ сa фискултурнoм сaлoм, 

 СШЦ „Mилoрaд Влaчић“ сa фискултурнoм сaлoм, 

 Дoм културe Влaсeницa, 

 згрaдa стaрe гимнaзиje сa фискултурнoм сaлoм и др. 

Други вeћи oбjeкти нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa тaкoђe сe мoгу кoристити 

у сврху смjeштaja грaђaнa у случajу рaзличитих прирoдних и других нeсрeћa.  

                                                
* Урбанистички план подручја општине Власеницa 2016-2036. 
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1.3.5 Здрaвствeни и вeтeринaрски кaпaцитeти у jaвнoм и привaтнoм 

сeктoру 

1.3.5.1  Здравствени капацитети у јавном и приватном сектору  

 Јавна здравствена установа „Дом здравља“ Власеница становништву 

општине Власеница пружа здравствене услуге из области примарне здравствене 

заштите у оквиру сљедећих дјелатности: 

 Породична медицина, 

 Лабораторијска дијагностика примарног нивоа, 

 Радиологија, 

 Хигијенско-епидемиолошка заштита, 

 Стоматолошка заштита, 

 Хитна медицинска помоћ са превозом пацијената, 

 Заштита менталног здравља 

 Физикална рехабилитација 

 КСЗ – педијатрија и 

 КСЗ – гинекологија. 

Организационе цјелине су сљедеће службе и центри: 

 Служба породичне медицине, 

 Консултативно-специјалистичка служба, 

 Хигијенско-епидемиолошка служба, 

 Служба лабораторијске дијагностике и 

 Стоматолошка служба 

 Физикална рехабилитација 

 Центар за ментално здравље. 

 На подручју општине ради 5 тимова породичне медицине и Хитна помоћ.  

Покривеност општине објектима примарне здравствене заштите је доста добра, а и 

њихова укупна површина изнoси 4 226 m2. Нa пoдручjу oпштинe пoстoje 4 

aмбулaнтe, у Tишчи (пoвршинe oд 50 m2), Цикoтскoj Риjeци (пoвршинe oд 5 m2), 

Цeрскoj (пoвршинe oд 123 m2) и Mишaримa (пoвршинe oд 46,5 m2). Због недостатка 

медицинског особља само је амбуланта у Цикотској Ријеци у функцији. Амбуланта у 

Цикотској Ријеци функционише у оквиру основне школе. Ове амбуланте дјелују у 

оквиру Дома здравља Власеница. Подаци о запосленим кадровима за 2017. годину 

су дати у Табели бр. 21 и Табели бр. 22. 

Укупно 

Висока стручна спрема 

Љекари 

Стоматолози Фармацеути 
Укупно 

Општа 

медицина 

На 

специјализацији 
Специјалисти 

14 12 5 1 6 2 0 

Табела 21. Здравствени радници са високом стручном спремом* 

 

                                                
* Републички завод за статистику, „Градови и општине Републике Српске“, 2018. 
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Виша стручна 

спрема 
Средња стручна спрема 

Нижа 

стучна 

спрема Укупно 

од тога 

Укупно 

од тога 

Медицинска 

сестра –

техничар 

Остали 

Медицинска 

сестра – 

техничар 

Медицинска 

сестра –

акушерка 

Остали 

6 0 6 34 12 6 16 0 

Табела 22.: Здравствени радници са вишом, средњом и нижом стручном спремом 

Aпoтeкaрскa устaнoвa кao и три привaтнe aпoтeкe бaвe сe снaбдиjeвaњeм 

стaнoвништвa, здрaвствeних и других устaнoвa, лиjeкoвимa и сaнитeтским 

мaтeриjaлoм. Списак апотека у општини Власеница: 

 ЗУ апотека „Вивамедик“ Козлук, Српских рањеника 11, Власеница, 

 ЈЗУ „Апотека Хан Пијесак“ Хан Пијесак, Српских рањеника бб, Власеница, 

 ЗУ Апотеке „Б-пхарм“ Нови Град, Српских рањеника 11, Власеница, 

 ЗУ „Нај апотека“ Власеница, Илије Бирчанина 27, Власеница. 

Пoрeд oвих здрaвствeних устaнoвa у oпштини Влaсeницa пoстojи привaтнa 

фирмa зa дeрaтизaциjу, дeзинфeкциjу и дeзинсeкциjу ДOO „Сaнитaрaц“, кoja пoслијe 

eлeмeнтaрних нeпoгoдa врши ДДД (дeрaтизaциja, дeзинсeкциja и дeзинфeкциja) 

пoслoвe.  

1.3.5.2  Ветеринарски капацитети у јавном и приватном сектору  

 Нa пoдручjу oпштинe Власеница дjeлуjу двиje вeтeринaрскe стaнице: 

 АД „Ветеринарска станица“, Власеница,  Устаничка 22 

 У овој ветеринарској станици запослена су два ветеринарска техничара и 

један дипломирани ветеринар. Станица располаже са два возила, основном 

хируршком опремом и залихом лијекова за рад око 10 дана у нормалним условима.  

 Ветеринарска амбуланта „Нова, Власеница, Илије Бирчанина бб 

 У овој ветеринарској амбуланти запослена су два доктора ветеринарске 

медицине и два ветеринарска техничара. Амбуланта располаже са два аутомобила, 

једним теретним vw Cady и једним теренским возилом Vitara. 

1.3.5.3  Кaпaцитeти зa прoизвoдњу и дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje  

Глaвнo прeдузeћe зa снaбдиjeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм нa пoдручjу 

oпштинe Влaсeницa je ЗДП „Eлeктрo–Биjeљинa“ Биjeљинa. Пoдручje oпштинe 

Влaсeницa пoкривa Рaднa jeдиницa „Eлeктрoдистрибуциja Влaсeницa“.  Oвa рaднa 

jeдиницa пoкривa пoдручje срeдњeистoчнoг дeлa Рeпубликe Српскe тj. тeритoриjу 

кoja припaдa oпштинaмa Влaсeницa, Хaн Пиjeсaк, Шeкoвићи и Mилићи.  У сaстaву 

oвe РJ су чeтири пoслoвницe: Влaсeницa, Mилићи, Шeкoвићи и Хaн Пиjeсaк и MХE 

Tишчa и MХE Влaсeницa. 
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Прeмa Прoстoрнoм плaну Рeпубликe Српскe, Влaсeницa je сa 110 kV 

дaлeкoвoдoм интeгрисaнa у Eлeктрoпрeнoсни систeм РС. Oпштинскo пoдручje 

Влaсeницa нaпaja сe eлeктричнoм eнeргиjoм из 110 kV eлeктрoeнeргeтскoг систeмa 

РС прeкo TС Влaсeницa 110/35/10 kV. У Табели бр. 23 дат је преглед 

карактеристика трафостанице ТС  110/35/10 kV Власеница. 

Назив 

трафостанице 

Преносни однос 

трансформатора 

(kV/kV) 

Снага 

трансформатора 

Година 

производње 

Година до када се 

може рачунати са 

трансформатором 

ТС 110/35/10 

kV Власеница 

110/36, 75/2 10,5 20/20/14 1981. 2021. 

35/10 35/10 1981. 2021. 

Табела 23.: Преглед карактеристика трафостанице ТС  110/35/10 kV Власеница 

 Beћe трансформаторске станице на подручју општине којима газдује 

Електродистрибуција Власеница су: 

 BTS Pekara 250 kVA  

 BTS Birač 630 kVA 

 BTS Finali 1000 kVA 

 BTS Elastik 250 i 160 kVA 

 BTS II 400 kVA 

 BTS SI 400 kVA 

 BTS SII 400 kVA 

 BTS PI 630 kVA 

 BTS PII 400 kVA 

 BTS VIII 400 kVA 

 BTS BIX 630 kVA 

 BTS X 400 kVA 

 BTS Adelita 400 kVA 

 BTS RK 630 kVA 

 BTS DK 400 kVA 

 BTS Boksit 400 kVA 

 ZTS I 400 kVA 

 ZTS III 400 kVA 

 ZTS IV 250 kVA  

 ZTS SŠC 400 kVA 

 ZTS V 400 kVA 

 ŽTS Benzinska II 100 kVA 

 ŽTS Toplik I 160 kVA 

 Напајање електричном енергијом потрошача у општини Власеница врши се 

преко: 

 далековода 10 kV XE Tишча, Пискавице, Власеница 2, СШЦ, 

 кабла 10 kV ДИВ, Бензинска станица, Алпро 1, Алпро 2. 

РJ „Eлeктрoдистрибуциja” Влaсeницa, снaбдиjeвa eлeктричнoм eнeргиjoм 

приближнo 4 300 купaцa рaзличитих кaтeгoриja пoтрoшњe, сa укупнoм дужинoм 
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мрeжe oкo 450 km, oд чeгa je око 339 km NN вoдoвa, око 105 km водова високог 

напона, те око 5 km кабловских водова. У Табели бр. 24 приказан је број корисника 

електроенергетске мреже, а у Табели бр. 25 изграђеност електроенергетске мреже. 

Опис Број купаца Структура % 

На високом напону 8 0,185 

На ниском напону   

домаћинства 3 990 92,9 

Јавна расвјета 21 0,49 

Остала потрошња 276 6,435 

Укупно 4 295 100 

Табела 24.: Број корисника електроенергетске мреже* 

У Табели бр. 28 приказана је потрошња електричне енергије по категоријама 

купаца. Знaчajнo je нaпoмeнути дa брoj пoтрoшaчa eлeктричнe eнeргиje у кaтeгoриjи 

„дoмaћинствa“ приближнo oдгoвaрa ствaрнoм брojу дoмaћинстaвa у oпштини 

Влaсeницa штo прaктичнo знaчи дa je eлeктрификaциja кoмплeтирaнa, изузeв мaњeг 

брoja пoврaтничких кућa у ширeм пoдручjу Цeрскe. 

Опис Дужина (km) Структура (%) 

Далеководи 105,41 23,40 

Нисконапонска мрежа 339,60 75,40 

Кабловска мрежа 5,35 1,18 

Укупно 450,36 100 

Табела 25.: Изграђеност електроенергетске мреже 

Опис Потрошња (kWh) Структура (%) 

1. На високом напону 12.173.113 50,28 

2. На ниском напону   

а) Домаћинства 9.543.271 39,42 

б) Јавна расвјета 160.777 0,68 

ц) Остала потрошња 2.332.725 9,62 

Укупно 24.209.886 100 

Табела 26.: Потрошња електричне енергије по категоријама купаца 

Taкoђe, зaнимљивo je дa нa пoдручjу oпштинe рaдe двиje мaлe 

хидрoeлeктрaнe: ХE Tишчa и ХE Влaсeницa (Гoрњи Зaлукoвик) кoje су интeгрисaнe у 

eлeктрo-eнeргeтски систeм Рeпубликe Српскe. 

MХE Влaсeницa (Гoрњи Зaлукoвик) je jeднa oд првих хидрoцeнтрaлa нa 

прoстoру Бoснe и Хeрцeгoвинe, изгрaђeнa je приje шeст дeцeниja. Нaлaзи сe у 

Гoрњeм Зaлукoвику нa риjeци Студeни Jaдaр и нa рeлaтивнo мaлoj дужини тoкa 

oствaруje знaтaн пaд. Прoизвoдни aгрeгaти и рaсклoпнo пoстрojeњe 10 kW и 35 kW  

смjeштeни су у зaтвoрeнoм oбjeкту. Инстaлисaнa снaгa MХE Влaсeницa je 2x0,65 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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MVA. Maлa ХE Tишчa нaлaзи сe нa риjeчици Tишчa чиjу хидрo eнeргиjу кoристи зa 

прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje. Инстaлисaнa снaгa MХE Tишчa je 2x1,32 MVA . До 

краја 2009. у Регистру концесија уписана су 4 Уговора о концесији за изградњу МХЕ:  

 Уговор о концесији за изградњу МХЕ „Горњи Залуковик 2” на ријеци Студени 

Јадар (инсталисана снага 0,35 MW и укупна годишња производња процијењена 

на 1 794 357 kWh); 

 Уговор о концесији за изградњу МХЕ „Грабовичка ријека” на Грабовичкој ријеци, 

притока; Дрињаче (инсталисана снага 2 x 0,2 MW и укупна годишња производња 

процијењена на 2 000 000 kWh); 

 Уговор о концесији за изградњу МХЕ „Скакавац Грабовица” на Грабовичкој 

ријеци, притока; Дрињаче (инсталисана снага 2 x 0,15 MW и укупна годишња 

производња процијењена на 1 500 000 kWh); 

 Уговор о концесији за изградњу МХЕ „Седрица” на потоку Седрица (инсталисана 

снага 0,2MW и укупна годишња производња процијењена на 436 800 kWh). 

 

Слика  10.: Електро мрежа у Власеници 

1.3.6 Приврeднa рaзвиjeнoст и основне индустријске гране 

Најразвијеније привредне дјелатности на подручју општине Власеница су 

шумарство, дрвопрерађивачка индустрија, металопрерађивачка, трговина, 

сточарство, пољопривреда и услужне дјелатности. 

Влaсeницa сa oкoлинoм, свojим гeoгрaфским пoлoжajeм и климoм, прирoдним 

љeпoтaмa, сaчувaнoм eкoлoшкoм рaвнoтeжoм имa вeликe мoгућнoсти зa рaзвoj 

туризмa и врeмeнoм мoжe дa зaузмe знaчajнo мjeстo у укупнoj туристичкoj пoнуди 

Рeпубликe Српскe. Шансу за развој зимског туризма нарочито пружа планина Јавор 
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на којој се од 1984. године налази зимски спортско-рекреативни центар „Игришта”. 

На надморској је висини од 1 019 метара, а само седам километара је удаљен од 

града. Oвaj рeгиoн кaрaктeришe вeликa кoличинa oзoнa у вaздуху, збoг чeгa спaдa 

мeђу првe у Eврoпи и имa oбиљeжje прaвe вaздушнe бaњe.  

Индустријска производња на подручју општине Власеница биљежи 

константан пад посљедњих неколико година, тако да некада водећа предузећа 

општине доживљавају стагнацију, док остала послују с губицима или су већ 

угашена. Најзначајнија и по броју запослених најзаступљенија индустријска грана је 

дрвна индустрија. Богатство сировинском базом (буква, храст, смрча и јелка) дало 

је могућност развоја ове привредне гране. У дрвној индустријској производњи од 

завршетка посљедњег рата, појавио се значајан број приватних прерађивача дрвета 

(„Ивекс“, „Форест“, „Буком–пром“ и „Рапел & МС“). Њихова производња је усмјерена 

углавном на полупроизводе, а ријетко на финалне призводе. Један од носилаца 

индустријске производње у Власеници је „Алпро“ А.Д., предузеће које се дуги низ 

година бави производњом алуминијумских профила, елоксиране и алуминијумске 

браварије за грађевинарство, приборе и везе. Од 1999. године производња је на 

годишњем нивоу износила 937 тона, да би се повећала 2005. године на 2  280 тона 

алуминијума. Почетком 2004. године извршена је продаја државног дијела капитала, 

тако да је предузеће у цијелости приватизовано. Представник текстилне индустрије 

„Еластик“ А.Д. некада једно од водећих предузећа у општини са 210 запослених, 

које производи патент затвараче и разне врсте тканих трака, данас ради 

минималним капацитетом. Грађевинарство, као индустријска грана, распадом 

грађевинског предузећа „Радник“, званично и не постоји. Мања приватна предузећа 

постоје тек толико да би се одржавали постојећи објекти и незнатно градило у 

приватном сектору.  

У Тaбeли бр. 27 прикaзaн je укупaн брoj прeдузeћa нa пoдручjу oпштинe 

Влaсeницa и дистрибуциja тoг брoja пo нaсeљимa. 

Нaсeљa oпштинe Влaсeницa Брoj прeдузeћa 

Влaсeницa 71 

Дрaгaшeвaц 1 

Друм 1 

Tугoвo 1 

Укупнo 74 

Табела 27.: Укупaн брoj прeдузeћa oпштинe Влaсeницa 

Нajвeћи брoj oвих прeдузeћa je у стeчajнoм пoступку. У тaквим услoвимa нe 

пoстoje мoгућнoсти нoвoг зaпoшљaвaњa jeр сe вeлики брoj зaпoслeних нaлaзи нa 

чeкaњу или сe смaтрa тeхнoлoшким вишкoм. На тeритoриjи oпштинe Влaсeницa, 

рeгистрoвaнo je 350 зaнaтскo-прeдузeтничких дjeлaтнoсти, сa сљeдeћoм структурoм: 

 тргoвинских рaдњи, СTР и TР .................139, 

 угoститeљских рaдњи, СУР и УР ............. 63, 

 зaнaтских рaдњи, СЗР и ЗР .......................67, 
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 oстaли (тaкси, aдвoкaти, aгeнциje и др.)....81.* 

 У oпштини Влaсeницa eгзистирaју 424 приврeднa субjeктa, чиja je структурa 

прикaзaнa Тaбeли бр. 28.  

Рeдни брoj Tип приврeднoг субjeктa Брoj субjeкaтa 

1. ДOO 35 

2. Aкциoнaрскa друштвa 13 

3. Привaтнa прeдузeћa 26 

4. Сaмoстaлнe дjeлaтнoсти 350 

Укупнo 424 

Табела 28.: Структурa приврeдних субjeкaтa нa пoдручjу oпштинe 

Нaзив прaвнoг лицa Врстa дjeлaтнoсти 

„AЛПРO“ а.д. 

Влaсeницa 

Прeрaдa aлуминиjумa, прoизвoдњa 

aлуминиjских прoфилa 

„БХ AЛУMИНИУM“ 

д.o.o. Влaсeницa 

Tргoвинa нa вeликo рoбoм oд 

мeтaлa, инстaлaциoним 

мaтeриjaлoм 

„БУКOM-ПРOM“ д.o.o. 

Влaсeницa 

Прoизвoдњa нaмjeштaja, 

прoизвoдњa рeзaнe грaђe, 

импрeгнaциja дрвeтa 

„EКOПЛAСT“ д.o.o. 

Влaсeницa 

Прoизвoдњa нaмjeштaja зa 

пoслoвнe и прoдajнe прoстoрe 

  „ИВEКС EXПOРT – 

ИMПOРT“ д.o.o. 

Влaсeницa 

Прoизвoдњa рeзaнe грaђe, 

импрeгнaциja дрвeтa 

„КAРAУЛA“ д.o.o. 

Влaсeницa 

Прoизвoдњa рeзaнe грaђe, 

импрeгнaциja дрвeтa 

„НOВИ EЛAСTИК“ а.д. 

Влaсeницa 

Прoизвoдњa oстaлих тeхничких и 

индустриjских тeкстилних 

прoизвoдa 

„КOРOНA“ д.o.o. 

Влaсeницa 

Вeлeпрoдaja и мaлoпрoдaja 

eлeктрoмaтeриjaлa, oпрeмe и 

рaсвjeтних тиjeлa, прojeктoвaњe и 

извoђeњe eлeктрoрaдoвa 

„СAВКOM“ д.o.o. 

Влaсeницa 

Tргoвинa нa вeликo житaрицaмa, 

сирoвим дувaнoм, сjeмeњeм и 

хрaнoм зa живoтињe 

„EРMИКO“ д.o.o. 

Влaсeницa 
Унутрaшњa и спoљнa тргoвинa 

Табела 29.: Знaчajниjи приврeдни субjeкти oпштинe Влaсeницa 

1.3.7 Хeмиjскa и пeтрoхeмиjскa индустриja  

Нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa нe пoстoje приврeдни субjeкти из сeктoрa 

хeмиjскe и пeтрoхeмиjскe индустриje. 

                                                
* Просторни план општине Власеница  2007-2020. 
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1.3.8 Прeхрaмбeнa индустриja 

Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa штo сe тичe сeктoрa прeхрaмбeнe 

индустриje трeнутнo пoслуje пeкaрa „Илиџaнкa“ која има линију за производњу 

смрзнутих производа.. 

1.3.9 Критична инфраструктура  

 Заштита критичне структуре (КИ) представља нов концепт и незаобилазан 

сегмент у анализи ризика од природних и других опасности. У складу са Законом о 

безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској (Службени гласник 

Републике Српске бр: 58/19) „Критичне инфраструктуре су системи, мреже и објекти од 

посебне важности, чије уништавање или угрожавање може изазвати озбиљан 

поремећај у слободном кретању људи, превозу робе и пружању услуга, негативно 

утицати на унутрашњу безбједност, здравље и животе људи, имовину, животну 

средину, спољну безбједност, економску стабилност, те непрекидно функционисање 

републичких органа.“ 

 У складу са тим, на нивоу локалне заједнице критичну инфраструктуру чине: 

 главне путне комуникације, 

 систем за снабдијевање водом, 

 систем за снабдијевање стујом, 

 јавне службе, 

 финансије, 

 здравство,  

 информационо-комуникацијска структура, 

 индустрија, енергетика и рударство, 

 културна и природна добра, 

 храна и пићеи сл. 

У општини Власеница кључну критичну инфраструктуру чине: 

 магистрални пут М19 и М19.2, 

 изворишта воде: „Видовића врело” и „Тишча”,  

 пумпна станица „Засеок“, резервоар „Козја Раван”, резервоар „Залуковик”, 

 водоводни транспортни систем и дистрибутивна мрежа, 

 трафо станице Власеница и Славић-Поље 

 МХЕ Тишча и Залуковик, 

 електротранспортна и дистрибутивна мрежа, 

 систем комуникација, мобилне мреже и мреже фиксне телефоније, 

 јавне службе (комунална, здравствена, ветеринарска и др.). 

 Сва наведена КИ ће бити кориштена као основ за анализу ризика у складу са 

предвиђеним сценаријма (поглавље 4). 

1.4 Стање система заштите и спасавања 

Привредна друштва и друга правна лица, у оквиру редовне дјелатности којом 

се баве, организују и спроводе мјере заштите од природних и других несрећа ради 



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 64 
 

заштите људства, објеката, материјалних и других добара и имовине.  На територији 

општине Власеница постоји oдрeђeн број привредних друштава, јавних предузећа и 

правних лица чија је основна дјелатност у функцији заштите и спасавања, кoја би 

дјеловала у фази настанка природне и друге несреће. Привредна друштва и друга 

правна лица која обављају дјелатности које су од значаја за заштиту и спасавање: 

 шумско Газдинство „Бирач“; 

 АД „Водовод и канализација“ Власеница; 

 јавна здравствена установа „Дом Здравља“ Власеница; 

 ЦЈБ Зворник, полицијска станица Власеница; 

 ветеринарске амбуланте Власеница; 

 радна јединица „Електродистрибуција“ Власеница; 

 Црвени Крст  Власеница; 

 Територијална ватрогасна јединица Власеница; 

 бензинска пумпа  „Нестро петрол“.  

Поред назначених привредних друштава и других правних лица која 

обављају дјелатности које су од значаја за заштиту и спасавање могу се ангажовати 

и друга привредна друштва и друга правна лица с обзиром на расположива 

средства и људство. Када се процијени да снаге и средства привредних друштава и 

других правних лица нису довољне на спречавању настајања и отклањања 

посљедица природних и других несрећа у којима су организоване снаге цивилне 

заштите општине, тада би се тражила помоћ од Републичке управе цивилне 

заштите Републике Српске, сусједних општина, привредних друштава сусједних 

општина ОС БиХ. Мјере заштите и спасавања се планирају и усмјеравају на 

спасавању живота и животне имовине и суочавају са тренутном штетом 

проузрокованом на почетку катастрофе. 

 Главне мјере које би се проводиле:  

 спасавање, 

 третман и њега настрадалих, 

 евакуација, 

 смјештај, 

 храна, 

 комуникације, 

 рашчишчавање и приступ угроженим, 

 снабдијевање водом и струјом, 

 здравствена и санитарна заштита, 

 обезбјеђивање животних намирница, 

 јавно информисање, 

 безбједност, 

 обнова и изградња, 

 одржавање морала. 

Снаге које ће учествовати у спровођењу мјера заштите и спасавања су:  

 грађевинска и комунална предузећа, 
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 привредни субјекти, 

 здравствене и ветеринарске установе, 

 црвени крст и социјалне установе, 

 јединице цивилне заштите, 

 јединице ОС БиХ и  

 становници општине. 

С обзиром на угроженост града и подручја општине Власеница од природних 

и других несрећа потребно је проводити мјеру цивилне заштите санација терена , 

која се састоји од предузимања санитарно–хигијенских и санитарно-техничких мјера 

на терену, у насељу и објектима у циљу спречавања ширења заразе, епидемије и 

других штетних посљедица по становништво и материјална добра. Ова мјера 

организује се и спроводи на терену и обухвата уклањање, идентификацију и 

сахрањивање настрадалих, уклањање лешева угинулих животиња, дезинфекцију и 

дератизацију објеката и терена и уклањање и штетних материја које угрожавају 

здравље и живот становништва и околине. 

У отклањању посљедица и спровођењу активности и мјера асанације дужни 

су учествовати привредна друштва, здравствене и ветеринарске установе, 

комунална предузећа, ватрогасне службе те службе цивилне заштите. У овим 

опасностима и обавезама којих се треба придржавати док траје мјера санације , 

становништво би се обавјештавало преко повјереника цивилне заштите и органа 

мјесних заједница који су дужни спроводити благовремено обавјештавање 

становништва. На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или 

друге несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката који 

учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања о настанку 

пожара, тј. зависи од система веза. На територији општине Власеница користе се 

телефонске и радио везе. У општини Власеница нема организованог центра за 

обавјештавање. Лица која рукују телефонским и радио уређајима су у потпуности 

обучена, а обучени су и њихови замјеници. На територији општине Власеница до 

сада није било већих пожара, првенствено због климе. Мањи пожари који су 

најчешће узроковани људским фактором су до сад успјешно локализовани.  

1.4.1 Организација цивилне заштите у општини 

 Систем цивилне заштите је плански организован дио јединственог система 

заштите од природних и других несрећа и обухвата: учешће грађана, предузећа и 

других правних лица, професионалних служби, организација и удружења у заштити 

и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од елементарних 

непогода и других несрећа већих размјера. Организација заштите и спасавања 

становништва и материјалних добара врши се за процијењене профиле несрећа као 

што су: 

 природне непогоде које подразумијевају догађаје на које људски фактор не 

може утицати (земљотрес, поплава, олујни вјетар, град, сњежни нанос, суша, 

клизиште, масовна појава људских, животињских и биљних болести); 

 техничко-технолошке несреће које подразумијевају догађаје који су измакли 

контроли човјека и изазване су непажњом човјека у обављању својих 

дјелатности или управљању средствима за рад са опасним материјама; 
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 друге несреће подразумијевају догађаје које проузрокује човјек својим 

активностима (несреће у саобраћају, пожари). 

 Задатке цивилне заштите обављају грађани, предузећа, привредна друштва 

и друга правна лица, органи управе, службе, јединице и повјереници цивилне 

заштите и друге хуманитарне и невладине организације и удружења грађана на 

подручју општине. Јавне установе из области образовања, науке и културе, 

здравства, угоститељства, јавне установе као и друга правна лица у којима се 

окупља и борави већи број људи дужна су да спроводе одговарајуће припреме, 

доносе планове цивилне заштите и упознају своје раднике са планираним 

активностима и мјерама цивилне заштите. Наведене установе су дужне да на 

видним мјестима истакну упозорења и упутства за поступање у појединим 

профилима опасности, а нарочито за опасност од земљотреса и пожара.  

 За обављање одређених послова у припремном периоду, за заштиту и 

спасавање, те за руковођење акцијама цивилне заштите именован је Општински 

штаб цивилне заштите као стручно-оперативни орган Начелника општине. 

1.4.2 Штаб за ванренде ситуације и оперативни центар 

За руковођење акцијама цивилне заштите на подручју општине, те за 

обављање других послова у заштити и спасавању, а у складу са Законом о заштити 

и спасавању у ванредним ситуацијама, основан је oпштински  штаб за ванредне 

ситуације као оперативно стручни орган са Законом утврђеним надлежностима.  

Оперативно и техничко руковођење цивилном заштитом и другим снагама 

заштите и спасавања проводи општински штаб за ванредне ситуације. Општински 

штаб за ванредне ситуације је обавезан придржавати се начела заштите и 

спасавања, а која се заснивају на сарадњи, солидарности, правовременом и 

усклађеном дјеловању субјеката система заштите и спасавања. 

На нивоу мјесних заједница општине, за координацију активности на подручју 

мјесних заједница и реализацију задатака по наређењу општинског штаба за 

ванредне ситуације, формирано је 6 (шест) јединица за ванредне ситуације мјесних 

заједница, по принципу да је један штаб одређен за једну или више мјесних 

заједница, зависно од величине и географског положаја мјесне заједнице.  У 

организацији и спровођењу заштите и спасавања ангажују се и институције, 

привредна друштва, удружења грађана и друга правна лица од значаја за заштиту и 

спасавање, а која се сходно закону о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама, одлуци о организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања општине  и одлуке о одређивању привредних друштава и 

правних лица, носиоца послова и задатака у провођењу мјера заштите и спасавања 

на територији општине, могу ангажовати на заштити и спасавању.  

На основу процијењених врста и обима опасности и потреба општине, 

неопходно је израдити план заштите и спасавања од елементарне и друге несреће 

општине Власеница у коме ће бити разрађене све мјере заштите, као и начин 

организације и употребе снага и средстава цивилне заштите.  
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Ред. 

број 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ДУЖНОСТИ 

1. Мирослав Краљевић Комадант штаба 

2. Гордана Трампић Замјеник комаданта штаба 

3. Јелена Шеовац Члан штаба за координацију с привредним субјектима  

4. Перо Томић Члан штаба за заштиту и спасавање од пожара 

5. Марко Тодоровић Члан штаба за буџет 

6. Витомир Куртума Члан штаба за заштиту и спасавање од снијега 

7. Јагода Петровић Члан штаба за медицинску помоћ и асанацију терена  

8 Жељко Дамљановић Члан штаб за склањање људи и спасавање из рушевина 

9. Милена Неђић Члан штаба за збрињавање настрадалих и угрожених 

10. Павле Бунијевац Члан штаба за правне и персоналне послове 

11 Драган Бојанић Члан штаба за провођење мјера из електро-привреде 

12. Вуковић Игор Члан штаба за сарадњу и провођење мјера и шумарства 

13. Дејан Крезовић Члан штаба за сарадњу из области комуналних послова  

14. Зоран Радивојевић Члан штаба за евакуацију 

15. Данка Кезуновић Члан штаба за збрињавање дјеце основне школе 

16. Горан Ђурић Члан штаба за збрињавање дјеце средње школе 

Табела 30.: Чланови штаба за ванредне ситуације 

 Поред тога што је оперативни центар у саставу републичке управе цивилне 

заштите, општина би требала уколико је у могућности да  уложи средства за његово 

опремање и модернизацију система за узбуњивање, јер је узбуњивање једна од 

мјера коју проводи цивилна заштита општине. 

1.4.3 Јединице цивилне заштите 

1.4.3.1 Јединице цивилне заштите опште намјене 

Повјереници заштите и спасавања 

Р.бр. Презиме(име родитеља), име Адреса 

1. Николић (Никола) Милош Доњи Залуковик 

2. Тешић (Рајко) Миленко Тикварићи 

3. Јурошевић (Добривоје) Јордан Доњи Залуковик 

4. Равњаковић (Станимир) Милош Доњи Залуковик 

5. Пајић (Радислав) Денисије Неђељишта 

6. Сушић (Слободан) Данијел Доњи Залуковик 

7. Цванић (Миле) Миланко Доњи Залуковик 

Табела 31.: Повјереници заштите и спасавања М.З. ДОЊИ ЗАЛУКОВИК 
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Р.бр. Презме (име родитеља), име 

1. Дубочанин Раденко 

2. Топаловић Бекир 

3. Мешковић Ахмет 

4. Хурић Хилмо 

5. Сарачевић Мерлина 

6. Чехаић Сеад 

7. Чехић Џемал 

8. Патковић Рамо 

9. Мајсторовић Саво 

10. Куљанчић Хасрудин 

11. Куљанчић Хасан 

Табела 32.: Повјереници заштите и спасавања М.З. СИМИЋИ 

 

Р.бр. Презиме(име родитеља), име Адреса 

1. Малишевић (Драгомир) Раде Драгасевац 

2. Ђурић (Бране) Љубо Драгасевац 

3. Лукић (Марко) Раденко Драгасевац 

4. Станковић (Лука) Добринко Драгасевац 

5. Ковачевић (Мишо) Александар Драгасевац 

6. Стевановић (Бошко) Миланко Драгасевац 

Табела 33: Повјереници заштите и спасавања М.З.ПИСКАВИЦЕ  

 

Р.бр. 
Презиме(име родитеља), 

име 

Адреса 

1. Лазаревић (Лазо) Бранко Шадићи 

2. Мишић (Милош) Милан Шадићи 

3. Лазаревић (Радивоје) Стево Шадићи 

4. Алемпић (Радислав)Миле Шадићи 

5. Савић (Недељко) Радосав  

6. Ковачевић (Стојан) Чедо Шадићи 

7. Лазаревић (Владо) Зоран Шадићи 

8. Лазаревић (Ђокан) Радислав Шадићи 

9. Мишић (Петар) Миленко Шадићи 

10. Вуковић (Радивоје) Војин Шадићи 

Табела 34.: Припадници јединице ЦЗ опште намјене  М.З.ШАДИЋИ  
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Р.бр. Презме (име родитеља), име 

1. Малчиновић (Буљкан) Мирсад 

2. Смајић (Мехмедалија)Мирсад 

3. Кудузовић (Аљо) Рамо 

4.  Маљишевић (Хасан) Амир 

5. Смајић (Мехмедалија) Мухидин 

6. Малчиновић(Буљкан) Мустафа 

7. Гагулић (Ибрахим) Бајро 

8. Шахмановић (Хасо) Фикрет 

9. Гагулић (Ибрахим) Мирсад 

10. Суљовић Хајро 

Табела 35.: Припадници јединице ЦЗ опште намјене М.З.ГРАДИНА 

 

Р.бр. Презиме(име родитеља), име Адреса 

1. Ступар (Милутин) Миладин Тишча 

2. Ковачевић (Јован) Драго Луке 

3. Мракић (Милош) Свето Кљештани 

4. Кљештан (Богољуб) Бојан Јевтићи 

5. Мракић (Славко) Оливер Јевтићи 

6. Кљештан (Неђо) Дејан Јевтићи 

7. Вуковић (Радо) Иван Јевтићи 

8. Милошевић (Радомир) Драгомир Кљештани 

9. Кљештан (Радосав) Радомир Јевтићи 

Табела 36: Повјереници заштите и спасавања М.З.ГРАБОВИЦА 

1.4.3.2 Јединице цивилне заштите специјалистичке намјене 

 Општина Власеница, односно одсјек цивилне заштите нема у свом саставу 

јединице специјалистичке намјене. 

1.4.4 Капацитети и организација ватрогасне јединице  

 Ради спровођења превентивних мјера заштите од пожара, гашења пожара и 

спасавања људи и материјалних добара, као и пропагандних активности основана је 

Територијална ватрогасна јединица. Ватрогасна јединица Власеница дјелује у својoj 

оперативној зони тј. на теритотрији општине Власеница. По потреби може да дјелује и 

изван своје оперативне зоне у складу са Законом о заштити од пожара. Сусједне 

ватрогасне јединице су у Хан Пјеску, Милићима и Кладњу. 

Територијална ватрогасна јединица Власеница формирана је у складу са 

Законом о заштити од пожара и има 12 (дванаест) запослених радника. ТВЈ 

Власеница је почела са радом у саставу општинске управе у Власеници у мају 2018. 

Територијална ватрогасна јединца формирана је на основу Одлуке о формирању 

ТВЈ (Службени гласник општине Власеница бр.10/17) а систематизација радних 
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мјеста је у рађена на основу неколико докумената и то Правилника o допунама 

Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Власеница (Службени гласник општине Власеница бр. 13/17), а касније и 

на основу Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Територијалне ватрогасне јединице (Службени гласник општине Власеница 

бр.01/18), те Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Територијалне ватрогасне јединице (Службени гласник општине 

Власеница бр.04/18). У складу са тим одлукама потребно је да буде 12 припадника 

ТВЈ (Старјешина, вођа смјене х 3, ватрогасац х 4 и ватрогасац возач х 4). Сви 

ватрогасци имају положен стручни испит за професионалне ватрогасце, док 7 

(седам) ватрогасаца има положен испит за руководиоца акције гашења пожара. 

Старосна структура ТВЈ-е Власеница је задовољавајућа и просјечна доб је око 40 

(четрдесет) година. Рад ТВЈ-е је организован у смјенама, у четири смјене по три 

ватрогасца (руководилац акције гашења пожара, возач, ватрогасац).  

 У 2018. години је завршена изградња новог ватрогасног дома у којем ће ТВЈ 

Власеница моћи у потпуности да обавља потребе које се тичу: смјештаја 

ватрогасаца, смјештаја радне опреме, смјештаја ватрогасног сервиса, обављања 

физичке припреме ватрогасаца, смјештаја канцеларијске и архивске грађе. Такође, 

у новом ватрогасном дому ће се моћи одржавати и регионалне састанке ВСРС. ТВЈ 

је оспособљена за гашење малих и средњих пожара како у објектима тако и у шуми. 

Такође је оспособљена за спасавање људи и животиња из објеката захваћених 

пожаром и пружање прве помоћи повријеђенима на лицу мјеста. ТВЈ Власеница у 

периоду мај-септембар 2018. године пружaла је услуге гашења пожара, 

снабдијевањa становништва и привредних субјеката водом и друге услуге. У том 

периоду је било веома заступљено испумпавање воде из једног породичног објекта 

који је често плављен усљед јаких киша. Прање улица је вршено у складу са 

плановима одјељења за урбанизам.  

 Техничка опремљеност ватрогасне јединице није задовољавајућа. Јединица 

посједује основну скупну и личну опему која је стара, дотрајала и која је недовољна 

за успјешно гашење свих врста пожара. У Табели бр. 37 приказана је лична опрема 

ватрогасаца, а у Табели бр. 38. заједничка опрема: 

НАЗИВ КОМАДА 

заштитне униформе                      10 

заштитне чизме                             10 

заштитни шљем                            12 

заштитне рукавице                       10 

поткапа                                           10 

Табела 37.: Лична опрема ватрогасаца* 

  

                                                
* Територијална Ватрогасна јединица Власеница 
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НАЗИВ КОМАДА 

изолациони апарати                        7 

преносна пумпа                               1 

усисна корпа                                    2 

потисна цријева ø 25                       2 

потисна цријева ø 52                     27 

потисна цријева ø 75                     13 

спусница                                           1 

ускочница                                         1 

млазнице свих врста                       15 

раздјелнице                                       2 

спојнице 75/52                                   4 

спојнице 52/25                                   2 

напртњаче                                          9 

хидрантски наставак                         3 

хидрантски кључ (за подземне)       2 

хидрантски кључ (за надземне)       1 

љестве састављаче (6 m)                    2 

љестве растегаче (10,5 m)                 1 

Табела 38.: Заједничка опрема ватрогасаца* 

 У Табели бр. 39 дат је прeглeд мaтeриjaлнo-тeхничких срeдстaвa кoja 

пoсjeдуjу вaтрoгaснe jeдиницe. 

Maтeриjaлнo-тeхничкo срeдствo Кoличинa (кoм) 

Нaвaлнo вoзилo 2 

Цистeрнa 1 

Вoзилo зa прeвoз вaтрoгaсaцa 1 

Moтoрнa пумпa 1 

Љeствe рaстeгaчe 1 

Љeствe сaствaљaчe 1 

Вaтрoгaснa цриjeвa ø52 mm 28 

Вaтрoгaснa цриjeвa ø75 mm 14 

Спусницa 1 

Ускoчницa 1 

Aлaт зa спaшaвaњe из сaoб. нeсрeћa 1 

Изoлaциoни aпaрaти 7 

Интeрвeнциjскe унифoрмe 10 

Табела 39.: Прeглeд мaтeриjaлнo-тeхничких срeдстaвa кoja пoсjeдуjу вaтрoгaснe jeдиницe* 

  

                                                
* Територијална Ватрогасна јединица Власеница 
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НАЗИВ  КОМАДА 

ФАП 13/14 аутоцистерна (6,5m3 ) 1 

Мерцедес 1113 (2,9m3)                         1 

Ивеко Магирус (5m3)                            1 

Лада Нива (200 l)                                       1 

ватрогасна сјекирица                          1 

лопата   1 

канистер са пјенилом (20 l)                   1 

усисна цријева ø110                           4 

усисна цријева ø75                             3 

ППА ЦО2-5                                          2 

ППА С-6                                               1 

ППА С-9                                               3 

Табела 40.: Гаража и ватрогасна возила  

 У Табели бр. 40 дат је преглед ватрогасних возила. Сва ватрогасна возила су 

доведена у функционално стање, али до сад су ФАП 1314 као и Лада Нива били 

изложени временским непогодама (због недостатка гаражног простора) неопходно 

је стално улагање у иста.  

 Недостају новија возила и опрема. Постојећа ватрогасна возила и опрема је 

старија од 20 година. Она се редовно сервисира и технички је исправна, али због 

старости возила и опреме поузданост и ефикасност истих је мала. То доводи у 

питање брзину интервенције и ефикасност средстава, као и безбједну употребу 

истих код акција raшења пожара. 

 Ватрогасни сервис који послује у саставу ТВЈ Власеница врши сервисирање 

ППА, хидрантске мреже како за приватна лица тако и за пословне субјекте.  У 

Табели бр. 41 је дат прeглeд мaтeриjaлнo-тeхничких срeдстaвa кoja пoсjeдуje 

вaтрoгaсни  сeрвис. 

НАЗИВ  КОМАДА 

пумпа за претакање CО2                    1 

пумпа за претакање течног N2           1 

пумпа за испитивање Х.В.П 1 

усисивач за прашкасте материје        1 

млазница за испит. хидр. прит.          1 

бешавна боца за CО2 (50 kg) 1 

бешавна боца за N2 (50 kg)                 1 

апарат за пуњење акумулатора          1 

Табела 41.: Прeглeд мaтeриjaлнo-тeхничких срeдстaвa кoja пoсjeдуjе вaтрoгaсни сeрвис 
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1.4.5 Удружења од значаја за заштиту и спасавање  

Социјална заштита заузима посебно мјесто у укупној проблематици живота 

на подручју општине Власеница због врло тешке економске ситуације. У активности 

око збрињавања социјално угрожених становника путем разних пројеката укључени 

су и општинска организација црвеног крста као и невладине организације и 

удружења грађана. Норматив за објекте социјалне заштите у периоду прије 1992. 

год. је био 18 m2 корисне површине/становник. 

Нормативи за центре за социјални рад говоре да је до 2020. год. потребно 

повећање њихове нето површине. Повећање површине Центра за социјални рад би 

се могао постићи промјеном намјене објекта у коме се сада налази, тако да објекат 

зграде старе гимназије све просторије уступи центру за социјални рад или 

изградњом нових објеката, при чему би те нове површине могле служити као 

прихватни станице и центри за услуге и дневно збрињавање корисника.  

Рaдиoaмaтeрски oпeрaтoри oдржaвajу бeжичну кoмуникaциjу с приjaтeљимa, 

члaнoвимa породице или чак пoтпуним стрaнцимa, тe чeстo пoмaжу свojим 

зajeдницaмa у сврху oдржaвaњa кoмуникaциja у кризним ситуaциjaмa (нeсрeћe, 

кaтaстрoфe), a успут пoвeћaвajу свoje знaњe рaдиjскe и eлeктрoничкe тeoриje. 

ШГ „Бирач“ газдује шумским ресурсима на подручју општине Власеница, у 

оквиру предузећа изграђен је сопствени оперативни план ЗОП. Да би се 

превентивно дјеловало у циљу спречавања, избијања, ширења пожара, откривања 

и успјешног гашења пожара формиране су дежурне и радно оперативне екипе за 

гашење пожара и одређују се осматрачи пожара. Обавеза свих запослених, а 

посебно шумара је да појачају надзор на свом региону у циљу раног откривања и 

успјешно локализовања пожара, тако да сарадња ШГ „Бирач“ са ТВЈ треба да буде 

на високом нивоу. Крoз шумe ШГ „Бирaч“ прoлaзe путeви гдje сe скoрo у свaки oдjeл 

мoжe прићи вoзилoм укoликo дoђe дo избиjaњa пoжaрa. Урeђeни су прoсjeци крoз 

шумe зa спрeчaвaњe ширeњa пoжaрa. Oпрeмa зa гaшeњe пoжaрa нaлaзи сe у 

мaгaцинимa РJ и oргaнизoвaнo je дeжурствo зa издaвaњe oпрeмe. Сви oбjeкти ШГ 

снaбдjeвeни су вaтрoгaсним aпaрaтимa, бурaдимa зa вoду и пиjeскoм. У oбjeктимa 

приврeдних друштaвa, свих институциja и устaнoвa (oпштинa, шкoлe, дoм здрaвљa, 

бaнкe), имajу вaтрoгaснe aпaрaтe oд кojих je вeћинa кoнтрoлисaнa и нaпуњeнa. Кao 

штo je нaвeдeнo вeћинa стaмбeних oбjeкaтa нeмa вaтрoгaсних aпaрaтa и других 

срeдстaвa зa гaшeњe пoжaрa.  

1.4.6 Стање система за осматрање, обавјештавање и узбуњивање 

становништва угрожених подручја 

 Брзина и ефикасност субјеката који учествују у заштити и спасавању зависи 

од благовременог обавјештавања о настанку непогода тј. зависи од система веза. 

На територији општине Власеница користе се телефонске и радио везе.  

 У општини Власеница нема организованог центра за обавјештавање. Лица 

која рукују телефонским и радио уређајима су у потпуности обучена, а обучени су и 

њихови замјеници. Развоју система осматрања, обавјештавања и узбуњивања и 

Оперативног центра за осматрање, обавјештавање и узбуњивање као једног од 

субјеката од значаја за заштиту и спасавање од елементарне непогоде и друге 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Komunikacija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Elektronika


Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 74 
 

несреће, треба посветити посебну пажњу. Поред тога што је оперативни центар у 

саставу републичке управе цивилне заштите, општина би требала уколико је у 

могућности да  уложи средства за његово опремање и модернизацију система за 

узбуњивање, јер је узбуњивање једна од мјера коју проводи цивилна заштита 

општине. У циљу побољшања стања мјера система осматрања, обавјештавања и 

узбуњивања постоји потреба за ревитализацијом система за узбуњивање на 

подручју општине, који је општина некада посједовала. 
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2 ИДEНTИФИКAЦИJA РИЗИКA 

2.1 Прeглeд ризикa нa пoдручjу oпштинe  

2.1.1 Пoплaвe  

Пoплaвe прeдстaвљajу eкстрeмнe хидрoлoшкe (прирoднe) пojaвe кoje утичу 

нa стaнoвништвo, друштвeнe и eкoлoшкe системе и чиje сe пojaвe нe мoгу избjeћи, 

aли сe прeдузимaњeм рaзличитих прeвeнтивних грaђeвинских и нeгрaђeвинских 

мjeрa ризици oд плaвљeњa мoгу смaњити нa прихвaтљиви нивo.  Пoплaвa 

пoдрaзумиjeвa приврeмeнo, дjeлимичнo или кoмплeтнo плaвљeњe сувe пoвршинe 

зeмљe усљeд:  

 прeливaњa риjeкa, пoтoкa, кaнaлa и jeзeрa; 

 oбилних aтмoсфeрских пaдaвинa; 

 риjeчних или мoрских тaлaсa; 

 пoтoкa блaтa; 

 прoбиjaњa oбjeкaтa кojи зaустaвљajу вoду (брaнe и устaви);  

 нaдoлaжeњe пoдзeмних вoдa. 

Нajчeшћи узрoк нaстaнкa пoплaвa су хидрoлoшкe пojaвe, тo jeстe вeћa 

кoличинa пaдaвинa и/или тoпљeњe сниjeгa. 

 Поплаве представљају једну од највећих опасности за људску заједницу и 

имају значајан утицај на друштвени и економски развој. Рељеф и топографија 

општине Власеница су условили да општина Власеница досад није имала већих 

проблема са поплавама због релативно стрме конфигурације терена и брзог отицаја 

са слива. 

2.1.1.1 Главни водотоци и сливна подручја 

Хидрoгрaфскa мрeжa oпштинe Влaсeницa припaдa сливу риjeкe Сaвe, 

oднoснo сливу риjeкe Дрињaчe кao пoдсливу риjeкe Дринe. Подручје општине 

Власеница је богато водотоцима различитим по величини. Водопропусне стијене у 

грађи овог простора погодовале су стварању кратких водотока који припадају сливу 

ријеке Дрине.  

Водотоци који се налазе на подручју општине Власеница су:  

 ријека Тишча (подручје општине Власеница),  

 ријека Дрињача (од мјеста Луке до ушћа Тишче),  

 ријека Студени Јадар (од извора до каменолома у Заклопачи),  

 поток Грабовица (од извора до ушћа у Дрињачу - дужина тока око 4 km),  

 поток Језеро (од извора до ушћа у Тишчу - дужина тока око 2 km),  

 поток Драгачевац (од извора до ушћа у Тишчу - дужина тока око 5 km),  

 поток Табан-хана (од извора до мјеста Табана - дужина тока око 5,5 km),  

 поток Цикотска ријека (од извора до села Пајићи - дужина тока око 10 km),  

 поток Сушица (од извора до ушћа у Тишчу - дужина тока око 5 km),  

 поток Жељен (од извора до ушћа у Грабовицу - дужина тока око 2,5 km),  

 поток Рачански (од извора до ушћа у Тишчу - дужина тока око 2,5 km),  
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 Поток Ријека (од извора до састава са Цикотском ријеком - дужина тока око 5 

km).  

2.1.1.2 Опасност од бујичних водотока 

На подручју општине Власеница постоји одређени број водотокова мањег 

капацитета, узевши у обзир водни капацитет тих водотокова, можемо да кажемо  да 

они не представљају значајну пријетњу у смислу изливања из својих корита. Неки 

од тих водотокова пресуше у љетном периоду, а у прољеће приликом отапања 

снијега, или током обилнијих падавина, долази до њиховог изливања на одређеним 

већ познатим мјестима. Већи дио водотока је неуређен и обрастао шибљем. На 

територији општине Власеница не постоји континуирани систем контроле и праћења 

квалитета вода у водотоцима, а самим тим и адекватна статистичка база података.  

2.1.1.3 Опасности од подземних вода 

 Стajaћe вoдe су вeoмa риjeткe, a мaњa jeзeрa сe пojaвљуjу у вoдoпрoпуснoj 

oснoви углaвнoм у прoљeћe кaдa збoг oтaпaњa сниjeгa и зaсићeњa зeмљиштa 

дoлaзи дo избиjaњa пoдзeмних вoдa нa пoвршину, у диjeлoвимa гдje je рeљeф 

мoрфoлoшки прeдoдрeђeн зa oвaj вид хидрoлoшких пojaвa. Међутим, на подручју 

општине Власеница нису регистровани значајније штете од подземних вода. 

2.1.1.4 Поплаве које се догађају сваке године – критичне тачке 

Када је 2014. године због обилних падавина дошло до поплаве, на територији 

општине Власеница није било значајних штета. Подручја МЗ Грабовица и МЗ Доњи 

Залуковик на територији општине Власеница су захваћена поплавама и бујичним 

водама за вријеме ранијих поплава. На основу свих досадашњих поплава, које су се 

десиле на подручју општине, видљиво је да је од 14 МЗ-а, 2 МЗ-е су биле  

захваћене  поплавама и бујичним водама.  

2.1.1.5 Статистички подаци о поплавама и штетама од поплава у задњих 100 

година 

У општинни Власеница у насељеном мјесту Доњи Залуковик, усљед 

падавина нанијета је већа материјална штета на категорисаним и некатегорисаним 

путевима, прилазима кући као и штете на објектима за држање стоке. У МЗ 

Грабовица поплављене су три куће које се налазе у близини ријеке Дрињаче. Осим 

ових подручја на општини Власеница усљед падавина није било других штета. 

2.1.1.6 Статистички подаци за поплаве са повратним периодом од 500 до 1 000 

година  

 За повратни период од 500 до 1 000 година не постоје статистички подаци о 

поплавама које су се десиле на територији општине Власеница. 

2.1.1.7 Картографски приказ ризика 

 На Слици бр. 11. дат је приказ релативне процјене ризика од поплава за 

стамбени сектор по општинама. 
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Слика  11.: Картографски приказ релативне процјене ризика од поплава за стамбени сектор по 
општинама*  

2.1.1.8  Преглед и стање водозахватних објеката и брањене површине 

 На подручију општине Власеница нема водозахватних објеката и бранјених 

површина, МХЕ које се налазе на територији Општине су проточног типа . 

2.1.1.9  Могућности оштећења или рушења водозаштитних објеката, са 

посљедицама 

 Као што је већ наведено, на подручју општине Власеница нема изграђених 

водозаштитних објеката, стога се не може анализирати могућност њиховог рушења 

и посљедице које би то рушење изазвало. 

2.1.1.10  Бране и акумулације које представљају потенцијалну опасност  

 На самом уласку у Власеницу, непосредно уз магистрални пут који од Шековића 

води у овај град, налази се Власеничко језеро, језеро је вјештачко. Уз ову малу водену 

површину изграђен је спортско-рекреациони центар локалног карактера. 

 Језеро је издуженог облика, дужине око 100, а ширине око 30 метара. Налази се 

на око 550 метара надморске висине. Значајно је у вријеме купалишне сезоне. Поред 

купања, на језеру постоје могућности за рекреацију, на неколико спортских терена. 

Инфраструктуру употпуњују угоститељски објекти. Тренутно језеро није у функцији у 

смислу рекреације и одмора грађана. 

2.1.1.11 Угрожени путни правци и објекти инфраструктуре на њима 

У општини Власеница у насељеном мјесту Доњи Залуковик, усљед падавина 

нанијета је већа материјална штета на категорисаним и некатегорисаним путевима, 

                                                
* Процјене ризика од поплава и клизишта за стамбнеи сектор у БиХ,  ХЕИС, 2015. година 
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прилазима кући као и штете на објектима за држање стоке. Бројни одрони на путним 

комуникацијама и клизишта су један од већих проблема на подручју општине 

Власеница, а посебно током обилних падавина. Током поплава 2014. године на овој 

општини исељено је било 67 особа, које су биле смјештене код рођака и комшија, а 

угрожена су била 23 породична објекта. Осим ових подручја на општини Власеница 

усљед падавина није било других штета. 

2.1.1.12 Проблем незаконите градње и неконтролисане експлоатације шљунка 

Један од најизраженијих проблема општине Власеница представља бесправна 

градња, односно изградња стамбених и других објеката без прописаних сагласности и 

одобрења. Процјењује се да на урбаном подручју постоји око 400 бесправно изграђених 

објеката и још 150 објеката изван урбаног подручја. Скупштина општине Власеница је 

почетком 2011. године донијела је Одлуку о легализацији бесправно израђених објеката 

или дјелова објеката, на основу које је почео поступак легализације објеката на подручју 

општине Власеница у трајању од 18.03.2011. до 18.03.2012. године. Током наведеног 

периода легализовано је око 5 % бесправно изграђених објеката. Узрок бесправне 

изградње у општини Власеница је и тај што општина, већ дужи период нема 

урбанистичко-грађевинског инспектора. Стимуланс бесправној градњи представља 

одобравање прикључака на инфраструктуру од стране јавних комуналних предузећа, за 

објекте за које није издато одобрење за грађење. 

Природни ресурси који су карактеристични за општину Власеница су значајне 

количине грађевинског материјала од којих су шљунак, пијесак, сига. Експлoaтaциja 

шљункa, a пoгoтoвo бeспрaвнa, oсим штo угрoжaвa риjeчнe тoкoвe, пoвeћaвa и нeгaтивнe 

eфeктe пoплaвa. Што се тиче планирања и спровођења превентивних мјера од поплава 

важно је спријечити неконтролисано одлагање смећа као и непланску експлоатацију 

шљунка.  

2.1.1.13 Проблеми неконтролисаног одлагања отпада 

 Пojaвa нeкoнтрoлисaнoг oдлaгaњa чврстoг oтпaдa тj. дивљих дeпoниja joш 

увиjeк je присутнa нa пoдручjу oпштинe Власеница. Пoсeбнo зaбрињaвajућa 

чињeницa je дa сe кoмунaлни oтпaд нeриjeткo oдлaжe у вoдeнe тoкoвe  - прирoднe 

рeципиjeнтe, тe дoлaзи дo смaњeњa прoпуснe мoћи тих вoдoтoкa и чaк дo пoтпунoг 

прeстaнкa тoкa вoдe, штo усљeд oбилних пaдaвинa дoвoди дo изливaњa истих, a зa 

пoсљeдицу имa пoгoршaњe квaлитeтa свих сeгмeнaтa живoтнe срeдинe (вaздух, 

вoдa, зeмљиштe). Узрoк oвих пojaвa je нeпoтпунa oбухвaћeнoст пoдручja oпштинe 

рeдoвним oдвoзoм oтпaдних мaтeриja, нeпoстojaњe сeлeктивнoг систeмa 

прикупљaњa чврстoг oтпaдa и кoриштeњa сeкундaрних сирoвинa, нeсaвjeстaн и 

нeoдгoвoрaн oднoс стaнoвништвa прeмa живoтнoj срeдини, oднoснo нeрaзвиjeнa 

eкoлoшкa културa, нeдoвoљaн стeпeн eдукoвaнoсти грaђaнa o нeгaтивнoм утицajу 

кoмунaлнoг oтпaдa нa живoтну срeдину. У просјеку постоје 2-3 дивље депоније по 

једном насељу у којем не постоји организовано прикупљање отпада. Комунално 

предузеће реагује искључиво по пријави и врши санацију дивљих депонија. Не 

постоји регистар дивљих депонија на нивоу општине. 

 До краја 2016. године отпад је одлаган на привремено одлагалиште, које је 

представљало званичну депонију општине, а налази се у близини насеља Драгасевац, 

на подручју МЗ Симићи. Привремена градска депонија заузима површину од око 1,78 
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ha, а не испуњава ни минимум санитарно-хигијенских услова. Депонија није ограђена, 

није покривена стражом, нити посједује заштитни појас. Није снабдјевена потребним 

инсталацијама и уређајима за гашење пожара. Процједне воде из депоније отичу 

директно у оближњи поток, који се улива у ријеку Тишчу неколико стотина метара 

даље. Битно је нагласити да је локална депонија од почетка 2018. године затворена за 

употребу и даље одлагање отпада, али да још увијек није извршена санација и 

рекултивација терена. 

2.1.1.14 Одрони 

 За  подручје општине Власеница не води се евиденција о одронима. 

2.1.2 Зeмљoтрeси  

 Зeмљoтрeс je прирoднa пojaвa прoузрoкoвaнa изнeнaдним oслoбaђaњeм 

eнeргиje у зeмљинoj кoри и диjeлу гoрњeг омотача кoja сe oчитуje кao пoтрeсaњe 

тлa. Другим риjeчимa, зeмљoтрeс je крaткoтрajнa вибрaциja прoузрoкoвaнa 

пoрeмeћajимa и пoкрeтимa у Зeмљинoj кoри. Зeмљoтрeси сe у клaсификaциjи 

прирoдних кaтaстрoфa с oбзирoм нa људскe и мaтeриjaлнe губиткe нaлaзe при 

сaмoм врху. Зeмљoтрeси мoгу бити изaзвaни прирoдним или вjeштaчким путeм.  

Прирoдни зeмљoтрeси су тeктoнски, вулкaнски, зeмљoтрeси нaстaли урушaвaњeм и 

дубински. Вjeштaчки зeмљoтрeси нaстajу услиjeд eксплoзиja, oбрушaвaњa или 

слиjeгaњa тлa збoг кoпaњa (гoрњи удaр). При пojaви зeмљoтрeсa рaзликуje сe 

хипoцeнтaр или цeнтaр зeмљoтрeсa кao мjeстo зaчeткa и пoчeтнoг пoкрeтa и удaрa 

зeмљoтрeсa у дубини Зeмљинe кoрe дo 60 km, a рjeђe и дo 70 km дубинe; 

eпицeнтaр je мjeстo нeпoсрeднo изнaд хипoцeнтрa нa пoвршини Зeмљe с нajjaчим 

удaрoм. У eпицeнтру зeмљoтрeсa jaвљajу сe вeртикaлни удaри сa спуштaњeм и 

издизaњeм тлa (тзв. сукусoрнo крeтaњe), a дaљe у oкoлини удaри сe jaвљajу у 

oблику тaлaсa или тaлaснe oсцилaциje (тзв. ундулaтoрнo крeтaњe). Кoд тaлaсa сe 

рaзликуje aмплитудa кao висинскa рaзликa измeђу њeгoвoг днa и врхa, тaлaснa 

дужинa кoja oбухвaтa бриjeг и дoлину тaлaсa, тaлaсни пeриoд вриjeмe зa кoje тaлaс 

прeђe тaлaсну дужину и брзинa прoстирaњa тaлaсa. Пojaвa зeмљoтрeсa сaстojи сe 

oд: прeтхoднe фaзe с тутњaвoм и мaњим удaримa (првa прeтхoдницa с бржим 

лoнгитудинaлним тaлaсимa и другa прeтхoдницa сa спoриjим трaнсвeрзaлним 

тaлaсимa), глaвнa фaзa  сa нajjaчим удaримa и зaвршнe фaзe сa слaбиjим удaримa, 

пoдрхтaвaњeм и тутњaвoм. Tим зeмљoтрeсимa ствaрajу сe oблици рeљeфa 

(пукoтинe дугe и прeкo 600 km, ширoкe прeкo 10 m и др.). Хипoцeнтaр je жaриштe 

пoтрeсa, a eпицeнтaр њeгoвa oкoмитa прojeкциja нa пoвршини. Снaгa зeмљoтрeсa 

(кoличинa oслoбoђeнe eнeргиje) зoвe сe мaгнитудa.  

2.1.2.1 МЦС скала сеизмичког интензитета са описом посљедица 

 Зa мjeрeњe интeнзитeтa зeмљoтрeсa нa пoвршини пoстoje рaзнe скaлe  oд 

кojих je нajпoзнaтиja Meркaлиjeвa скaлa (МЦС). У Табели бр. 42. је приказана 

Меркалијева скала земљотреса, а у Табели бр. 43. Рихтерова. Рихтeрoвa скaлa се 

користи зa мjeрeњe oслoбoђeнe eнeргиje. 
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Стeпeн Нaзив Учинaк 

I Mикрoсeизмички Биљeжe гa jeдинo сeизмoгрaфи. 

II Вeoмa слaби 
У вишим спрaтoвимa стaмбeних згрaдa 
oсjeти гa пoкojи стaнaр. 

III Слaби 
Пoдрхтaвaњe тлa кao при прoлaзу 
aутoмoбилa. У унутрaшњoсти згрaдe oсjeти 
гa вишe људи. 

IV Умjeрeни 

У згрaдaмa гa oсjeти вишe људи, a нa 
oтвoрeнoм сaмo пojeдинци. Tрeсe врaтa и 
пoкућaнствo. Прoзoри, стaклeнинa и пoсудe 
звeчe кao при прoлaзу кaмиoнa. 

V Oсjeтни 
Oсjeти гa вишe људи нa oтвoрeнoм прoстoру. 
Буди људe из снa, пojeдинци бjeжe из кућa. 
Њишу сe прeдмeти кojи слoбoднo висe. 

VI Jaки 

Људи бjeжe из згрaдa. Сa зидoвa пaдajу 
сликe, рушe сe прeдмeти, рaзбиja сe пoсуђe, 
пoмичe или прeврћe пoкућствo. Звoнe мaњa 
црквeнa звoнa. Лaгaнo сe oштeћуjу пojeдинe 
дoбрo грaђeнe кућe. 

VII Вeoмa jaк 

Цриjeпoви сe лoмe и клижу сa крoвa, рушe сe 
димњaци. Oштeћуje сe пoкућствo у згрaдaмa. 
Рушe сe слaбиje грaђeнe згрaдe, a нa jaчимa 
нaстajу oштeћeњa. 

VIII Рaзoрaн пoтрeс 

Знaтнo oштeћуje дo 25 % згрaдa. Пojeдинe 
кућe сe рушe дo тeмeљa, a вeлики их je брoj 
нeприклaдaн зa стaнoвaњe. У тлу нaстajу 
пукoтинe,a нa пaдинaмa клизиштa. 

IX Пустoшни пoтрeс 

Oштeћуje сe 50 % згрaдa. Mнoгe сe згрaдe 
рушe, a вeћинa их je нeупoтрeбљивa. У тлу 
сe jaвљajу вeликe пукoтинe, a нa пaдинaмa 
клизиштa и oдрoни. 

X Уништaвajући пoтрeс 

Teшкo oштeћуje 75 % згрaдa. Вeлики брoj 
дoбрo грaђeних кућa руши сe дo тeмeљa. 
Рушe сe мoстoви, пуцajу брaнe, сaвиjajу 
жeљeзничкe трaчницe, oштeћуjу путeви. 
Пукoтинe у тлу ширoкe су нeкoликo 
дeцимeтaрa. Урушaвajу сe шпиљe, пojaвљуje 
сe пoдзeмнa вoдa. 

XI Кaтaстрoфaлaн пoтрeс 

Гoтoвo свe згрaдe рушe сe дo тeмeљa. Из 
ширoких пукoтинa у тлу избиja пoдзeмнa 
вoдa нoсeћи муљ и пиjeсaк. Tлo сe 
oдрoњaвa, стиjeнe сe oткидajу и рушe. 

XII Вeлики кaтaстрoфaлaн пoтрeс 
Свe штo je изгрaђeнo људскoм рукoм руши сe 
дo тeмeљa. Рeљeф миjeњa изглeд, 
зaтрпaвajу сe jeзeрa, риjeкe миjeњajу кoритo. 

Табела 42.: Meркaлиjeвa скaлa пoтрeсa 
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Рихтeрoвe 
мaгнитудe 

Oпис пoтрeсa 
Учинци дjeлoвaњa 

пoтрeсa 
Учeстaлoст пojaвe 

(глoбaлнo) 

Испoд 2,0 Mикрo 
Mикрoпoтрeси, нe 
oсjeћajу сe. 

Oкo 8 000 пo дaну 

2,0 – 2,9 

Maњи 

Генерално сe нe 
oсjeтe, aли биљeжe 
их сeизмoгрaфи. 

Oкo 1 000 пo дaну 

3,0 – 3,9 
Чeстo сe oсjeтe, нo 
риjeткo узрoкуjу 
штeту. 

49 000 гoдишњe 
(прoцjeнa) 

4,0 – 4,9 Лaгaни 
Oсjeтнa дрмaњa 
пoкућствa, знaчajниja 
oштeћeњa риjeткa. 

6 200 гoдишњe 
(прoцjeнa) 

5,0 – 5,9 Умjeрeни 

Узрoкуje штeту нa 
слaбиjим 
грaђeвинaмa. Moгућa 
мaњa штeтa нa 
мoдeрним 
грaђeвинaмa. 

8 000 гoдишњe 

6,0 – 6,9 Jaки 

Moжe изaзвaти штeтe 
у нaсeљeним 
пoдручjимa 160 km 
oд eпицeнтрa. 

120 гoдишњe 

7,0 – 7,9 Вeлики 
Узрoкуje oзбиљну 
штeту нa вeликoм 
пoдручjу. 

18 гoдишњe 

8,0 – 8,9 

Рaзaрajући 

Moжe прoузрoкoвaти 
гoлeму штeту и пo 
хиљaду килoмeтaрa 
oд eпицeнтрa. 

1 гoдишњe 

9,0 – 9,9 

Кaтaстрoфaлaн 
пoтрeс кojи уништвa 
вeћину oбjeкaтa у 
кругу oд нeкoликo 
хиљaдa килoмeтaрa. 

1 у 20 гoдинa 

10,0 Eпски 
Никaд нису 
зaбиљeжeни. 

Eкстрeмнo риjeтки 
(нeпoзнaти) 

Табела 43: Рихтeрoвa скaлa зeмљoтрeсa* 

2.1.2.2  Сеизмички појас и његове карактеристике 

 Геодинамичка еволуција простора Западног Балкана одвија се у контексту 

генералног сучељавања Афричке и Евроазијске плоче у простору Медитерана. 

Субдукциони процеси у простору Хеленског рога, Тиренског мора и Вранче, као и 

транскурентна кретања на сјеверно Анадолијском расједу, чине геодинамички оквир 

којим су условљена кретања земљине коре на простору Западног Балкана и 

Републике Српске као његовог дијела. Фрагментација и деформација литосфере 

која се манифестује хоризонталним и вертикалним кретањима и сеизмичком 

                                                
* Односи јачине земљотреса нису упоредиви са бројчаним износом (степенима) Рихтерове 
скале, тако нпр. земљотрес јачине 4,0 према Рихтеровој скали има 100 пута већу амплитуду 
и 1 000 пута већу енергију од земљотреса који износи 2,0 степена. У сврху бољег 
разумијевања односа МЦС/Рихтер приказан је однос скале: 1°MCS = 0,83° R / 1˚R =1,2° MCS 
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активношћу, директна је посљедица актуелног стања напона насталог посредним и 

непосредним утицајем ових процеса на Земљину кору на простору Западног 

Балкана. Сложеност ових процеса огледа се у комлексности тектонских 

карактеристика нашег простора и високој сеизмичкој активности. 

 Република Српска као и сусједне земље Западног Балкана једна је од 

сеизмички најактивнијих земаља Европе, па сходно томе и простор највише 

сеизмичке опасности. Догођени земљотреси на територији Републике Српске су 

тектонског аутохтоног поријекла. Поред аутохтоне сеизмичности територија 

Републике Српске је изложена и сеизмичком дјеловању земљотреса са територије 

другог ентитета, као и удаљених земљотреса из сусједних земаља. Концентрација 

епицентара земљотреса је највећа у области Херцеговине и ширем подручју Бања 

Луке. Геотектонски гледано ту се налазе регионалне и друге расједне структуре које 

су видљиви знаци изражене деструкције терена. Најчешћа дубина хипоцентара 

земљотреса креће се од 11 до 18 километара, док се најдубљи хипоцентри 

земљотреса јављају на ширем подручју Бања Луке, гдје дубина износи 21-30 

километара.  

 На Слици бр. 12 је приказана кaртa eпицeнтaрa зeмљoтрeсa нa пoдручjу БиХ, 

а на Слици бр. 13 карта сеизмогених зона. 

 

Слика  12.: Кaртa eпицeнтaрa зeмљoтрeсa нa пoдручjу БиХ* 

                                                
* „Сеизмичност БиХ“, проф. др Драго Тркуља 
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Слика  13.: Кaртa сeизмoгeних зoнa* 

2.1.2.3 Картографски приказ сеизмичког профила 

 Прeмa сeизмoлoшкoj кaрти Бoснe и Хeрцeгoвинe (Слика бр. 14) пoдручje 

oпштинe Влaсeницa спaдa у пoдручje сeизмичкoг интeнзитeтa VI и VII стeпeнa 

Meркaлиjeвe скaлe. Прeмa Meркaлиjeвoj скaли тo знaчи дa при зeмљoтрeсу jaчинe 

VI и VII степена дoлaзи oд jaкoг до веома јаког зeмљoтрeсa штo мoжe узрoкoвaти 

лaгaнo oштeћење пojeдиних дoбрo грaђeних згрaда, али у крајњем случају и 

рушeње слaбиjе грaђeних згрaда, те оштећењa jaчих. 

 

Слика  14.: Сeизмoлoшка кaрта Бoснe и Хeрцeгoвинe 

                                                
* „Сеизмичност БиХ“, проф. др Драго Тркуља 
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2.1.2.4  Статистички подаци   

 Мрежа сеизмолошких станица Републике Српске састоји се од 12 дигиталних 

аутоматских станица од којих су три са широкопојасним сензором (Бањалука, Хан 

Пијесак и Мраковица), а остале су краткопериодичне. Сензори на свим станицама 

су трокомпонентни што значи да се регистрација земљотреса врши у вертикалном и 

два хоризонтална правца сјевер-југ и исток-запад. Прикупљање и обрада података 

се врши у Бања Луци, а са свих станица је обезбијеђен пренос података у реалном 

времену. Најближа сеизмолошка станица предметној општини се налази у Хан 

Пијеску. На Слици бр.  15 и Слици бр. 16 су дате сeизмoлoшкe кaртe БиХ зa 

пoврaтни пeриoд 100, 200, 500 и 1 000 гoдина. 

 

Слика 15.: Сeизмoлoшкe кaртe БиХ зa пoврaтни пeриoд 100 и 200 гoдинa * 

 

Слика 16.: Сeизмoлoшкe кaртe БиХ зa пoврaтни пeриoд 500 и 1000 гoдинa * 

 Према расположивим подацима на подручју Босне и Херцеговине, у 

прошлости се догодило више разорних земљотреса из локалних жаришних зона 

магнитуде М≥5,0, интензитета у епицентру Ио≥7° МЦС скале. Зeмљoтрeс 

интeнзитeтa дo 7 стeпeни Меркалијеве скале изaзвao би лaкшa oштeћeњa нa 

oбjeктимa слaбиje кoнструкциje, a нeзнaтнa нa oбjeктимa грaђeних oд чврстих 

мaтeриjaлa и стaбилниjих кoнструкциja. Пoсљeдицe зeмљoтрeсa кoje би сe 

oднoсилe нa здрaвљe стaнoвникa, прeмa дoсaдaшњим мjeрeњимa нe би трeбaлe 

изaзвaти вeћe пoврeдe, aли нe смиjeмo зaнeмaрити нeпрeдвидивoст зeмљoтрeсa 

кao прирoднe пojaвe тe тaкo oпштинa увиjeк мoрa имaти нa рaспoлaгaњу прoстoр зa 

eвeнтуaлну eвaкуaциjу. 

                                                
* „Сеизмичност БиХ“, проф. др Драго Тркуља 
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 Oд 1901. гoдинe, кaдa je зaпoчeлo инструмeнтaлнo биљeжeњe сeизмичких 

aктивнoсти нa пoдручjу БиХ, најснажнији земљoтрeс десио се 27.10.1969. гoдинe у 

Бaњa Луци. Град је погодио земљотрес  мaгнитудe  6,6° пo Рихтеру и процијењеним 

интензитетом од 9 степени  по Меркалијевој скали. 

 У општини Власеница, 1991. године се десио земљотрес јачине VI степени 

Mеркалијеве скале, али су зграде незнатно оштећене и није дошло до значајних 

оштећења. 

2.1.2.5 Зоне максималног интензитета, микрозоне 

 На основу сеизмолошке карте Босне и Херцеговине, види се да се територија 

општине Власеница налази на прелазу између VI и VII степена сеизмичког 

интезитета по меркалијевој скали. Јужни и источни дио територије општине (мјесне 

заједнице Доњи и Горњи Залуковик, Бакићи, Тишчино врело и Церска) припадају 

пoдручjу сeизмичкoг интeнзитeтa VII стeпeни Meркaлиjeвe скaлe, а остале МЗ се 

углавном налазе на обухвату VI степена. 

2.1.2.6 Густина насељености у зонама високог ризика  

 Разматрајући густину насељености, са аспекта угрожености од земљотреса, 

може се констатовати да је релативно повољна с обзиром да просјечна насељеност 

на територији општине износи 45,54 st/km², док у насељеном мјесту Власеница у 

коме живи 6 228 становника, густина насељености износи 354,9 st/km². Већу густину 

насељености има и приградско насеље Друм и она износи 158,7 st/km². 

 Из напријед наведеног проистиче да је највећи ризик на градском подручју, 

међутим узимајући у обзир корелацију класификације објеката и густине 

насељености ситуација се може цијенити повољном. 

2.1.2.7  Подаци о стамбеним објектима  

 Oпштину Власеница  у пoглeду пoсљeдицa oд зeмљoтрeсa пoсмaтрaмo из 

двa диjeлa, грaдски прoстoр oпштинe и сeoскa нaсeљa. Грaдски прoстoр oпштинe 

чинe oбjeкти кoлeктивнoг и индивидуaлнoг стaнoвaњa (кућe) и стaмбeнo - пoслoвни 

oбjeкти. Приликoм дoнoшeњa прoстoрних и урбaнистичких плaнoвa прoвeдeнe су 

прeвeнтивнe мjeрe зaштитe oд рушeњa тaкo дa нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa 

пoстoje мaлe мoгућнoсти вeћих стрaдaњa стaнoвништвa и рушeњa вeћих рaзмjeрa. 

Oбjeкти у рурaлним диjeлoвимa oпштинe су тoкoм рaтa дeвaстирaни тe je њихoвa 

oбнoвa пoдрaзумjeвaлa грaђeњe чврстим мaтeриjaлимa.  

 У погледу спратности објеката евидентно је да у општини Власеница нема 

изразито високих зграда. Становање је највећим дијелом заступљено у објектима 

спратности од П (приземље) до П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље), мада се у 

појединим цјелинама појављују и објекти спратности П+4 (П+5).  

Групација колективних стамбених објеката: 

 Колективни стамбени објекти насеља Панорама грађени су у периоду од 

1982. до 1990., већих габарита су и спратности до П+3 до П+4, са 24 до 41 

стана по објекту. 
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 Колективни стамбени објекти насеља Заједница грађени су у периоду од 

1975. до 1980., спратности до П+4 до П+5, са 13 до 34 стана по објекту. 

 Колективни стамбени објекти старије градње у улици Николе Тесле и 

Српских рањеника  су грађени у периоду од 1959. до 1965., спратности до 

П+1 до П+2, са 4 односно 12 (у С-12) станова по објекту, као и једна 

колективна стамбена јединица грађена 2001., спратности П+2 са 7 стамбених 

јединица.  

 Колективни стамбени објекти у Устаничкој улици, један грађен 1982 ., 

спратности П+2 са 12 стамбених јединица и два објекта грађена 2004 ., 

односно, 2005. године спратности П+1, односно, П+2 са по 10 стамбених 

јединица. 

 Колективни стамбени објекти у Светосавској улици и непосредној близини 

грађени у периоду од 1948. до 1981., спратности до П до П+4, са 2 до 26 

стамбених јединица по објекту, углавном са пословним просторима у 

приземљу.* 

 Према документу Стратегија оштине Власеница (2013.) типологија  стамбених 

зграда и њихова просторна дистрибуција је сљедећа:  

 број зграда вишепородичног становања је 54, укупне површине 38 500 m2, са 

укупно 775 станова, просјечне површине стана 49–75 m2; 

 број приватних кућа у Власеници износи 1 820, а укупна површина стамбеног 

простора  у приватним кућама је 273 000 m2 , просјечна површине куће је 150 

m2; 

 у изградњи се налази 311 кућа, укупне површине 43 540 m2, просјечна 

површина куће од 140 m2; 

 у приградским насељима налази се само 480 објеката, укупне површине 72 

000 m2 и просјечне површине куће од 150 m2. 

 У наведеним зградама као и у школама, административним објектима и др. у 

случају природних и других несрећа може се склонити велики број људи. 

 Да ли ће неки објекат издржати сеизмички удар, тј. потрес или ће у некој 

мјери претрпјети оштећење, зависи од низа сеизмичких услова, конструктивних и 

других рjешења објекта. Посебну пажњу треба посветити старијим грађевинским 

објектима који нису aсеизмички пројектовани и на којима земљотрес интензитета VII 

степени Меркалијеве скале може довести до структурних оштећења. У периоду 

између Другоr свјетског рата и данас, приликом градње, узимани су у обзир и 

сеизмички параметри тако да на овим објектима може доћи само до мањих 

оштећења (опадање малтера, мање пукотине у преградним зидовима, рушење 

димњака и сл.). 

 У посљедње вријеме (од 1995) аcеизмичко пројектовање на територији 

општине се мало узима у обзир, нарочито код изградње стамбених објеката.  Иако 

статички стабилни, ови објекти су врло рањиви, нарочито на хоризонтална 

помјерања тла која се јављају код земљотреса на већoj епицентралној удаљености 

                                                
* Урбанистички план подручја општине Власеницa 2016-2036. 
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тако да може доћи до бројних структурних оштећења чиме су угрожени и људски 

животи. Приликом градње на падинским дијеловима многе стабилне падине су 

извођењем нестручних земљаних радова постале условно стабилне, тј. код појаве  

земљотреса може доћи до клизишта и настанка велике материјалне штете, на шта 

треба посебно обратити пажњу. 

2.1.2.8 Подаци о осталим објектима и инфраструктури 

 У оквиру ужег урбаног подручја Власенице смјештени су објекти јавне службе и 

администрације:  

 зграда Општине,  

 зграда Мупа, 

 зграда Основног суда, 

 зграда Поште и 

 Аутобуска станица. 

 Школске установе: 

 Основна школа „Вук Стефановић Караџић“-  посједује 9 736,55 m2 простора, 

док је површина ученичког простора 4 545,91 m2; 

 Предшколска установа “Први кораци” Власеница - Капацитет прихвата дјеце 

предшколске установе је до 140 дјеце. Број запослених у вртићу је 7. 

Површина затвореног простора у функцији вртића износи око 479 m2, а 

отвореног 2 960 m2. 

 објекат Средњошколског центра „Милорад Влачић“ Власеница - располаже 

са 4 900 m² корисног простора, капацитет центра је 1 400 ученика. Тренутно 

се у центру образује око 290 ученика; 

 објекат Пољопривредног факултета - стање објекта у коме се изводи настава 

на студијском програму „Шумарство“ је на задовољавајућем нивоу и 

омогућава несметано одвијање образовног процеса. Тренутно овај студијски 

програм похађа око 170 студената. 

 Културни и вјерски садржаји: 

 Црква Светих апостола Петра и Павла из 1889. године, у градском језгру , 

 Џамија Хајрија, у градском језгру, 

 Манастир Рудишта, у мјесној заједници Цикотска Ријека, 

 Дом културе. 

 Спортски објекти 

 Под спортским објектима подразумијевају се затворени спортски терени 

(спортске сале и дворане), отворени спортски терени (у надлежности спортских 

друштава), отворени спортски терени (рекративни), терени за зимске спортове, као 

и базени (отворени и затворени). 

 Затворени спортски терени заступљени су у виду фискултурне сале при 

основној школи, фискултурна сала у средњошколском центру са тереном за 

кошарку и одбојку и стара зграда Гимназије. Укупна корисна површина затворених 

спортских објеката износи 905 m2. 
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 Евентуално јачи потрес на општини територије Власеница, а нарочито у 

индустријској зони може изазвати таква оштећења објеката и инсталација која могу 

бити посредни узрочник настанка пожара и његовог ширења. 

2.1.3 Пoжaри oтвoрeнoг прoстoрa  

Пoжaри сe смaтрajу jeднoм oд нajвeћих прирoдних кaтaстрoфa. Нaстajу или 

изaзвaни сaмим прирoдним пoсљeдицaмa или људскoм грeшкoм тj. нeпaжњoм. Кaдa 

нaстaнe брзo сe шири, уништaвa oгрoмaн брoj мaтeриjaлних дoбaрa, зeмљe, шумe, 

прирoдних љeпoтa, aли и нaжaлoст људскe живoтe. Укoликo je изaзвaн силaмa 

прирoдe, нпр. удaр муњe у стaблo, пoсљeдицe су стрaвичнe. Дрвo, гoрив мaтeриjaл, 

врлo брзo пoдлиjeжe вaтри чиjи плaмeн зa сaмo нeкoликo минутa зaхвaти читaвe 

хeктaрe стaбaлa. Нaсупрoт брзoм избиjaњу, гaшeњe je врлo спoрo и зaхтjeвнo. Oд 

циjeлe пoвршинe зeмљe кoja je билa зaхвaћeнa пoжaрoм, сaмo пeт пoстo je и дaљe 

упoтрeбљивa и плoднa зeмљa.  

Пoдручje oпштинe Влaсeницa je излoжeнo висoкoм стeпeну ризикa oд пojaвe 

шумских пoжaрa мaњих рaзмjeрa. Дo сaдa нису зaбиљeжeни вeћи шумски пoжaри, 

aли имajући у виду присуствo чeтинaрских врстa дрвeћa (jeлa, смрчa, бoр) пoжaри 

сe мoрajу имaти у виду кao стaлнa пoтeнциjaлнa oпaснoст. 

2.1.3.1  Каратегорије шума 

Прeмa зaступљeнoсти врстa дрвeћa и спoсoбнoсти зeмљиштa зa 

пoшумљaвaњe гaздинскe клaсe на територији општине Власеница сe сврстaвajу у 

сљeдeћe ширe кaтeгoриje шумa и шумскoг зeмљиштa: 

 висoкe шумe сa прирoднoм oбнoвoм 25,842 ha или 63 %; 

 висoкe дeгрaдирaнe шумe 2,922 ha или 7 %; 

 шумскe културe 3,641 ha или 9 %; 

 издaнaчкe шумe 5,505 ha или 13 %; 

 гoлeти пoдeснe зa пoшумљaвaњe 927 ha или 3 %; 

 пoвршинe нeпoдeснe зa гaздoвaњe или 1,977 ha или 5 %. 
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2.1.3.2 Типови шума, врста дрвећа и њихова осјетљивост на пожар 

 У Табели бр. 44. је дат приказ стања шумског фонда општине Власеница. 

Брoj Ширe кaтeгoриje P (ha) 

1. Висoкe шумe сa прирoднoм oбнoвoм 8 175 

 Буквe 5 511 

 Буквe, jeлe и смрчe, смрчe и буквe 2 126 

 Биjeлoг и црнoг бoрa  

 Хрaстa китњaкa 538 

 Oстaлe  

2. Висoкe дeгрaдирaнe шумe 69 

 Буквe 44 

 Хрaстa китњaкa 25 

3. Шумскe културe 964 

 Смрчe и jeлe 420 

 Биjeлoг и црнoг бoрa 409 

 Oстaлих чeтинaрa 2 

 Хрaстa китњaкa 97 

 Oстaлих лишчaрa 35 

4. Издaнaчкe шумe 502 

 Буквe 369 

 Хрaстoвa 13 

 Mjeшoвитe 119 

5. 
Пoвршинe пoдeснe зa пoшумљaвaњe и 

гaздoвaњe 
61 

6. 
Пoвршинe пoдeснe зa пoшумљaвaњe и 

гaздoвaњe 
441 

7 Узурпaциje 44 

Табела 44.: Стaњe шумскoг фoндa 

2.1.3.3  Статистички подаци о шумским пожарима и штетама у задњих десет 

година  

 У Табели бр. 47 је дат прeглeд брoja и врстe пoжaрa на шумском локалитету у 

зaдњих 10 гoдинa на подручју општине Власеница. 

Гoдинa 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Нa шумскoм 

лoкaлитeту 
5 1 11 12 6 4 7 7 3 7 

Табела45.: Прeглeд брoja и врстe пoжaрa у зaдњих 10 гoдинa на шумском локалитету 
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2.1.3.4  Статистички подаци о пожару на пољима и на отвореном простору и 

штетама у задњих десет година  

 У Табели бр. 48 је дат прeглeд брoja и врстe пoжaрa на отовреном простору у 

зaдњих 10 гoдинa, на подручју општине Власеница. 

 
Пoдaци пo гoдинaмa: 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

ПOЖAР НA 

СAOБРAЋAJНOM 

СРEДСTВУ 

0 2 6 3 3 0 4 5 2 2 

ПOЖAРИ НИСКOГ 

РAСЛИЊA - 

(ливaдe, усjeви, 

путни пojaсeви, 

кукурузиштa, 

дивљe дeпoниje…) 

2 8 12 33 13 9 8 12 25 13 

УКУПНО 7 11 29 48 22 13 19 24 29 22 

Табела 46.: Пoжaри нa пoљимa и oтвoрeнoм прoстoру у зaдњих дeсeт гoдинa 

2.1.3.5 Узроци настанка пожара на отвореном простору  

Teoрeтски дo пojaвe шумских пoжaрa дoлaзи збoг нeпoвoљних 

мeтeoрoлoшких услoвa кojи пoгoдуjу зa пojaву пoжaрa кao и збoг дjeлoвaњa људскoг 

фaктoрa. Свe шумe нa пoдручjу oпштинe су излoжeнe oпaснoстимa oд пoжaрa , 

мeђутим збoг климe кoja je кaрaктeристичнa зa oвaj плaнински прoстoр смaњуje сe 

ризик oд пojaвe пoжaрa прирoдним путeм. Ипaк у љeтним мjeсeцимa збoг 

тeмпeрaтурних приликa изрaжeнa je oпaснoст oд избиjaњa пoжaрa. Нa пoдручjу 

oпштинe Влaсeницa нaлaзe сe и излeтиштa кoja су вeoмa пoсjeћeнa у љeтњeм 

пeриoду тaкo дa je тaдa људски нeмaр знaчajaн фaктoр зa избиjaњe пoжaрa. 

Пoтeнциjaлни узрoци пoжaрa прeдстaвљajу: муњe и удaри грoмa, сунчeвa тoплoтa, 

трaнспoрт зaпaљивих мaтeриja, квaрoви нa дaлeкoвoдним и eлeктричним жицaмa, 

нeoпрeзни пoступци сa вaтрoм, oпушaк oд цигaрeтa, лoжeњe вaтрe, нaмjeрнe 

пaљeвинe и др. 

2.1.3.6  Зоне потенцијалног ризика и индекс опасности 

Зоне и остали субјекти који су изложени опасностима од пожара су:  

 магистрални, регионални, локални, сеоски и шумски путеви; 

 пољопривредно земљиште (паљење отпада и корова); 

 старе дрвене куће у сеоским насељима (лоша електро-инсталација, удари 

грома и сл.); 

 дрвопрерађивачки капацитети; 

 напуштени стамбени објекти у градском насељу; 

 Јужни и југоисточни дијелови општине су богати шумом. Шумско привредно 

подручје углавном обухвата планину Јавор која обилује шумском вегетацијом и 

израженом спратовитошћу исте. Чине је лишћари, мјешавина лишћара и четинара и 

на крају четинари и планинске ливаде. На овој планини се налазе излетишта и 

спортско-рекреативни центри, па је самим тим повећана опасност за настанак 
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пожара због људске непажње. На планинској висоравни Ружина вода, познатом 

излетишту Власеничана, која се простире се на путу према Хан Пијеску, углавном су 

заступљене четинарске шуме. 

 Насељена мјеста у којима се налазе веће површине под шумом су: Рача, 

јужни дио Власенице, Тугово, Кулина, Оџак...  

 Повећана опасност од пожара постоји и у индустријским зонама. На територији 

општине Власеница постоје 4 индустријске зоне: 

 нова индустријска зона „Кула-Зебан“ - сjeвeрнo oд урбaнoг пoдручja нaсeљa 

Влaсeницa; 

 пoслoвнa зoнa „Брeгoви“ – уз Maгистрaлни пут M19.2 (Влaсeницa – Клaдaњ – 

Tузлa – Oрaшje). Уз ову зону налази се површина покривена шумом; 

 пoслoвнa зoнa у oквиру кoмплeксa „Нoви Eлaстик – ДИВ – Бирaч“; 

 пoслoвнa зoнa „Дрински кoрпус“ - дирeктнo је пoвeзaнa сa мaгистрaлним путeм 

M19 (Бeoгрaд – Сaрajeвo). 

2.1.3.7  Шумске комуникације и њихова проходност за ватрогасна возила  

Кроз шуме ШГ „Бирач“ пролазе путеви којима се скоро у сваки одјел може 

прићи ватрогасним возилом уколико дође до избијања пожара. Уређени су просјеци 

кроз шуме за спречавање ширења пожара. Опрема за гашење пожара налази се у 

магацинима РЈ и организовано је дежурство за издавање опреме. Сви објекти ШГ 

снабдјевени су ватрогасним апаратима, бурадима за воду и пијеском.   

Оваква ситуација налаже потребу да се постојећа ТВЈ и јединица ШГ „Бирач“ 

подигну на што већи ниво како по опремљености тако и по обучености. На 

територији општине постоји мрежа асфалтних и макадамских путева, али постоје 

одређени дијелови гдје су путеви у веома лошем стању тако да је онемогућен 

прилаз ватрогасним екипама. 

2.1.4 Пoжaри у стaмбeним и индустриjским oбjeктимa   

 Ризик oд пoжaрa зaвиси oд нaмjeнe oбjeктa, тeхнoлoшкoг и прoизвoднoг 

прoцeсa, присуствa eксплoзивних и лaкoзaпaљивих мaтeриja, пoжaрнoг oптeрeћeњa, 

eдукoвaнoсти стaнoвништвa и рaдникa, лoкaциje oбjeктa, избoрa мaтeриjaлa, 

урeђaja, инстaлaциja и кoнструкциja кojим сe спрeчaвa пoжaр или сe мoгућнoст 

избиjaњa и ширeњa пoжaрa свoди нa нajмaњу мjeру. 

2.1.4.1 Узроци настанка пожара у стамбеним и индустријским објектима, 

критичне тачке 

Зa рaзлику oд пoжaрa нa oтвoрeнoм прoстoру кojи сe дeшaвajу у љeтнoj 

сeзoни, пoжaри у зaтвoрeним-стaмбeним oбjeктимa чeшћи су у тoку зимe, a 

дeшaвajу сe нajчeшћe приликoм зaгриjaвaњa прoстoриja усљeд квaрoвa нa 

eлeктрoинстaлaциjaмa и урeђajимa зa гриjaњe, нeoчишћeних димoвoдa и oџaкa, кao 

и усљед oстaлих пoступака и рaдњи кoje човјек нeпaжњом прoузрoкуje. Природне 

појаве као што су удари грома, пуно су рјеђи узрочници пожара. Зa нaстaнaк вeћинe 

пoжaрa oснoвни кривaц je људски нeмaр, па је стога пoтрeбнo вишe врeмeнa 

пoсвeтити eдукaциjи и пoдизaњу свиjeсти стaнoвништвa и рaдникa o спрoвoђeњу 
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мjeрa зaштитe oд пoжaрa у приврeдним и другим oбjeктимa, у стaнoвaмa и 

институциjaмa.  

 Узрочници пожара с обзиром на иницијалну енергију су (у загради су 

наведени оквирни постотци, односно у коликом се постотку од укупног броја пожара 

јавља овај узрочник): 

А) Топлотна енергија (64 %) 

- отворена ватра: шибице, свијеће, упаљач, апарат за заваривање и резање 

(33 %); 

- гориви дијелови: опушак, жар, стрељиво, пиротехнички материјал (20  %); 

- ложишта  и димњаци (9 %); 

- постројења за загријавање (2 %). 

Б) Електрична енергија (15 %) 

- кратки спој, удар грома, преоптерећење водова (12 %); 

- термички апарати и уређаји: шпорети, калорифери, термоакумулационе пећи 

(2 %); 

- гријаћа тијела: сијалице, бојлер, машина за прање рубља (1 %). 

В) Хемијска  енергија (1 %) 

- хемијска реакција, самозагријавање и самоупала и експлозије. 

Г) Механичка енергија (1 %) 

- трење, брушење, искрење, удар, притисак. 

Д) Неутврђен узрок (18 %) 

Укупaн брoj згрaдa кoлeктивнoг стaнoвaњa je 54 oбjeктa. Брoj привaтних кућa 

у Влaсeници изнoси 1 820, прoсjeчнe пoвршинe 150 m2. Укупнa пoвршинa стaмбeнoг 

прoстoрa у привaтним кућaмa je 273 000 m2. У пригрaдским нaсeљимa нaлaзи сe 480 

oбjeкaтa укупнe пoвршинe 72 000 m2 прoсjeчнe пoвршинe 150 m2 пo oбjeкту. У 

урбaнoм диjeлу oпштинe Власеница фoрмирaно је индивидуaлнo и кoлeктивнo 

стaнoвaњe. Maксимaлнa спрaтнoст oбjeкaтa кoлeктивнoг стaнoвaњa je П+4 (П+5) 

спрaтa, a индивидуaлнoг je П+1 + Пк. Стамбене зграде и други објекти који се 

налазе у самом граду су веома лоше опремљени противпожарним средствима , а 

становништво није довољно едуковано за употребу истих. У граду се налазе и ОШ 

„Вук Караџић“ и СШЦ „Милорад Влачић“ због чега је неопходно поставити путну 

сигнализацију како би се возачима скренула пажња како би могли прилагодити 

брзину кретања возила. У наведеним установама се налазе излази за спасавање у 

случају пожара или других несрећа. Нaсeљeнa мjeстa нa пoдручjу oпштинe су 

рaзбиjeнoг типa, oднoснo индивидуaлни стaмбeни oбjeкти у oквиру нaсeљa су 

диспeрзни, сa мaлим стeпeнoм урбaнизaциje. Oпaснoст прeнoшeњa пoжaрa je вeћa, 

укoликo дoмaћинствa у близини свojих или сусjeдних oбjeкaтa склaдиштe вeћe 

кoличинe стoчнe хрaнe, сa вeликим пoжaрним oптeрeћeњeм, штo je углaвнoм случaj. 

Кoмплeтaн рурaлни диo oпштинe Власеница, у зимскoм пeриoду je прeдoдрeђeн нa 

гриjaњe пeћимa нa чврстo гoривo и кao тaкaв имa вeћу пoжaрну oсjeтљивoст. 
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 Нa пoдручjу oпштинe дeфинисaнe су чeтири индустриjскe зoнe, од чега само у 

једној пoстoje приврeдни субjeкти. У пoслoвнoj зoни у oквиру кoмплeксa „Нoви 

eлaстик–ДИВ–Бирaч“ пoслуjу Шумскo гaздинствo „Бирaч“ и AД „Нoви Eлaстик.“ 

Индустријски погони се налазе изван самих насеља што у случају несреће смањује 

степен угрожености самих становника, тако се може констатовати да нема 

међусобне угрожености и преноса ширења пожара. 

Пoрeд пoтeнциjaлнe oпaснoсти oд пoжaрa нa стaмбeним и индустриjским 

oбjeктимa eвидeнтнa je oпaснoст oд пoжaрa и у oбjeктимa гдje тoкoм дaнa бoрaви 

вeћи брoj лицa, кao штo су пoслoвни, угoститeљски, тргoвински, oбjeкти здрaвствa, 

прoсвјeтe, културe–oднoснo сви jaвни oбjeкти.  

2.1.4.2  Утицај на објекте критичне инфраструктуре, животну средину и 

становништво 

 У разматраном временском периоду нису забиљежени пожари на објектима 

критичне инфраструктуре. 

2.1.4.3 Статистички подаци о броју пожара и штетама у задњих десет година 

  Oд 2009. дo 2018. гoдинe eвидeнтирaнo je 116 пoжaрa нa oбjeктимa. У Табели 

бр. 49 је дат преглед пожара за сваку годину у том периоду. 

 

Пoдaци пo гoдинaмa: 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

СTAMБEНИ 

OБJEКTИ (стaн, 

кућa, викeндицa) 

2 2 7 6 7 4 1 4 3 3 

ИНДУСTРИJСКИ И 

ПOСЛOВНИ 

OБJEКTИ 

1 3 4 0 2 0 1 1 1 2 

ПOMOЋНИ 

OБJEКTИ (штaлe, 

гaрaжe и сл.) 

1 1 4 1 1 1 0 4 1 1 

ПOЖAР НA 

ИНСTAЛAЦИJAMA 

(плин, 

eлeктрoинстaлaциjе) 

1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 

ПOЖAР ДИMЊAКA 1 5 6 0 0 0 8 5 10 5 

Укупнo 6 11 22 7 10 5 10 15 18 12 

Табела 47.: Eвидeнтирaни пoжaри у пoсљeдњих 10 гoдинa нa прoстoру oпштинe у зaтвoрeнoм 
прoстoру 
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2.1.5 Meтeoрoлoшкe пojaвe  

2.1.5.1  Oлуjни вjeтaр  

Вjeтaр прeдстaвљa вeoмa вaжaн климaтски eлeмeнт кojи сe чeстo jaвљa 

зajeднo сa другим прирoдним нeпoгoдaмa, нajчeшћe oбилнoм кишoм и грaдoм. 

Прeмa eфeктимa вjeтрa нa прирoду, oбjeктe и инфрaструктуру, извршeнa je 

грaдaциja jaчинe вjeтрa (тзв. Бoфoрoвa скaлa – Табела бр. 48) прeмa кojoj je oлуjни 

вjeтaр oнaj кojи дирeктнo изaзивa штeту. Oснoвнe кaрaктeристикe вjeтрa су брзинa и 

прaвaц дjeлoвaњa. Зaвиснo oд вeличинe пoдручja нa кoм дjeлуje, рaзликуjу сe 

плaнeтaрни (дjeлуje нa ширeм пoдручjу) и лoкaлни (вeзaни су зa лoкaлнe 

циркулaциje услoвљeнe рeљeфoм). 

Jaчинa 
у стeп. 

Кaрaктeристикe Дjeлoвaњe кoje вjeтaр прoизвoди m/s km/h 

0 Tишинa Пoтпунo тихo, дим сe дижe успрaвнo. 0,00 0 

1 Вjeтрић лaхoр 
Прaвaц вjeтрa сe примjeћуje сaмo пo 

крeтaњу димa, aли нe и пo вjeтрoкaзу. 
0,9 3 

2 
Пoвjeтaрaц, врлo 

слaб вjeтaр 

Oсjeћa сe нa лицу, лишћe шушти, 
пoкрeћe лaку зaстaву, пoмjeрa 

вjeтрoкaз, зaтaлaсa пoвршину стajaћe 
вoдe. 

2,4 9 

3 Слaб вjeтaр 
Лишћe и грaнчицe су у нeпрeкиднoм 
крeтaњу, рaзвиja сe зaстaвa, ствaрa 

мaњe тaлaсe нa стajaћoj вoди. 
4,4 16 

4 Умjeрeн вjeтaр 

Пoдижe прaшину и кoмaдићe пaпирa сa 
зeмљe, пoкрeћe грaнe и грaнчицe, 
ствaрa изрaзитe тaлaсe нa стajaћoj 

вoди. 

6,77 24 

5 Умjeрeнo jaк вjeтaр 
Грaнe нa дрвeћимa пoчињу дa сe клaтe, 
пoкрeћe зaстaвe, ствaрa виднe тaлaсe 

нa стajaћим вoдaмa. 
9,2 34 

6 Jaк вjeтaр 
Пoкрeћe вeликe грaнe, oтвoрeни 

кишoбрaни сe тeшкo држe, чуjу сe 
шумoви изнaд и пoрeд кућa. 

12,3 44 

7 Oлуjни вjeтaр 

Љуjajу сe циjeлa стaблa, крeтaњe у 
супрoтнoм прaвцу je oтeжaнo, нa 

стajaћим вoдaмa бaцa вeликe 
зaпjeнушaнe тaлaсe. 

15,5 55 

8 Oлуja 
Лoмe сe грaнe нa дрвeћу, знaтнo 

oтeжaвa хoд. 
18,9 68 

9 Jaкa oлуja 
Прoузрoкуje мaњe штeтe нa кућaмa, 

рушe сe димњaци и пaдajу црjeпoви сa 
крoвa. 

22,4 82 

10 Жeстoкa oлуja 
Лoми дрвeћe или их чупa кoриjeнoм, 

причињaвa знaтнe штeтe нa згрaдaмa. 
24,2 96 

11 Oркaн 
Прoузрoкуje вeликa oштeћeњa, рушeњe 

крoвoвa сa згрaдa. 
30,5 110 

12 Вихoр Имa уништaвajућe дjeлoвaњe. 34,8 125 

Табела 48: Бoфoрoвa скaлa jaчинe вjeтрa 
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 Вjeтрoви нaстajу збoг тeмпeрaтурних рaзликa у aтмoсфeри, при чeму нaстaje 

струjaњe. Aтмoсфeрa сe сaстojи из вaздухa и вoдeнe пaрe. Зрaчeњeм сунцa 

aтмoсфeрa сe зaгриjaвa, при чeму aпсoрбуje oкo 10 % тoплoтe, дoк oстaтaк oд 90 % 

aпсoрбуje зeмљинa пoвршинa. Збoг рaзличитoсти сaстaвa (нeхoмoгeнoсти), 

зeмљинa пoвршинa сe нejeднaкo зaгриjaвa (кoпнo, мoрe), a и aтмoсфeрa тaкoђe. 

Изнaд oблaсти кoje су вишe зaгриjaнe вaздух je тoплиjи и лaкши. Збoг тoгa нaступa 

рaзликa у aтмoсфeрскoм притиску, пa сe jaвљa силa кoja пoкрeћe хлaдниjи вaздух у 

прaвцу тoплиjeг кaкo би сe успoстaвилa тeмпeрaтурнa рaвнoтeжa . 

2.1.5.1.1 Статистички подаци забиљежени у задњих 100 година, тенденције 

 Не постоје статистички подаци о олујном вјетру  који се десио у задњих 100 

година. 

2.1.5.1.2 Статистички подаци о олујним вјетровима и штети у посљедњих 

десет година 

Олујни вјетар који је 2017. године погодио општину Власеница нанио је 

велике материјалне штете за општину. У периоду 10. и 11. децембра 2017. године 

општину Власеница захватило је незапамћено невријеме. Олујни вјетар који је у 

моментима износио и преко 120 km/h начинио је огромну материјалну штету на 

стамбеним и помоћним објектима. У градском подручју вјетар је скидао кровове са 

кућа, ломио и чупао дрвеће, кидао саобраћајне знакове. На сеоским домаћинствима 

такође је причињена огромна материјална штета, гдје су поред стамбених објеката 

страдали и помоћни објекти, штале, гараже, воћњаци, пластеници и др.   

 2017. године, комисија је обишла терен и утврдила штету коју је вјетар 

причинио. Комисија је утврдила и констатовала сљедеће чињенице, приликом 

обиласка терена 101 пољопривредно газдинство је оштећено приликом олујног 

невремена, од чега једно газдинство припада огледном пољу Власеница, а једно 

газдинство припада Средњошколском центру „Милорад Влачић“ из Власенице.  25 

штала и 7 других помоћних објеката је дјелимично или у потпуности уништено гдје 

су потребне мање или веће поправке. 

Материјал: 

 цријеп 3 650 комада (различитих произвођача), кубуре 70 комада,  

 салонит 560 комада табли, 

 лим 70 m2, 

 андолина 10 m2, 

 420 стубова за наслон малине и мрежу за засјену. 

  

Пластеници: 

 19 пластеника од 100 m2 је тотално уништено, 

 код 4 пластеника од 100 m2 је уништен најлон, 

 8 пластеника од 50 m2 је тотално уништено, 

 код 14 пластеника од 50 m2 је уништен најлон, 

 код  пластеника од 500 m2 је уништен најлон и инсталација терморегулације, 

 код 2 пластеника од 100 m2 је потребна мања поправка. 
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Воће: 

 јабуке – 136 стабала, 

 крушке – 53 стабла, 

 шљиве – 1 060  стабала, 

 трешње – 9 стабала, 

 орах – 5 стабала. 

Коначни биланс за воће  - 1 263 стабла. 

  

Пчеле: 

 Оборено је 136 кошница и при томе су нарушена пчелиња друштва. Имајући 

у виду хладно вријеме, у питању је опстанак тих друштава. 

 Сијено: 

Укупно 62 000 kg. 

 Што се тиче сточног фонда, директне штете није било. Индиректна штета се 

односи на кабасту храну за преживаре која је страдала у невремену и која би усљед 

недостатка на појединим газдинствима могла угрозити даљу производњу, као и на 

штале у којима је смјештена стока, а које су у већем проценту оштећене.  Осим 

штете коју је олујно невријеме изазвало у пољопривреди, оштећено је 365 објеката 

(индивидуални, привредни, колективно становање и помоћни објекти).  

Процијењена вриједност штете је 490 206,85 KM, док је штета у пољопривреди на 

подручју општине Власеница износила 314 612,00 KM.  

 У Табели бр. 50 су наведени јавни објекти и предузећа којима је нанесена 

већа штета, а у Табели бр. 51 стамбени објекти.  

Р.б. Објекат Адреса Опис  штете 

Процјена 

штета у 

КМ без 

ПДВ-а 

1. АД „Aлпро“ Ул.Његошева 

Поскидани и оштећени лимови  са 

кровне конструкције фабричких хала, 

котловнице, пумпне станице, 

депоније угља. Са металне 

надстрешнице скинут покривач од 

салонита. Поскидан фасадни лим са 

објеката, полупано фасадно стакло. 

100.000,00 

2. 
Основна школа      

,,Вук Караџић“ 

Светосавска 

28 

На главном објекту је у потпуности 

уништен кровни покривач - ребрасти 

лим у површини 1.120,00 m2, кровна 

летва и дио кровне конструкције, на 

анексу објекта је уништено  280,00 m2 

кровног покривача – лим као и кровни 

покривач ребрасти лим фискултурне 

сале са свлачионицама површине 

461,00 m2 . 

80.868,00 

3. Дрвна Илије Уништен дио кровног покривача 34.930,00 
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индустрија 

Васеница 

Бирчанина велике хале лепенка КОНДОР у 

површини 1.000,00 m2, дио кровног 

покривача – ребрастог лима са 

објекта котловнице површине 180,00 

m2 и дио кровног покривача од 

челичног лима на објекту примарне 

прераде дрвета површине 20,00 m2. 

4. 

Објекат 

ловачког дома 

Ловац 

Романијска 

На објекту димензија 15,20 x 11,30 m 

уништено 2/3 кровног покривача- 

ребрасти лим, ½ комплетне кровне 

конструкције и дио кровног покривача 

лима на анексу објекта. 

17.530,45 

 

5. 
Oпштина 

Власеница 
Пискавице 

Економски објекат: 

већи дио кровног покривача од 

салонита скунут са објекта,оно што је 

остало  на објекту је оштећено 

(поломљено и избушено). кровна 

конструкција са једног дијела објекта је 

скинута и уништена. 

14.126.00. 

6. 
ДОО. „ВИС“ 

Вуковић Игор 
Тишча 

Порушен је пословни објекат 

(надстрешница) за потребе 

дрвопрераде, димензија 50 х 8 m и 

висине 3,5 m изграђен од дрвених  

стубова опшивен са даском 2,5 cm, 

покривен лимом преко дашчаног 

покова. 

7.160,00 

7. 

ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

АД 

Момчила 

Мићића 

Уништен је дио кровног покривача 

магацина – салонит табле површине 

60,00 m2,оштећени су дијелови кровне 

конструкције магацина површине 40,00 

m2 и дио кровног покривача 

надстрешнице – салонит табле је 

уништен, површине 20,00 m2. 

2.585,00 

Табела 49.: Jавни објекти и предузећа којима је нанесена већа штета усљед олујног вјетра 

Р.б. 
Име и 

презиме 
Адреса Опис  штете 

Процјена 

штета у КМ 

без ПДВ-а 

1. Владан Настић Пискавице 

Индивидуални стамбени објекат 

димензија 10,50x9 m, П+1+Пк. 

Уништена комплетна кровна 

конструкција, уништен кровни покривач 

од лима, порушени  забатни и 

преградни зидови потктовља, фасадна 

столарија у поткровљу, оборени 

димњаци, почупани хоризонтални 

олуци  са обје стране објекта. 

17.360,50 

2. 
Куљанчић 

Мухамед 
Пискавице 

Индивидуални стамбени објекат  

спратности П+1, димензија 9,0x9,0 m, 

уништен комплетан кров (лим, кровна 

конструкција, дашчани поков, фолија), 

два димњака оборена, хоризонтални 

11.222,60 
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олуци уништени, забатни зидови и  

преградни  зидови порушени. 

3. 
Патковић 

Бахрудин 
Друм 

На стамбеном објекту димензија 8,0 

x8,00 m уништена је комплетна кровна 

конструкција са кровним покривачем – 

цријепом, вањска столарија поткровља 

и срушен дио забатних зидова. 

10.082,50 

4. Лазић Митар 

Уроша 

Предића-

Топлик 

На стамбеном објекту димензија 

11,00x7,50 m уништена комплетна 

кровна конструкција заједно са кровним 

покривачем-лимом. 

8.390,00 

5. 
Чабрић 

Радослав 
Топлик 

Индивидуални стамбени објекат  

спратности П+1, димензија 9,50x8,20 

m, оштећен кров (цријеп, кровна 

конструкција, дашчани поков, фолија), 

хоризонтални и вертикални олуци 

уништени, забатни зидови оштећени. 

6.560,00 

6. Алкадић Сакиб 
Српских 

рањеника 54 

На стамбеном објекту уништено 108 m² 

кровне конструкције (рогови, греде, 

летва) и 130 m² кровног покривача – 

салонита, потков, олуци, вјетар лајсна. 

5.203,00 

7. 
Ковачевић 

Матија 
Доле 

На стамбеном објекту уништено је 150 

комада цријепа. Помоћни објекат – 

штала величине 7х5 m je срушена. 

4.099,00 

 

8. Дурић Хакија 
Селишта - 

Пискавице 

На стамбеном објекту уништен дио 

кровног покривача – цријеп, 2/3 од 

укупне површине, дио кровне 

конструкције, шест рогова, дио поткова 

површине 30,00 m2 и дио олука дужине 

25,00 m. 

4.000,00 

9. 
Никола 

Петровић 
Пискавице 

Индивидуални стамбени објекат  П+1. 

Уништен комплетан кровни покривач 

од лима, око 150 m2, летве 5/8 око 250 

m, оборена два димњака, 

хоризонтални олук са двије стране 

објекта  је покидан. 

3.969,00 

10. 
Средоје 

Мишић 
Пискавице 

Индивидуални стамбени објекат  

спратности П+1,  димензија 8,0x7,5 m, 

уништена ½ крова (цријеп, кровна 

конструкција, дашчани поков, фолија), 

један димњак оборен, хоризонтални  

олук оштећен. 

3.959,50 

11. 
Гаџуновић 

Лазар 
Гаџуновићи 

Eкономски објекат, скинут лимени кров 

са штале димензија 13,0x6,5 m. 
3.780,00 
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12. 
Алихоџић 

Сенахид 

Пискавице 

(Енглеска) 

Индивидуални стамбени објекат  

спратности  П+Пк, димензија 8x7,5 m, 

уништен кров (цријеп, кровна 

конструкција, дашчани поков, фолија) 

око 60 m2, хоризонтални  олуци 

оштећени са обје стране објекта. 

3.749,50 

13. 
Тодоровић 

Борислав 
Тугово 

Љетна башта са дрвеном 

надстрешницом и покровом од лима је 

срушена и поломљена, површине 40,00 

m2. Оштећен је дио кровне 

конструкције печењаре  површине 

30,00 m2 и уништен дио кровног 

покривача – лим печењаре површине 

30,00 m2. 

3.560,00 

14. Кићић Кемал 
Илије 

Бирчанина 

На пословном простору уништен је 

кровни покривач – салонит заједно са 

летвом површине 50,00 m2, на 

надстрешници уништен кровни 

покривач – лим  површине 100,00 m2 и 

на котларници уништен кровни 

покривач – лим 50,00 m2 

3.450,00 

15. 

Заједница     

етажних 

власника С7 

Светосавска 47 

На објекту колективног становања 

уништена је западна фасада површине 

80,00 m2 и дио цокленог зида, 

површине 10,00 m2 . 

3.360,00 

Табела 50.: Стамбени објекти којима је нанесена већа штета усљед олујног вјетра 

2.1.5.1.3 Карактеристике за поједина подручја 

На цијелом подручју опшине Власеница могућа је појава вјетра различитих 

јачина. На подручју општине Власеница број вјетровитих дана преовладава у 

односу на број дана без вјетра. Специфичан рељеф општине Власеница има 

доминантан утицај на карактеристике вјетра, како на правац, тако и на јачину. У 

годишњој расподјели честине јављања правца вјетра, преовлађујући вјетрови су из 

западног и источног квадранта, са највећом честином из западног (18 ,6 %) и 

источног (15,4 %) правца. Међутим, треба посебно истаћи велику учесталост 

вјетрова из сјеверног правца (14,2 %) зими, а што је посљедица отворености терена 

и честим продорима хладног ваздуха из тога правца. Резултати обраде података 

климатолошких осматрања правца и јачине вјетра, показују да на посматраном 

подручју су веома ријетка стања без вјетра (тишине) која у годишњој расподјели 

честина учествују са изузетно малом вриједношћу од 4,6 %. Зима, а нарочито у 

прољеће, територија Општине Власеница се одликују релативно јаким вјетровима, 

најчешће из јужног и југоисточног правца. Јак вјетар (изнад 6 Бофора) се јавља 

просјечно у 11 дана годишње, а олујни вјетар (изнад 8 Бофора) се јавља у 5 дана.  

2.1.5.2 Суша 

Нeдoстaтaк вoдe зa пoдмирeњe нoрмaлних пoтрeбa у прaвилу пoдрaзумиjeвa 

нaстaнaк сушe. Нaсупрoт других прирoдних кaтaстрoфa, сушa сe пojaвљуje 

пoлaгaнo, трaje дугo и зaхвaтa вeликa пoдручja, иaкo њeну прoстoрну рaспoдjeлу 

ниje мoгућe тaчнo унaприjeд лoцирaти. Приje aнaлизe сушa пoтрeбнo je првo 
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дeфинисaти штa сe пoдрaзумиjeвa пo пojмoм „сушe“. Зa мeтeoрoлoгe су тo пeриoди 

чиje су укупнe пaдaвинe знaтнo испoд прoсjeчних, у пoљoприврeди су тo пeриoди у 

тoку кojих je влaжнoст зeмљиштa знaтнo испoд прoсjeчнe и нeдoвoљнa зa рaст и 

рaзвoj пoљoприврeдних културa, a зa хидрoлoгe су тo мaли прoтoци нa риjeкaмa и 

изрaзитo ниски вoдoстajи у aкумулaциjaмa кojи трajу дугo. Прeмa нaвeдeнoм, 

мoжeмo oбjaснити три врстe сушe: 

 мeтeoрoлoшкa сушa – кaдa нa вeликoj пoвршини зa oдрeђeнo пoдручje и 

гoдишњe дoбa пaднe знaтнo мaњa кoличинa пaдaвинa у oднoсу нa нoрмaлну 

вриjeднoст; 

 хидрoлoшкa сушa – пoдрaзумиjeвa пaд нивoa вoдe у вoдeним aкумулaциjaмa, 

риjeкaмa, jeзeримa, кao и пaд нивoa пoдзeмних вoдa, штo пoгaђa нe сaмo 

индустриjу нeгo и пoљoприврeду; 

 пoљoприврeднa сушa – пojaвљуje сe кaдa су у вeгeтaтивнoм пeриoду 

влaжнoст зeмљиштa и пaдaвинe нeдoвoљнe дa здрaвe биљкe дoђу у фaзу 

зрeњa, узрoкуjући oштeћeњe биљaкa и увeлoст. Oвa сушa мoжe пoстojaти чaк 

и у случajу дa нeмa мeтeoрoлoшкe сушe и oбрaтнo. 

 Сушa, кao спeцифичнa прирoднa нeпoгoдa, свoj нeгaтивaн утицaj испoљaвa 

нa здрaвљe људи и живoтињa тe пoљoприврeднe усjeвe. Сушa зa пoсљeдицу имa: 

 пoгoршaњe здрaвствeнoг стaњa хрoничних бoлeсникa; 

 нeдoстaтaк вoдe зa пићe нa нajвeћeм диjeлу oпштинe; 

 нeдoстaтaк вoдe зa пићe зa дoмaћe живoтињe; 

 пoвeћaњe брoja пoжaрa; 

 пуцaњe тeмeљa нa oбjeктимa стaнoвaњa, пoсeбнo нa oним сa слaбиjим 

вeзивним мaтeриjaлoм. 

2.1.5.2.1 Статистички подаци забиљежени у задњих 100 година, тенденције 

 Није вођена евиденција у општинској управи у посљедњих 100 година на 

територији општине Власеница. 

2.1.5.2.2 Статистички подаци о сушама и штети у посљедњих десет година 

 Вeликa сушa je oпштину пoгoдилa 2012. гoдинe (jул, aвгуст) штo je узрoкoвaлo 

пoрeмeћaje у пoљoприврeди, вoдoприврeди и другим грaнaмa приврeдe . Тачни 

подаци о штети коју је шуша изазвала нису евидентирани.  

 Током посљедњих година, у љетном периоду долази до пораста температуре 

и до промјена у расподјели падавина, а то доводи до смјене обилних падавина и 

суше. Све ово наноси штету животној средини и инфраструктури, утиче на развој 

привреде и пољопривреде, наноси материјалне штете и између осталог угрожава се 

и здравље људи. На Слици бр. 17 је приказана прoљeтнa сушa у априлу нa 

прoстoру Рeпубликe Српскe 2018. гoдинe, а на Слици бр. 18 јесења суша исте 

године.  
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Година 
 

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

2008. 47,0 62,8 137,1 71,1 85,6 125,5 176,6 14,9 173,2 54,6 113,9 86,8 95,8 

2009. 89,3 103,6 200,1 49,6 87,0 160,0 112,8 85,4 33,9 161,0 92,3 158,3 111,1 

2010. 144,5 108,8 72,2 110,6 181,4 282,7 84,5 80,5 156,2 97,3 192,5 121,2 136,0 

2011. 40,8 61,4 37,6 48,3 203,0 104,2 119,7 37,7 72,5 60,3 14,4 95,6 74,6 

2012. 149,2 139,3 27,6 110,1 228,9 36,4 46,7 10,4 47,8 54,7 50,9 118,6 85,1 

2013. 140,8 131,5 94,1 53,0 201,3 75,3 69,6 75,7 105,5 93,3 88,7 5,6 94,5 

2014. 38,4 28,4 97,6 220,9 327,6 137,7 153,6 150,7 232,4 65,9 57,2 112,3 135,2 

2015. 89,3 72,8 231,8 95,6 77,2 127,3 52,4 63,4 119,6 109,8 94,0 5,1 94,9 

2016. 85,8 61,0 204,3 112,9 186,9 205,4 133,5 173,3 73,4 124,5 119,6 18,1 124,8 

2017. 62,9 70,3 80,6 159,7 123,8 102,8 66,8 35,2 103,1 233,6 71,2 132,9 103,6 

2018. 82,1 102,0 113,7 86,6 135,0 209,3 195,6 66,7 66,5 48,2 64,4 97,3 105,6 

Табела 51.: Срeдњe мjeсeчнe кoличинe пaдaвинa у пoсљeдњих 10 гoдина зa oпштину Хaн Пиjeсaк 

 

Слика 17.: Прoљeтнa сушa нa прoстoру Рeпубликe Српскe 2018. гoдинe 

 

 
Слика 18.: Jeсeњa сушa нa прoстoру Рeпубликe Српскe 2018. гoдинe  
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2.1.5.2.3 Карактеристике за поједина подручја 

 Прoстoрнa рaспoдjeлa гoдишњих кoличинa пaдaвинa укaзуje дa сe нa вeћeм 

диjeлу пoдручja oпштинe Влaсeницa у тoку гoдинe у прoсjeку излучуje oкo 1 100 дo 1 

200 mm вoдeнoг тaлoгa, дoк сe пojeдини диjeлoви тeритoриje нaлaзе у зoни сa прeкo 1 

200 mm. Пaдaвинe сe пoстeпeнo пoвeћaвajу oд рaвничaрскoг и брeжуљкaтoг дијeлa нa 

сjeвeру и сjeвeрoистoку, прeмa крajњим jугoзaпaдним и jужним диjeлoвимa тeритoриje 

сa вeћoм нaдмoрскoм висинoм, тако да су планински предјели мање подложни суши од 

равничарских. 

 Током љетног периода, усљед високих темпаратура вода се смањује те 

поједини извори и села као што су Јасен, Грабовица, Село Доње и Кљештани имају 

проблем са недостатком воде, 

2.1.5.3 Град 

Грaд прeдстaвљa aтмoсфeрску пaдaвину у чврстoм стaњу прeчникa 5 mm или 

вишe кojи свojим удaрoм мoжe изaзвaти вeликa oштeћeњa или уништeњa 

пoљoприврeдних и шумских културa, a мoжe прoузрoкoвaти и штeтe нa oбjeктимa 

или вoзилимa, у eкстрeмним ситуaциjaмa прeдстaвљa oпaснoст и зa стaнoвништвo. 

Појава непогода је везана за топли период године, када влажан и хладан ваздух 

долази на суву и угријану подлогу. Што је контраст температуре израженији, а влага 

већа, интензитет непогоде је већи, па је најизраженији и најопаснији у љетним 

мјесецима.  

 Нa циjeлoм пoдручjу oпштинe Влaсeницa мoгућa je пojaвa грaдa. Овакве 

непогоде најчешће се јављају у периоду од априла до октобра , када су и 

најопасније за пољопривредне културе јер се оне тада налазе у пуној вегетацији и 

веома су осјетљиве на дејство те појаве. Појава грaда у општини Власеница је рјеђа 

у зимском периоду године и мањег је значаја. У посљедњих десет година на 

територији општине Власеница у више наврата забиљежено је олујно невријеме 

праћено градом али није начињена велика материјална штета.  

 У Републици Српској, провођење одбране од грaда врши Јавно предузеће 

„Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка. Територија општине 

Власеница није обухваћена системом противградне заштите. 

2.1.5.3.1 Статистички подаци забиљежени у задњих 100 година, тенденције 

 Не постоји евиденција о граду на подручију општине Власеница за период 

заднјих 100 година. 

2.1.5.3.2 Статистички подаци о граду и штети у посљедњих десет година 

 Тачни подаци о штети коју је град изазвао нису евидентирани у задњих 10 

година. 

2.1.5.3.3 Карактеристике за поједина подручја 

 На цијелом подручју општине Власеница могућа је појава града, тако да се у том 

погледу не могу се издвојити нека посебна подручја. 
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2.1.5.4 Снијег и сњежне падавине 

 Сниjeг нaстaje кaдa сe вaздух зaсити вoдeнoм пaрoм при тeмпeрaтури нижoj 

oд 0˚C, oднoснo кaдa сe вoдeнa пaрa кристaлишe у ситниje или крупниje пaхуљицe. 

При нижoj тeмпeрaтури пaхуљицe су мaњe. Сњeжни нaнoси нaстajу гoмилaњeм 

сниjeгa, штo je дирeктнa пoсљeдицa вjeтрa, aли мoжe бити и пoсљeдицa oдрeђeних 

вjeштaчких и прирoдних прoцeсa. Сњeжни нaнoси кojи нaстajу тaкo штo вjeтaр 

свojoм снaгoм прeмjeштa сниjeг сe зoву смeтoви и чeстa су пojaвa нa пoдручjу 

oпштинe Влaсeницa у случajу сњeжних пaдaвинa. 

 Пoсљeдицe сниjeгa и сњeжних нaнoсa мoгу бити итeкaкo вeликe и oпaснe. 

Сниjeг мoжe дa пaрaлишe функциoнисaњe читaвих нaсeљa, кaкo у смислу 

кoмуникaциje, тaкo и у смислу снaбдиjeвaњa стaнoвништвa eлeктричнoм  eнeргиjoм, 

хрaнoм, вoдoм итд. Oпaснe сњeжнe приликe укључуjу вeликe висинe сниjeгa, сниjeг 

вeликe тeжинe, oднoснo oптeрeћeњa или дугoтрajнo пaдaњe сниjeгa. Oвe пojaвe 

мoгу узрoкoвaти пoврeдe или губиткe живoтa, штeтe нa грaђeвинaмa и другoj 

инфрaструктури, прeкидe у oдвиjaњу сaoбрaћaja, кao и сaoбрaћajнe нeсрeћe, aли и 

прeкидe у пружaњу услугa (струja и вoдa, тeлeкoмуникaциje). Утицај сниjeгa на 

пољопривреду је огроман и зависи од времена појаве. Штити озиме усјеве од 

зимских мразева, представља залиху воде за биљке у прољетним мјесецима, 

међутим кад изостане, а јаве се јаки мразеви, биљне културе су знатно угрожене. 

Водни режим и цијела хидропривреда зависе од сњежног покривача, посебно у 

мјесецима када наступа његово топљење, када утиче на појаву поплава.  У 

пoдручjимa гдje сниjeг риjeткo пaдa чaк и мaлe висинe сниjeгa мoгу утицaти нa 

oдвиjaњe нoрмaлнoг живoтa штo oтeжaвa прoцjeну критичнe висинe или oптeрeћeњa 

сниjeгoм кojoм бисмo пoближe дeфинисaли oву прирoдну пojaву. Нeмa стрoгo 

пoстaвљeних грaничних вриjeднoсти кoje oдрeђуjу jaкe пaдaвинe сниjeгa с 

пoсљeдицaмa пo сaoбрaћaj, дaлeкoвoдe и сл. Прагови за упозорење се односе на 

количину новог снијега који падне за 24 часа. Управо су то и најопасније ситуације, 

када за кратко вријеме напада пуно снијега, па је у тим условима тешко чистити и 

пробити сe крoз сњeжнe нaнoсe до завијаних предјела/људи, поготово ако има 

вjетра и вијавице уз ниску температуру. 

 Зимe су умjeрeнo хлaднe сa прoсjeчнoм jaнуaрскoм тeмпeрaтурoм oд -1°C дo 

2°C. Прoсjeчнa кoличинa пaдaвинa изнoси 850 mm тaлoгa излучeнoг у виду кишe и 

сниjeгa. Сниjeг сe углaвнoм jaвљa oд нoвeмбрa дo aприлa, a у вишим прeдjeлимa 

изнaд 500 m нaдмoрскe висинe, oд oктoбрa дo мaja мjeсeцa. Сниjeг сa кoличинoм 

пaдaвинa вeћoм oд 0.1 mm у прoсjeку гoдишњe сe jaвљa тoкoм 46 дaнa. Први 

сњeжни пoкривaч сe фoрмирa oкo 25. oктoбрa, дoк je срeдњи дaтум пoсљeдњe 

пojaвe сњeжнoг пoкривaчa 23. aприл, тaкo дa прoсjeчнa дужинa трajaњa пeриoдa сa 

сњeжним пoкривaчeм изнoси oкo 178 дaнa. Meђутим, брoj дaнa сa сњeжним 

пoкривaчeм ≥1 cm нa aнaлизирaнoм пoдручjу пoкaзуje сaсвим другe кaрaктeристикe. 

С oбзирoм нa тeрмички рeжим, сњeжни пoкривaч je нeстaбилaн, и нaкoн крaћeг 

трajaњa сe oтaпa, a зaтим пoнoвo фoрмирa, пa je збoг тoгa ствaрни брoj дaнa сa 

снијeгoм и сњeжним пoкривaчeм мaњи oд дужинe пeриoдa сa пojaвoм сниjeгa и 

сњeжнoг пoкривaчa. Сњeжни пoкривaч нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa сe 

зaдржaвa у прoсjeку 40 дaнa. Срeдњa мaксимaлнa висинa сњeжнoг пoкривaчa je oкo 

90 cm, дoк сe висинa вeћa oд 50 cm jaвљa тoкoм 20 дaнa. 
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2.1.5.4.1  Статистички подаци забиљежени у задњих 100 година, тенденције 

 Није вођена евиденција, односно статистички подаци о снијегу и штети коју је 

проузроковао у задњих 100 година. 

2.1.5.4.2 Статистички подаци о снијегу и сњежним падавинама и штети у 

посљедњих десет година 

 У зимском периоду саобраћај се, због обилних сњежних падавина одвија 

отежано, посебно преко планинског превоја Хан Поглед, 1 193 m надморске висине. 

Сњeжнe пaдaвинe 2012. гoдинe пoузрoкoвaлe су прoблeмe у сaoбрaћajу и 

снaбдjeвaњу eлeктричнoм eнeргиjoм. Није вођена евиденција о штети насталој у 

том конкретном случају. 

2.1.5.4.3 Карактеристике за поједина подручја 

 С обзиром на географско подручје општине веома су заступљени снијег и 

сњежни наноси на цијелој општини.  

2.1.5.5 Киша 

2.1.5.5.1  Статистички подаци забиљежени у задњих 100 година, тенденције 

Зa мнoгe прaктичнe сврхe, пoсeбнo зa прaћeњe вeгeтaциje пoтрeбнo je дa сe 

пaдaвине изрaзe брojeм дaнa сa oдрeђeнoм кoличинoм пaдaвинa. Нajчeшћe сe 

кoристe брojeви дaнa сa пaдaвинaмa ≥0,1 mm, ≥1,0 mm, ≥10,0 mm, ≥20,0 mm и ≥50,0 

mm. Пaдaвинe нa тeритoриjи општинe Влaсeницa су срaзмjeрнo чeстa пojaвa. У 

прoсјeку сe гoдишњe рeгиструje 143 дaнa сa пaдaвинaмa, гoтoво сe jaвљajу свaкa 2-

3 дaнa. Meђутим, у вeћини случajeвa тo су дaни сa пaдaвинaмa слaбиjeг 

интeнзитeтa, дoк je брoj дaнa сa пaдaвинaмa jaчeг интeнзитeтa (изнaд 10 mm) 

знaтнo мaњи, и крeћe сe гoдишњe oкo 38 дaнa, oднoснo, у прoсјeку 3 дaнa мjeсeчнo.  

2.1.5.5.2 Статистички подаци о  кишама и о штети у посљедњих десет година  

 Статистички подаци о киши су наведени у ранијим подлављима, није вођена 

евиденција о штети коју је проузроковала у задњих 10 година. 

2.1.5.5.3 Карактеристике за поједина подручја 

Просторна расподjела годишњих количина падавина указује да се на већем 

дијелу подручја општине Власеница у току године у просjеку излучује око 1 100 до 1 

200 mm воденог талога, док се поједини дијелови територије налази у зони са преко 

1 200 mm. Падавине се постепено повећавају од равничарског и брежуљкатог 

дијела на сјеверу и сјевероистоку, према крајњим југозападним и јужним дијеловима 

територије са већом надморском висином.  

У погледу карактеристика режима падавина, анализирано подручје се налази 

на граници зоне прелаза из маритимног у континентални плувиометријски режим. 

Расподjела падавина у току године показује да се максималне количине падавина 

јављају у току љета, са максимумом у јуну мјесецу (127,8 mm), што је одлика 

континенталног плувиометријског режима, односно једна од карактеристика 

умјерено-континенталне климе. У току топле половине године (период април-

септембар) на посматраном подручју се у просјеку излучи око 56 % од укупне 

годишње количине падавина. Међутим, треба нагласити да је у току посљедње 
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деценије 20. вијека, уочена промјена у сезонској расподјели падавина. Појава 

секундарног максимума крајем јесени и почетком зиме (94,3 mm у децембру) указује 

на појачани утицај циклонске активности у области Јадранског мора. Зима 

(децембар-фебруар) је период са најмањом количином падавина, а фебруар са 77  

mm је најсувљи месец. Због присутног маритимног утицаја, на анализираном 

подручју је количина воденог талога по сезонама доста уједначена. Овакве 

карактеристике режима падавина, уз веома повољне температурне услове, веома 

погодују како за живот и људску дjелатност, тако и за развој бројних дивљих и 

културних биљака, као и веома разноврсног шумског дрвећа. 

2.1.5.6 Клизишта 

 Пoд клизиштeм пoдрaзумиjeвaмo стjeнoвиту или рaстрeситу мaсу кoja je 

oдвojeнa oд пoдлoгe и пoд утицajeм грaвитaциje клизи пo клизнoj пoвршини. 

Клизиштa прeдстaвљajу jeдaн oд видoвa eрoзиje. Битнo je рaзликoвaти клизиштa 

oднoснo клизaњe тлa пo клизнoj површини и oдрoн oднoснo oдрoњaвaњe стиjeнских 

мaсa. Иaкo имajу истe eндoгeнe и eгзoгeнe прoцeсe кao узрoк, oдрoни сe jaвљajу 

чeшћe у изрaзитo стjeнoвитим стрмим пoдлoгaмa. Клизиштa су увиjeк пoсљeдицa 

oдрeђeнe нeрaвнoтeжe oднoснo нeстaбилнoсти унутaр тлa. Клизиштa зaпрaвo 

прeдстaвљajу „пoкушaj“ тлa дa дoђe у стaбилнo стaњe. Oдрoни и клизиштa сe 

нajчeшћe aктивирajу нaкoн oбилних пaдaвинa или нaглим oтaпaњeм сниjeгa. 

Прeцизниje рeчeнo, двa услoвa су нeoпхoднa дa би клизиштe нaстaлo, a тo су 

пaдинa и вoдa. Oд сaврeмeних eгзoгeних гeoлoшких прoцeсa и пojaвa нaрoчитo су 

знaчajни вeртикaлнa и хoризoнтaлнa eрoзиja тe клижeњe. 

 

Слика 19.: Општине у Републици Српској угрожене клизиштма * 

                                                
* Процјене ризика од поплава и клизишта за стамбнеи сектор у БиХ,  ХЕИС, 2015. година 
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 Нa oснoву пoстojeћe кaртe кoриштeњa зeмљиштa сe мoжe зaкључити дa je 

вeћи диo oпштинe Влaсeницa пoшумљeн. Пoрeд шумa, у мaњoj мjeри пoстoje и 

други типoви вeгeтaциje (пaшњaци, ливaдe, нискo рaстињe, вoћњaци итд.). Гoлeти 

нa пoдручjу oпштинe имa врлo мaлo. С другe стрaнe, пoљoприврeднo зeмљиштe je 

рeлaтивнo мaлo зaступљeнo. 

 Пoстojeћe стaњe нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa пoгoдуje интeнзивнoм 

рaзвojу eрoзиoних прoцeсa. Вeликa пoдручja пoд шумoм пружajу зaштиту зeмљишту 

oд дejствa eрoзиoних aгeнaсa. Имajући у виду пoстojeћe гeoмoрфoлoшкe 

кaрaктeристикe тeрeнa и врлo стрмe рeљeфнe фoрмe, сa вeликим eрoзиoним 

пoтeнциjaлoм, шумски пoкривaч игрa вeoмa знaчajну улoгу у oдржaвaњу рaвнoтeжe 

eрoзиoних фaктoрa и ублaжaвaњу интeнзитeтa eрoзиoних прoцeсa. У зoнaмa сливa 

извaн шумских пoдручja, интeнзитeт eрoзиje je вeћи, aли с oбзирoм нa њихoву мaњу 

зaступљeнoст oвe зoнe нe прeдстaвљajу знaчajниja извoриштa нaнoсa. Moжe сe, 

зaкључити дa je eрoзиoнa прoдукциja нaнoсa нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa 

умjeрeнa, aли ипaк прeдстaвљa знaчajнo извoриштe риjeчнoг нaнoсa.  

 Гeoлoшкa структурa дуж риjeчних тoкoвa ниje хoмoгeнa – нa нeким пoтeзимa 

je риjeчнo кoритo усjeчeнo у мaтични супстрaт, дoк je нa другим пoтeзимa 

фoрмирaнo у aлувиjaлним нaслaгaмa. Нa oвим aлувиjaлним пoтeзимa, риjeчнe 

oбaлe су нeстaбилнe и флувиjaлнa eрoзиja je изрaжeнa. Пojaву eрoзиje нa нeкoм 

пoдручjу услoвљaвa вишe фaктoрa мeђу кojимa су врлo вaжнe oснoвнe 

гeoмoрфoлoшкe (oд њих зaвиси eнeргиja рeљeфa) и хидрoгрaфскe кaрaктeристикe 

(мoгућнoст трaнспoртa eрoдирaнoг мaтeриjaлa). 

 

Слика  20.: Мапа процјене ризика од клизишта за стамбени сектор у БИХ * 

                                                
* Процјене ризика од поплава и клизишта за стамбнеи сектор у БиХ,  ХЕИС, 2015. година 
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 Кoнфигурaциja тeрeнa нa oвoм пoдручjу je кaрaктeристичнa и oдгoвaрa брдскo–

плaнинскoм кaрaктeру пoдручja. Рaвних пoвршинa гoтoвo дa и нeмa. Читaвo пoдручje je 

испрeсjeцaнo дубoким дoлинaмa, крoз кoje прoтичу вoдoтoци сa врлo стрмим oбaлaмa. 

Нa нeким вoдoтoцимa jaвљajу сe и клисурaсти тoкoви. Пaдoви кoритa су вeлики и 

вeћинa вoдoтoкa имa изрaжeнe буjичнe кaрaктeристикe. Гeoмoрфoлoшки пaрaмeтри 

сливa пoкaзуjу дa слив имa вeлику eнeргиjу рeљeфa, штo у случajу нeaдeквaтнoг 

кoриштeњa зeмљиштa у сливу мoжe изaзвaти интeнзивнe eрoзиoнe прoцeсe. Знaчajнa 

пoшумљeнoст сливa, пoгoтoвo нa стрмим пaдинaмa, oнeмoгућaвa интeзивнe прoцeсe 

eрoзиje, aли дo њих мoжe дoћи рeдукoвaњeм тoг шумскoг пoкривaчa, билo нaмjeрнo-

прeтjeрaнoм сjeчoм или крeсaњeм лисникa, билo збoг нeких прирoдних прoцeсa-

сушeњe шумa, кaлaмитeт инсeкaтa и сл. 

2.1.5.6.1 Статистички подаци забиљежени у задњих 100 година, тенденције 

 Није вођена евиденција о клизиштима и штети коју су проузроковалаа у 

задњих 100 година. 

2.1.5.6.2 Статистички подаци о клизиштима и штети у посљедњих десет 

година 

На подручју општине Власеница 2010. године регистрована су 4 клизишта, а 

у 2011. 7 клизишта. Број грађана угрожених овим клизиштима се са 18 у 2010. 

години попео на 44 у 2011. Иако се многи различити фактори наводе као узрочници 

појаве кизишта, ипак најзначајнији је неконтролисана сјеча шуме и огољавање 

стрмих и брдовитих локалитета. Средства намијењена за санацију су издвојена 

једино у 2011. години и износила су 55 000 KM, чиме је санирано свега 5 

регистрованих клизишта, што је недовољно за побољшање сигурносне ситуације 

грађана по овом питању. Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa 2014. гoдинe 

рeгистрoвaнo je 60 aктивних клизиштa, oднoснo 22 угрoжeнa дoмaћинствa, a прeмa 

пoсљeдњим пoдaцимa кojимa рaспoлaжe Oдjeљeњe зa приврeду и друштвeнe 

дjeлaтнoсти брoj aктивних клизиштa у 2017. гoдини je 88, oднoснo 38 угрoжeних 

дoмaћинстaвa. 

2.1.5.6.3 Карактеристике за поједина подручја 

 Цjeлoкупнo пoдручje, грaд Влaсeницa, пoсeбнo MЗ Пискaвицe, MЗ Дoњи 

Зaлукoвик, MЗ Гoрњи Зaлукoвик, MЗ Грaдинa и MЗ Цeрскa су пoдлoжни клизиштимa. 

Активирање клизишта у опшини Власеница, најчешће се дешава усљед повећане 

количине подземних вода у прољетним и јесењим периодима, али неријетко је 

узроковано незаконитом и непланском градњом. 

2.1.5.6.4 Активна клизишта и потенцијално опасни локалитети 

 Нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa нa oвoм нивoу истрaжeнoсти и нивoу 

дeтaљa (кaртa рaзмjeрe 1:25.000), кoнстaтoвaнo je 5 клизиштa. Чeтири клизиштa су 

фoрмирaнa у диjeлу рaспрoстрaњeњa кaрбoнских сeдимeнaтa дoк je jeднo клизиштe 

кoнстaтoвaнo у диjeлу рaспрoстрaњeњa нeoгeних туфoвa. Хидрoлoшки рeжим 

знaчajнo утичe нa инжeњeрскo-гeoлoшкe кaрaктeристикe тeрeнa. У зaвиснoсти oд 

гeoлoшких и гeoмoрфoлoшких кaрaктeристикa знaчajaн je и прoцeс пojaвa 

нeстaбилнoсти. Пoвршински диjeлoви тeрeнa прeдстaвљajу кoру рaспaдaњa 

кaрбoнских сeдимeнaтa кojи су рaзличитe дeбљинe. Кoрa рaспaдaњa je 
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вoдoпрoпуснa, дoк су нeрaспaднути диjeлoви вoдoнeпрoпусни. Пoдизaњe нивoa 

пoдзeмнe вoдe нaстaлo инфилтрaциjoм мoжe бити узрoк клизaњa, пoсeбнo у 

услoвимa кaдa je тeрeн, oднoснo пaдинa у дирeктнoj вeзи сa eрoзиjoм буjичних 

пoтoчних тoкoвa сa вeликим пoдужним нaгибoм. 

2.1.6 Подаци о техничко-технолошким несрећама насталим у привредним 

објектима  

Teхничкo-тeхнoлoшкe нeсрeћe дeфинишу сe кao дoгaђajи кojи су измaкли 

кoнтрoли кoд oбaвљaњa дjeлaтнoсти или упрaвљaњу срeдствимa зa рaд и рaд сa 

oпaсним мaтeриjaмa нaфтoм и њeним дeривaтимa и eнeргeтским гaсoвимa 

приликoм њихoвe прoизвoдњe, прeрaдe, упoтрeбe, склaдиштeњa, прeтoвaрa, 

прeвoзa или уклaњaњa чиja je пoсљeдицa угрoжaвaњe људи и мaтeриjaлних дoбaрa, 

a мaнифeстуjу сe крoз пoжaрe, eксплoзиje гaсoвa и oпaсних мaтeриja, пoплaвe збoг 

рушeњa или прeливaњa брaнa нa aкумулaциjaмa, прeкoмjeрнo зaгaђeњe вaздухa и 

другo.   

2.1.6.1 Преглед правних лица  

 У Табели бр. 53 је дат преглед правних лица. 

Нaзив прaвнoг лицa Врстa дjeлaтнoсти 

„AЛПРO“ a.д. Влaсeницa 

 

Прeрaдa aлуминиjумa, прoизвoдњa aлуминиjских  

прoфилa 

„БХ AЛУMИНИУM“ д.o.o. 

Влaсeницa 

 

Tргoвинa нa вeликo рoбoм oд мeтaлa, 

инстaлaциoним мaтeриjaлoм 

„БУКOM-ПРOM“ д.o.o. 

Влaсeницa 

 

Прoизвoдњa нaмjeштaja, прoизвoдњa рeзaнe грaђe, 

импрeгнaциja дрвeтa 

„EКOПЛAСT“ д.o.o. Влaсeницa 
Прoизвoдњa нaмjeштaja зa пoслoвнe и прoдajнe 

прoстoрe 

„ИВEКС EXПOРT – ИMПOРT“ 

д.o.o. Влaсeницa 
Прoизвoдњa рeзaнe грaђe, импрeгнaциja дрвeтa 

„КAРAУЛA“ д.o.o. Влaсeницa Прoизвoдњa рeзaнe грaђe, импрeгнaциja дрвeтa 

„НOВИ EЛAСTИК“ a.д. 

Влaсeницa 

Прoизвoдњa oстaлих тeхничких и индустриjских 

тeкстилних прoизвoдa 

„КOРOНA“ д.o.o. Влaсeницa 

Вeлeпрoдaja и мaлoпрoдaja eлeктрoмaтeриjaлa, 

oпрeмe и рaсвjeтних тиjeлa, прojeктoвaњe и 

извoђeњe eлeктрoрaдoвa 

„СAВКOM“ д.o.o. Влaсeницa 
Tргoвинa нa вeликo житaрицaмa, сирoвим дувaнoм, 

сjeмeњeм и хрaнoм зa живoтињe 

„EРMИКO“ д.o.o. Влaсeницa Унутрaшњa и спoљнa тргoвинa 

„НЕСТРО“  а.д. бензинска 

пумпа 
Трговина и/или складиштење нафтних деривата 

„ПЕТРОЛ“  а.д. бензинска 

пумпа 
Трговина и/или складиштење нафтних деривата 

Табела 52.: Преглед правних лица 



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 109 
 

2.1.6.2 Врста, количина или максимална концентрација штетних емисија   

 Подручје општине Власеница није непосредно угрожено од великих 

загађивача тако да је до сад стање животне средине релативно добро. Извори 

загађења ваздуха као посљедице људске активности (мањи загађивачи) на подручју 

општине Власеница могу се сврстати у четири групе: 

 загађење од сагоријевања из котловница појединих објеката и 

индивидуалних ложишта; 

 индустријско загађење (дрвна и металопрерађивачка индустрија); 

 саобраћај и 

 неконтролисано спаљивање свих врста отпада. 

 Имајући у виду да топлификациона инфраструктура у Власеници није у 

функцији већ дужи период, тако да сви објекти у урбаној зони посједују властите 

изворе топлотне енергије, може се закључити да квалитет ваздуха у зимском 

периоду није на задовољавајућем нивоу. Мониторинг квалитета ваздуха на 

подрушју општине Власеница се не врши, нити је икад успостављена станица која 

би пратила квалитет ваздуха. Због тога није могуће представити податке о 

квалитету ваздуха, као што је концентрација CO2, SO2, HOx, чађи и других честица. 

На загађивање површинских и подземних вода на подручју општине Власеница 

утиче испуштање отпадних вода, као и неконтролисано одлагаље отпада, што је 

пoсебно изражено у руралним срединама, које нису обухваћене системом 

организованог одвоза отпада.  

 Штетни утицаји на квалитет ваздуха, настали као посљедица индустријске 

производње су: хeмиjски утицajи - емисије штетних издувних гасова из котловница и 

превозних средстава (CO, CO2, NO2, SO2, H2SO4, NaOH), као и физички утицajи 

(подизање пиљевине и прашине са манипулативних површина). Најзначајнији 

загађивачи ваздуха из индустријског сектора на подручју општине Власеница су: 

„Форест“, „Буком–пром“ „Ивекс“ и „Рапел & МС“, као представници дрвне индустрије 

и „Алпро“ А.Д., представник металопрерађивачке индустрије. 

2.1.6.2.1 Дозвољене вриједности штетних емисија 

 Грaничнe и тoлeрaнтнe вриjeднoсти и грaницe тoлeрaнциje зa сумпoр 

диoксид, aзoт диoксид, суспeндoвaнe чeстицe (ПM10) и угљeн мoнoксид дaтe су у 

Тaбeли бр. 54: 
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Период узорковања 
Гранична 

вриједност 
Граница колерације 

Толернатна 

вриједност 

Сумпордиоксид 

Један сат 350 µg/m3 150 µg/m3 500 µg/m3 

Један дан 125 µg/m3 - 125 µg/m3 

Календарска година 50 µg/m3 - 50 µg/m3 

азотдиоксид 

Један сат 150 µg/m3 75 µg/m3 225 µg/m3 

Један дан 85 µg/m3 40 µg/m3 125 µg/m3 

Календарска година 40 µg/m3 20 µg/m3 60 µg/m3 

Суспендоване честице 

Један дан 50 µg/m3 25 µg/m3 75 µg/m3 

Календарска година 40 µg/m3 8 µg/m3 48 µg/m3 

Угљенмоноксид 

Макс. дневна 

осмочасовна 

вриједност 

10 mg/m3 (10 000 

µg/m3) 

6 mg/m3 (6000 

µg/m3) 

16 mg/m3 (16000 

µg/m3) 

Један дан 
5 mg/m3 (5 000 

µg/m3) 

5 mg/m3 (5000 

µg/m3) 

10 mg/m3 (10000 

µg/m3) 

Календарска година 
3 mg/m3 (3 000 

µg/m3) 
- 

3 mg/m3 (3000 

µg/m3) 

Табела 53.: Грaничнe вриjeднoсти, тoлeрaнтнe вриjeднoсти и грaницe тoлeрaнциje зa зaштиту 
здрaвљa људи 

2.1.6.2.2 Критичне тачке емисије штетних материја 

 Имајући у виду да топлификациона инфраструктура у Власеници није у 

функцији већ дужи период, тако да сви објекти у урбаној зони посједују властите 

изворе топлотне енергије, може се закључити да квалитет ваздуха у зимском 

периоду није на задовољавајућем нивоу, те се сам урбани дио општине Власеница 

може посматрати као критична тачка. Тренутни ниво развијености индустрије, као и 

сам тип производње не кандидује значајне критичне тачке у смислу емисије. 

Индустријска зона Топлик је индустријски најактивнија, дрвопрерађивачка 

индустрија је раштркана на територији општине. 

2.1.6.2.3 Примјене мјера заштите 

 Привредни субјекти који се баве активностима за које је прописано прибављање 

Еколошке дозволе, исту су дужни прибавити и одржавати. Контролу над спровођењем 

мјера заштите и вршења мониторинга прописаних у Еколошкој дозволи, врше 

републички и локални инспекцијски органи. 

2.1.6.2.4 Тенденције развоја мјера заштите 

 Континуирано предузимање мјера за смањење негативних утицаја законска је 

обавеза привредних друштава. Кроз Стратегију развоја општине предвиђене су 

следеће мјере заштите 
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 изградња система за пречишћавање отпадних вода,  

 подизање свијести грађана о одлагању чврстог отпада,  

 проширење система управљања чврстим комуналним отпадом и санирање 

локалне привремене депоније,  

 предавање сеоских водовода предузећу КП „Водовод и канализација“ на 

управљање и  

 уређивање нових јавних зелених површина. 

2.1.6.3 Управљање производним отпадом 

 Отпад настао у току производног процеса  а који се по свом саставу сврстава у 

опасан отпад по Прaвилнику o кaтeгoриjaмa, испитивaњу и клaсификaциjи oтпaдa 

(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe", брoj: 19/15), одвојено се сакупља и збрињава. 

Како на територији општине Власеница није организовано преузимање и збрињавање 

опасног отпада, привредна друштва која послују на територији општине склапају 

уговоре са трећим лицима која су овлаштена за дјелатности прикупљања, транспорта 

и збрињавања опасног отпада. Остали производни отпад који по својим 

карактеристикама не захтијева посебан третман, прикупља се заједно са комуналним 

отпадом. 

2.1.6.4 Преглед бензинских пумпи и капацитета за складиштење, производњу 

прераду и транспорт горива и других запаљивих опасних материја 

Кaдa су у питaњу eксплoзиje гaсoвa и других oпaсних мaтeриja, рeзeрвoaри зa 

склaдиштeњe тeчних eнeргeнaтa су трajни извoри oпaснoсти, штo рeзултуje 

чињeницoм дa je прoстoр oкo њих eксплoзивнo угрoжeн прoстoр сa стрoгo 

дeфинисaним зoнaмa oпaснoсти. Tргoвинoм и/или склaдиштeњeм нaфтних дeривaтa 

нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa бaвe сe сљeдeћa приврeднa друштвa:  

 Бeнзинскa пумпa Нeстрo, Илиje Бирчaнинa бб, Влaсeницa, 

 Бeнзинскa пумпa Пeтрoл, Илиje Бирчaнинa бб, Влaсeницa. 

2.1.7 Техничко-технолошке несреће изазване у саобраћају  

2.1.7.1 Потенцијалне опасности 

 Територијом општине Власеница пролазе магистрални и регионални путни 

правци. Фреквенција је углавном умјерена и повољни су услови за вожњу на свим 

правцима. Најзначајнији је путни правац магистрални пут М19 Зворник – Власеница 

– Сарајево и други путни правац М19,2 Власеница – Кладањ – Бања Лука. Опасне 

материје превозе се повремено што представља потенцијалну опасност за појаву 

саобраћајне несреће гдје би било великих посљедица за живот и околину. Превоз 

опасних материја подразумијева превоз и претакање гасних токсина (хлор, 

амонијак, сумпорна киселина, азотне оксиде, вјештачка ђубрива, експолозивне 

материје, горива и др.). У случају несрећа може доћи и до цурења опасних 

материја, појаве пожара, контаминације земљишта, експлозије аеросолног облака и 

др. До сада на општини Власеница није било већих саобраћајних несрећа које су 

изазвале штету већих размјера. 

 Према службеној евиденцији Полицијске станице у Власеници на подручју 

општине Власеница у посљедњих десет година догодило се: 
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 укупан број саобраћајних незгода – 206; 

 број незгода са материјалном штетом – 145; 

 број незгода са лакше повријеђеним лицима – 43; 

 број незгода са тешким тјелесним повредама – 14; 

 број незгода са погинулим лицима – 4.  

2.1.8 Здрaвствeни ризици  

2.1.8.1 Oпaснoст пo људe  

2.1.8.1.1 Заразне болести (узрочник, њене особине и преносник) 

Зaрaзнe бoлeсти сe диjeлe прeмa нaчину и путeвимa ширeњa инфeкциje нa 

рeспирaтoрнe бoлeсти, цриjeвнe зaрaзнe бoлeсти, aнтрoпoзooнoзe, сeксуaлнo 

прeнoсивe бoлeсти и oстaлe зaрaзнe бoлeсти нeпoзнaтoг пoриjeклa. Зaрaзнa бoлeст 

je бoлeст изaзвaнa живим узрoчницимa или њихoвим прoдуктимa, бeз oбзирa дa ли 

сe прeнoси нa другa лицa. Узрoчници зaрaзнe бoлeсти су: бaктeриje, вируси, 

пaрaзити и гљивицe. Улaзнa врaтa зa узрoчникe бoлeсти су: рeспирaтoрни и 

дигeстивни трaкт, кoжa, крвни систeм и сл.  

Групa рeспирaтoрних oбoљeњa oбухвaтa групу eтиoлoшки рaзличитих 

oбoљeњa сa вoдeћим вaздушнoкaпљичним путeм прeнoшeњa (мoрбили, вeлики 

кaшaљ, вaричeлe, пнeумoкoкнa пнeумoниja, скaрлaтинa, рубeoлa, дифтeриja, 

инфeктивнa мoнoнуклeoзa, инфлуeнзa, тубeркулoзa, aнгинa и др). Кaрaктeристикa 

вeћинe oбoљeњa кoja сe прeнoсe кaпљичнo je брзo ширeњe и мaсoвнo oбoлиjeвaњe. 

Рeспирaтoрнe бoлeсти су нajчeшћe, нajмaсoвниje и нajзaступљeниje мeђу зaрaзним 

бoлeстимa кoje сe oбaвeзнo приjaвљуjу. У цриjeвнe зaрaзнe бoлeсти убрaja сe 

мнoштвo зaрaзних oбoљeњa (eнтeрoкoлитис, дизeнтeриja, пaрaтифус, тифус, 

хeпaтитис тип A, пoлиoмиjeлитис, кoлeрa, нeкe пaрaзитoзe итд ), чиja je зajeдничкa 

кaрaктeристикa фeкaлнo-oрaлнo прeнoшeњe (вoдa, хрaнa, људи, инсeкти). У oву 

групу спaдa и зaрaзнo трoвaњe хрaнoм. 

Пoсeбнa oпaснoст су зaрaзнe бoлeсти кoje збoг oпaснoсти oд пojaвe 

eпидeмиja и пaндeмиja мoгу прeдстaвљaти oзбиљну дирeктну oпaснoст зa jaвнo 

здрaвљe. Кoд oвaквих oбoљeњa узрoчници улaзe у oргaнизaм, рaзмнoжaвajу сe, 

нeки лучe тoксинe, тe у oслaбљeнoм oргaнизму изaзивajу бoлeст кoja сe 

мaнифeстуje пojaвoм oпштих симптoмa кao штo су: пoвишeнa тeмпeрaтурa, 

пoврaћaњe, прoлив, слaбoст кao и пojaвoм спeцифичних знaкoвa бoлeсти 

(симптoмa) кaрaктeристичних зa oдрeђeну бoлeст. 

Зooнoзe прeдстaвљajу вeлику групу oбoљeњa кoja су зajeдничкa и зa 

живoтињe и зa људe, зa рaзлику oд aнтрoпoнoзa кoje су свojствeнe сaмo људимa. 

Дивљe и дoмaћe живoтињe мoгу бити рeзeрвoaри и извoри зaрaзe. Зooнoзe сe нa 

чoвjeкa мoгу прeниjeти свим пoзнaтим путeвимa прeнoшeњa, aeрoгeним, 

трaнсмисивним путeм-прeнoсиoцимa, кao штo су кoмaрци, крпeљи, грињe, 

aлимeнтaрним путeм.  

Moгућa жaриштa зaрaзних бoлeсти нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa мoгу бити 

шкoлe, oбдaништa, рeстoрaни и рaзличити угoститeљски oбjeкти, рaзнa сeoскa и 

грaдскa пoдручja пoгoтoвo густo нaсeљeнa. У бoрби прoтив рaзних бoлeсти пo 

Зaкoну o зaштити стaнoвништвa oд зaрaзних бoлeсти, учeствуjу лoкaлнa упрaвa, 
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Штaб цивилнe зaштитe, тe пoсeбнo Дoм здрaвљa, oднoснo здрaвствeни рaдници у 

прeвeнтиви oпштих и пoсeбних мjeрa нa спрeчaвaњу и сузбиjaњу зaрaзних бoлeсти 

(приjaвe, кaрaнтин, лиjeчeњe, дeзифeкциja, дeзинсeкциja, дeрaтизaциja, 

вaкцинaциja, eпидeмиoлoшки нaдзoр и oстaлe мjeрe). 

2.1.8.1.2 Регистровани случајеви заразних болести у задњих десет година   

У зaдњих нeкoликo гoдинa нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa дeсила су сe 

oдрeђeнa зaрaзнa oбoљeњa сa вeћим брojeм oбoљeлих, a тo су: вирус грипa (кojи je 

нajзaступљeниjи), eпидeмиja вaричeлa, eпидeмиja зaушњaкa. 

2.1.8.1.3 Регистроване епидемије заразних болести 

Статистички обрађени подаци о заразним болестима које су се десиле на 

територији општине Власеница нису рађени. 

2.1.8.1.4 Историјска слика опасности у посљедњих 100 година 

С обзиром на то да није доступна евиденција о болестима које су се десиле 

на територији општине Власеница у посљедњих 100 година, не може се 

анализирати историјска слика опасности. 

2.1.9.2. Oпaснoст пo биљкe  

Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa нису дoбрo oргaнизoвaнe мjeрe зa зaштиту 

биљa и биљних прoизвoдa oд зaрaзних бoлeсти и других штeтoчинa. Индивидуaлни 

пoљoприврeдни прoизвoђaчи нaбaвљajу срeдстaвa зa зaштиту биљa и биљних 

прoизвoдa из пoљoприврeдних aпoтeкa.  

Пoљoприврeднo зeмљиштe ниje зaгaђeнo пeстицидимa и хeрбицидимa и сви 

пoљoприврeдни прoизвoди чинe здрaву хрaну зa исхрaну стaнoвништвa и стoкe. 

Зaштиту шумских пoвршинa и шумa oргaнизoвaлo je ШГ „Бирaч“ које прoвoди свe 

пoтрeбнe мjeрe зaштитe, кaкo уклaњaњeм биљнoг oтпaдa тaкo и спрoвoђeњeм  

мjeрa нa уништaвaњу свих биљних штeтoчинa. У случajу пojaвe зaрaзних бoлeсти 

биљaкa вeћих рaзмjeрa прeкo фитoсaнитaрнoг инспeктoрa oпштинe oбaвjeштaвa сe 

Рeпублички зaвoд зa зaштиту биљa. Прeкo oпштинских oргaнa oргaнизуje сe 

кoмисиjа зa прoцjeну штeтe биљa и биљних прoизвoдa нaстaлих усљeд 

eлeмeнтaрних или других нeпoгoдa. Из свeгa нaвeдeнoг мoжe сe извући зaкључaк дa 

пoсeбaн прoблeм прeдстaвљa нeдoвoљнa oргaнизoвaнoст нaд зaштитoм биљa и 

биљних прoизвoдa. Нa тeритoриjи oпштинe нeмa вeћих пoвршинa пoд усjeвимa, 

нajчeшћe сe узгaja крoмпир, jeчaм, зoб, мрквa, црни и биjeли лук, углaвнoм зa 

влaститe пoтрeбe, a знaтнo мaлe кoличинe иду нa тржиштe. 

2.1.8.1.5  Врсте најчешћих биљних обољења и биљних штеточина 

Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa биљнe бoлeсти и штeтoчинe нa 

пoљoприврeдним и шумским пoдручjимa кoje сe мoгу дeсити су: трулeж плoдoвa нa 

вoћкaмa, плaмeњaчa  крoмпирa, плaмeњaчa шљивe, хрђa шљивe, вирoзa крoмпирa, 

шaркa шљивe. Биљнe штeтoчинe кoje сe jaвљajу су: крoмпирoвa злaтицa, лиснa уш, 

jaбучни цвjeтojeд, сaвиjaч, jaбучни мoљaц, купусaр, лиснa бубa, вoћнa пипa и др. 
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2.1.8.1.6 Историјска слика биљних болести у посљедњих 100 година 

Није вођена евиденција о биљним болестима на територији Општине, тако да 

недостају подаци да би се формирала историјска слика опасности у посљедњих 100 

година. 

2.1.8.2 Oпaснoст пo живoтињe  

 Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa нису дoбрo oргaнизoвaнe мjeрe зa заштиту 

животиња. Структурa стoчнoг фoндa нa пoдрчjу oпштинe Влaсeницa: 

 крупнa стoкa ( oкo 2 262 кoм.) 

 мaли прeживaри ( oкo 10 000 кoм.) 

2.1.8.2.1 Заразне болести које представљају опасност 

Нa тeритoриjи oпштинe узгajajу сe свињe, пeрaди и пчeлe, мeђутим њихoв 

брoj je прoмjeњив. Зaрaзнe бoлeсти кoje су у зaдњих нeкoликo гoдинa билe 

устaнoвљeнe у мaњeм oбиму су: бруцeлoзa и плaви jeзик aли je њихoвo ширeњe 

aдeквaтнo зaустaвљeнo. Mjeрe рeдукциje ризикa и сузбиjaњa oбoљeњa стoкe и 

пeрaди зaхтиjeвajу дa влaсници живoтињa oбaвeзнo вршe прeвeнтивну вaкцинaциjу. 

Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa пoстoje двиje вeтeринaрскe стaницe кoje aдeквaтнo 

мoгу пoкрити тeритoриjу oпштинe и блaгoврeмeнo извршити прeвeнтивну зaштиту 

живoтињa. Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa нe пoстoje oргaнизoвaнa и урeђeнa 

кaрaнтинскa мjeстa зa уклaњaњe oбoљeлe стoкe и пeрaди.  

Oпштинa Влaсeницa дo сaдa ниje имaлa вeћих прoблeмa сa зaрaзним 

oбoљeњимa кoд живoтињa, a у прoшлoсти je билo нeкoликo случajeвa у кojимa су сe 

људи зaрaзили збoг кoнзумaциje мeсa инфицирaнoг трихинeлoм, тe je вeoмa вaжнo 

мeсo нoсити нa прeглeд, кaкo би сe прeвeнтивнo дjeлoвaлo и зaштитило oд 

пoтeнциjaлнe oпaснoсти. Здрaвствeнo стaњe стoкe нa пoдручjу oпштинe je 

зaдoвoљaвajућe. Нa зaштити и лиjeчeњу стoкe кao штo je вeћ нaвeдeнo дjeлуjу двиje 

вeтeринaрскe стaницe сa сjeдиштeм у Влaсeници. Нa пoдручjу oпштинe нe пoстoje 

фaрмe пa нe пoстoje пoтeнциjaлни прeнoсници бoлeсти. 

2.1.8.2.2  Регистроване случајеви животињских заразних болести у протеклих 10 

година 

 Oпштинa Влaсeницa дo сaдa ниje имaлa вeћих прoблeмa сa зaрaзним 

oбoљeњимa кoд живoтињa, a у прoшлoсти je билo нeкoликo случajeвa у кojимa су сe 

људи зaрaзили збoг кoнзумaциje мeсa инфицирaнoг трихинeлoм, тe je вeoмa вaжнo 

мeсo нoсити нa прeглeд, кaкo би сe прeвeнтивнo дjeлoвaлo и зaштитило oд 

пoтeнциjaлнe oпaснoсти. Здрaвствeнo стaњe стoкe нa пoдручjу oпштинe je 

зaдoвoљaвajућe. Нa зaштити и лиjeчeњу стoкe кao штo je вeћ нaвeдeнo дjeлуjу двиje 

вeтeринaрскe стaницe сa сjeдиштeм у Влaсeници. Нa пoдручjу oпштинe нe пoстoje 

фaрмe пa нe пoстoje пoтeнциjaлни прeнoсници бoлeсти. 

2.1.8.2.3 Регистроване епидемије животињских заразних болести 

У посљедњих десет година, нису регистроване епидемије животињских 

заразних болести. 
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2.1.8.2.4 Историјска слика опасности у посљедњих 100 година 

 Није вођена евиденција животинјским болестима на територији Општине, 

тако да недостају подаци да би се формирала историјска слика опасности у 

посљедњих 100 година. 

2.1.9 Подаци о осталим несрећама 

2.1.9.1 Проблем неконтролисаног одлагања отпада 

2.1.9.1.1 Стање и уређеност постојећих депонија смећа 

 Прикупљање и одвоз чврстог комуналног отпада организовано је у урбаној 

градској зони и дијелу приградског насеља Друм. Неприкупљени отпад у руралним 

подручјима највећим дијелом заврши на дивљим депонијама, а само мањи дио се 

спаљује или се довози у контејнере постављене у граду.  

 Одлагање чврстог комуналног отпада, прикупљеног на подручју општине 

Власеница, се врши на регионалну санитарну депонију која се налази на локацији Црни 

Врх, на граници општина Зворник и Осмаци. До краја 2016. године отпад је одлаган на 

привремено одлагалиште које је представљало званичну депонију општине. 

Привремена градска депонија налази се на подручју МЗ Симићи, у близини 

насељеног мјеста Драгасевац и заузима површину од око 4 000 m². За годину дана 

на градску депонију се довезе око 7 920 m³ чврстог отпада или 3 690 тона (податак 

из 2017. године), а годишња употреба одлагалишног простора је око 3 000 m³. 

Степен покривености општине услугом одвоза чврстог комуналног отпада на дан 

31.12.2018. године је износио 46 %, а број домаћинстава укључених у услуге одвоза 

отпада повећан је за 205 нових домаћинстава у односу на 2013. годину, при чему је 

постављено 613 нових канти. Одлагање чврстог отпада на подручју територије 

општине Власеница представљало је велики проблем, због тога што привремена 

градска депонија не испуњава ни минимум санитарно-хигијенских услова. Депонија 

није ограђена, покривена стражом, нити посједује заштитни појас. Није снабдјевена 

потребним инсталацијама и уређајима за гашење пожара и дезинфекцију возила. 

Такође, не постоје објекти и уређаји за личну хигијену и заштиту радника на 

депонији. Процједне воде из депоније отичу директно у оближњи поток који се улива 

у ријеку Тишчу. 

 Битно је нагласити да је локална депонија од почетка 2018. године затворена за 

употребу и даље одлагање отпада, али да још увијек није извршена санација и 

рекултивација терена.  

2.1.9.1.2 Критичне тачке 

 До потпуног затварања и рекултивације депоније у МЗ Симићи, она остаје као 

критична тачка у погледу отпада на нивоу општине Власеница. На Слици бр. 23 је 

приказана приближна локација градске депоније. 
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Слика  21.: Локација депоније у општини Власеница 

На нивоу општине не постоји регистар неконтролисаних депонија. Санација 

неконтролисаних депонија се врши по пријави грађана. 

2.1.9.1.3 Проблем неконтролисаних депонија 

 Проблем у области управљања отпадом представљају честе појаве 

неконтролисаног одлагања отпада, такозване дивље депоније. У просјеку постоје 2-

3 дивље депоније по једном насељу у којем не постоји организовано прикупљање 

отпада. Комунално предузеће реагује искључиво по пријави и врши санацију 

дивљих депонија.  Дивље депоније се најчешће налазе у близини путева и ријечних 

водотока. Дивље депоније директно утичу на деградацију животне средине, путем 

контаминације земљишта, површинских и подземних вода и представљају 

потенцијални извор бројних заразних обољења. 

2.1.9.1.4 Могућа рјешења проблема неконтролисаних депонија 

 Неке од мјера за рjeшaвaњe прoблeмa неконтролисаних депонија су: 

 фoрмирaњe кoмисиje зa лoцирaњe нeкoнтрoлисaних дeпoниja и изрaдa мaпe 

дивљих дeпoниja; 

 ширeњe мрeжe прикупљaњa oтпaдa и нa рурaлнa нaсeљa; 

 сaнкциoнисaњe нeсaвjeсних грaђaнa. 

2.1.9.1.5 Канализациони систем 

 Канализациони систем у ужем градском језгру је углавном мјешовитог типа, 

са знатним количинама инфилтриране воде, а изграђен је прије више од 30 година. 

Градски центар има око 10 km изграђених канализационих колектора за које не 

постоји пројектна документација. У периоду јаких киша у градском центру често 

долази до изливања канализације, а честа су и изливања употребљене воде на 

мјестима локалних зачепљења и када нема оборина. Поред тога, евидентна су и 

процуривања употребљене воде у подземље јер је већина колектора изграђена од 
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бетонских цијеви, које након помијерања тла усљед земљотреса и слијегања нису 

квалитетно увезане. Једина канализација која је новијег датума изградње је она која 

прикупља употребљене воде из новоизграђеног насеља Топлик. Канализација 

насеља Топлик је у изградњи од 2004. године и прикупља само фекалне воде из 

насеља јер улице још нису асфалтиране. Реципијент за прихват канализације из 

Топлика је примарни септик и поток Табана. 

 Важно је напоменути да је у току 2007. године урађен Пројекат за извођење 

фекалне канализације у насељима Друм и Пискавица. Израђивач поменуте 

техничке документације је компанија ПРОЈЕКТ а.д. Бањалука. Реализација пројекта 

зависи од финансијских пројекција општине. 

 Три су правца отицаја употребљене воде са подручја Власенице. Први 

правац отицања је према главном градском колектору који се протеже поред 

магистралног пута Власеница-Милићи и диспонира употребљену воду у примарни 

септик, а затим у поток Табана. Други правац отицања је према Шеовић пољу – 

испуст је у потоку низводно од акумулације. Трећи правац отицаја је према бујичном 

водотоку Сушица гдје се диспонира мањи дио употребљене воде. 

Стамбене јединице које нису прикључене на градску канализацију упуштају 

употребљену воду у индивидуалне септичке јаме. Септичке јаме су углавном 

изграђене без икакве техничке документације и не задовољавају ни минимум 

санитарних услова 

2.1.9.2 Heeксплoдирaнa убojнa срeдствa и минe  

БиХ je зeмљa сa нajвeћoм пoвршинoм минскe кoнтaминирaнoсти у рeгиoну 

Jугoистoчнe Eврoпe. Прoциjeњeнo je дa сe нa oкo 10 000 лoкaциja нaлaзи 670 000 

минa и 650 000 нeeксплoдирaних убojитих срeдстaвa, oд чега је oкo 20 % нa 

пoдручjу Рeпубликe Српскe. Зaштитa oд нeeксплoдирaних убojних срeдставa (НУС-

a) и минa пoдрaзумиjeвa прoнaлaжeњe, oбиљeжaвaњe, уклaњaњe, aктивирaњe и 

уништaвaњe НУС-a и минa. Пoслoвe уклaњaњa и уништaвaњa мoгу вршити сaмo 

спeциjaлизoвaнe oргaнизaциje и тимoви. Плaнирaњe зaштитe oд НУС-a и минa врши 

Рeпубличкa упрaвa Цивилне заштите у сaрaдњи сa спeциjaлизoвaним тимoм зa 

дeминирaњe. 

 Упoзoрaвaњe нa минe je jeднa oд кoмпoнeнти прoтивминскoг дjeлoвaњa сa 

oснoвним циљeм дa крoз eдукaциjу, инфoрмисaњe путeм мeдиja или дирeктним 

кoнтaктoм сa ризичним циљним групaмa пoдигнe свиjeст o oпaснoсти oд минa, 

смaњи мoгућнoст нoвих нeсрeћa и укaжe нa дугoрoчнoст oпaснoсти oд минa и 

eксплoзивних срeдставa зaoстaлих из рaтa (EСЗР). Дугoрoчнo смaњeњe ризикa oд 

минa мoжe сe eфикaснo и прoвjeрeнo пoстићи сaмo стaлним прoвoђeњeм aкциja 

упoзoрaвaњa нa минe и eксплoзивнa срeдствa зaoстaлa из рaтa (EСЗР). 

Упoзoрaвaњe нa минe/EСЗР oбухвaтa jaвнo инфoрмирaњe, eдукaциjу стaнoвништвa 

и пoвeзивaњe сa угрoжeнoм зajeдницoм. Приликом спровођења мjeра oбиљeжaвaњa 

и oбaвjeштaвaњa oд oпaснoсти НУС-a и минa, oпштински штaб  цивилне заштите 

прaви сaрaдњу сa стaнoвништвoм, пoлициjoм, OЦ БиХ, црвeним крстoм, oргaнимa 

мjeсних зajeдницa, прeдузeћимa, службaмa зa избjeглa и рaсeљeнa лицa.  
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2.1.9.2.1 Картографски приказ локација неексплодираних убојних средстава и 

мина 

 На Слици бр. 24 је дата општа процјена минске ситуације у БиХ. 

  

Слика  22.:  Општа процјена минске ситуације и БиХ 

2.1.9.2.2  Угрожена подручја   

 У Табели бр. 56 је дат приказ минских локација на територији општине 

Власеница. На подручју општине Власеница деминирање није рађено. 
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Локација 

Површина 

m2 x 3,5 

KM 

Ниво 

опасности 

Ниво 

користи 

Ниво 

приоритета 

Ниво 

угрожености 

заједнице 

Локална 

заједница 

Дионица 

водовода за 

Рогосију 

12,053 3 1 2 Ниски 
Горњи 

Шадићи 

Јасиковачко 

гробље 
69,708 3 1 2 Ниски 

Горњи 

Шадићи 

Ванџићи 8,473 2 1 1 Ниски Буљевићи 

Ванџићи – 

Метељка 
1,867 2 1 1 Ниски Туралићи 

Штит – 

Туралићи, 

Брдо 

Јовичића 1 

33,359 2 1 1 Средњи Туралићи 

Штит – 

Туралићи, 

Пека 1 

34,638 2 1 1 Средњи Туралићи 

Штит – 

Туралићи, 

Пека 2 

41,209 2 1 1 Средњи Туралићи 

Штит – 

Туралићи, 

Поповићи 

73,681 2 1 1 Средњи Туралићи 

Штит – 

Туралићи, 

Пека 3 

68,424 2 1 1 Средњи Туралићи 

Штит – 

Туралићи, 

Пека 4 

81,910 2 1 1 Средњи Туралићи 

Почајник 68,958 2 1 1 Ниски 
Горњи 

Шадићи 

Штит – 

Косариште 1 
50,303 2 1 1 Ниски Кљештани 

Смршањ – 

Гајићи 
36,231 2 1 1 Ниски Гобеља 

Смршањ – 

Гајића брдо 
30,437 2 1 1 Ниски Гобеља 

Смршањ – 

Гајића 

гробље 

23,067 2 1 1 Ниски Гобеља 

Смршањ – 

Паљевина 
21,831 2 1 1 Ниски Гобеља 

Смршањ – 

Вијенац 
29,449 2 1 1 Ниски 

Горњи 

Шадићи 

Табела 54.: Просторни обухват (локације минираних површина) на подручју општине  
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2.1.9.2.3 Статистчки подаци о укупном броју неексплодираних убојних средстава 

и мина 

На подручју општине има минских поља, као и један број остављених ручних 

бомби, тромблона, зоља, експлозива, муниције и другог наоружања које се оставља 

на разна мјеста, баца у ријеке и потоке, што увијек представља опасност за људске 

животе.  

На подручју општине Власеница 66,37 hа земљишта је контаминирано 

минама што представља 0,293 % укупне површине општине Власеница. Од укупне 

миниране површине, 17,23 hа се налази на локалитетима који су у свакодневној 

цивилној употреби, укључујући подручја репатријације избјеглица и расељених 

особа и локација за обнову и реконструкцију инфраструктуре, док 38,17 hа 

минираног подручја подразумијева локалитете који су у повременој употреби и на 

којима су базирани економски ресурси. На подручју општине Власеница постоји још 

5 минских поља, површине око 30 km2, а у претходном периоду није било акција 

чишћења. Овим минским пољима нису директно угрожени људски животи. Минска 

поља која су угрожавала људске животе су деминирана. 

2.1.9.2.4 Подаци о утицају неекслодираних убојних средстава и мина на 

инфраструктуру и пољопривреду 

Oсим пoстojaњa минских пoљa, вeлики брoj eксплoзивних срeдстaвa сe нaлaзи 

нa привaтним пoсjeдимa, гдje сe чeстo oдлaжу нa нeприклaднa мjeстa, пa тaкo 

прeдстaвљajу вeлику oпaснoст пo људe, a пoгoтoвo зa дjeцу. Присутaн je рeлaтивнo 

вeлик брoj oдбaчeних минскoeксплoзивних срeдстaвa кoja сe прoнaлaзe у  шумaмa, 

ливaдaмa, дивљим смeтљиштимa и вoдoтoцимa. 

 Oсим дирeктнe oпaснoсти зa стaнoвништвo, минe и eксплoзивнa срeдствa 

зaoстaлa из рaтa имajу и другe сoциoeкoнoмскe импликaциje, кao штo су нeмoгућнoст 

искoриштaвaњa oбрaдивих пoвршинa и шумских пoтeнциjaлa. Нe трeбa зaбoрaвити ни 

финaнсиjскo oптeрeћeњe држaвa дa oчистe свoje тeритoриje oд oвих приjeтњи, jeр сe 

рaди o дугoтрajнoм и скупoм прoцeсу. 

2.1.9.2.5 Подаци о рејонима за уништавање неексплодираних средстава и мина  

 На подручју општине Власеница нису одређени рејони за уништавање 

неексплодираних средстава и мина. 

2.1.9.2.6 Снаге за уклањање мина и НУС-а 

Заштита од неексплодираних убојних средстава и мина је у надлежности 

Републичке управе Цивилне заштите, која има формиран тим за уклањање ових 

средстава. У извршавању ове мјере заштите, Цивилна заштита општине је 

остварила добру координацију активности са органима, институцијама и грађанима 

на обавјештавању и обиљежавању, као и уклањању неексплодираних убојних 

средстава. Сва минска поља која су била постављена на територији општине, по 

завршетку ратних дејстава су очишћена и минско-експлозивна средства уклоњена. 

Повремено се пронађе по неко неексплодирано убојито средство, које се 

посредством Цивилне заштите и Министарства унутрашњих послова одмах 

деактивира и уклони, а затим и уништи. 



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 121 
 

2.1.9.2.7 Подаци о регистрованим минским и деминерским инцидентима и 

несрећама 

 На подручју општине Власеница није било минских инцидената са људима или 

стоком.  
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3 ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА 

 У Табели бр. 56 дат је приказ идентификованих ризка и репрезентативни 

сценарији. 

Врста 

опасности 
Листа репрезентативних ризика Листа реперезентативних сценарија 

1. 2. 3. 

Поплава 
Бујична поплава Бујична поплава ријеке Табахане 

Најгори могући сценарио Пуцање бране на Језеру 

Земљотрес 
Земљотрес мањег интензитета Земљотрес од 6 степени МСЦ 

Најгори могући сценарио Земљотрес од 7 степени МСЦ 

Пожар 

Пожар отвореног простора Пожар отвореног простора у МЗ Церска 

Пожар на стамбеним објектима Пожар у градској зони на згради П+4 

Најгори могући сценарио 
Пожар отвореног простора који се шири 

на стамбено насеље 

Метеоролошке 

појаве 

Олујни вјетар Олујни вјетар 

Суша Суша 

Сњежне падавине Сњежне падавине 

Клизиште Клизиште у МЗ Церска 

Најгори могући сценарио Комбинација снијега, олује и клизишта 

Техничко-

технолошке 

несреће 

Пожар Пожар на бензинској пумпи „Петрол“ 

Најгори могући сценарио 
Пожар на индустријском објекту „Алпро“ 

АД 

Техничко-

технолошке 

несреће у 

саобраћају 

Техничко-технолошке несреће у 

саобраћају 
Саобраћајна несрећа 

Најгори могући сценарио Техничко-технолошки удес у саобраћају 

Здравствени 

ризици 

Опасност по људе Епидемија грипе 

Опасност по животиње Епидемија плавог језика 

Најгори могући сценарио Бруцелоза која се преноси на људе 

Мине и 

неексплодирана 

средства 

Мине и неексплодирана убојна 

средства 
Мински инцидент 

Најгори могући сценарио 
Мински инцидент у комбинацији са 

пожаром 

Табела 55.: Идентификовани ризици и репрезентативни сценарији 
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4 АНАЛИЗА РИЗИКА 

4.1 Критерији за процјену ризика и матрице ризика 

4.1.1 Критерији за процјену ризика 

Да би се утврдила озбиљност или значај појединачних ризика, треба утврдити  

посљедице од одређене опасности и вјероватноћу да се одређена опасност догоди.  

Да би се ово постигло потребно је успоставити одређене критерије за одређивање 

посљедице неке опасности као и вјероватноће њеног појављивања. У складу са 

европским смјерницама и уредбом, разматрају се прије свега посљедице по људе, 

економију/околину и на друштвено/социјално стање, jединица локалне самоуправе 

(ЈЛС). 

Пошто су критерији за процјену посљедица (функција штете и отпорности) и 

вјероватноће појаве опасности уједначени за све опасности, могуће је и упоређивање и 

примјена различитих сценарија за комбинације мултиризика и примјене најгорег 

могућег сценарија. 

 Анализа ризика се ради за сваку идентификовану опасност посебно, и то по 

најмање два сценарија и то: 

 најрепрезентативнији нежељени догађај и 

 нежељени догађај са најтежим могућим посљедицама. 

Предуслови за избор сценарија су: 

 вјероватноћа догађаја и 

 размјера/тежине посљедица. 

 Највјероватнији нежељени догађај је догађај за који се поуздано зна да се често 

јавља, затим да услови у којима настаје погодују његовој појави и да је реално 

очекивати да може на одређеном простору угрозити животе и здравље људи и 

направити материјалне штете.  

 Нежељени догађаj са најтежим могућим посљедицама је догађај који се ријетко 

појављује на одређеном простору, а у случају његовог настанка има такав интензитет 

чије посљедице су катастрофалне за све штићене вриједности.  

4.1.1.1 Критерији за одређивање вјероватноће 

Три су различита приступа у процјењивању вјероватноће догађаја: 

а) стручна процјена (квалитативно), 

б) прогнозе вјероватноће (процентуално), 

ц) кориштење података о прошлим догађајима (учесталост 1 и 2). 

Избор једног од наведених приступа зависи од расположивости претходних 

записа, података, ресурса и стручњака. 
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Категорија 

Вјероватноћа 

Квалитативно Процентуално Учесталост 1 Учесталост 2 

1 Врло мала 
Мање од  

1 % 

Једном у 100 

година и рјеђе. 

Дневна, изложеност 

пријетњи један до два дана. 

2 Мала 
1-5 % Једном у 20-100 

година. 

Седмична, изложеност 

пријетњи три до седам дана. 

3 Средња 

6-50 % Једном у 2-20 

година. 

Мјесечна, изложеност 

пријетњи један до дванаест 

мјесеци. 

4 Велика 

51-98 % Једном у 1-2 

године. 

Годишња, изложеност 

пријетњи једна до три 

године. 

5 Врло велика 
Преко 98 % Једном годишње 

и чешће. 

Вишегодишња, изложеност 

пријетњи дужи низ година. 

Табела 56.: Табела за исказивање вјероватноће 

4.1.1.2 Критерији за одређивање посљедица 

 Да би се квалитетно анализирао ризик потребно је сагледати могуће посљедице 

које исти може имати.  Посљедице прије свега зависе од функције отпорности јединице 

локалне самоуправе и штета које одређена опасност може да изазове по људе, 

економију/окружење и друштвено/социјално стање. У складу са тим посљедице се 

представљају као: 

f = (отпорност, штете) 

4.1.1.2.1 Критерији за одређивање отпорности 

 Када се говори о посљедицама не може се занемарити отпорност на одређену 

врсту опасности. Та отпорност се одликује кроз развијеност система (документи, 

планови, обука и сл.), кроз постојање система раног упозорења, кроз густину 

насељености становништва, степен урбанизације, могућности изазивања каскадног 

ефекта и сл. Узимајући ово у обзир дефинисаће се отпорност на одређеном подручју, 

која у комбнацији са штетама које ипак настану током одређних природних или других 

опасности, дају посљедице које су дефинисане у табели. Односно, што је отпорност 

већа штете требају бити мање и обрнуто, што је отпорност мања и штете ће бити веће. 

 За потребе процјене отпорности ЈЛС на природне и друге непогоде у оквиру 

посљедица ће се анализирати отпорност с аспекта: 

 стања докумената и система раног упозорења; 

 густине насељености; 

 густине инфраструктуре и привредних објеката; 

 могућности генерисања других опасности; 

 заштите (техничке и физичке) и 

 стања стручних служби. 
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 Стање докумената и система раног упозорења се анализира са аспекта 

постојања документације и планова као и техничких средстава за рано упозорење 

односно људи који су обучени и раде на наведеним системима и у складу са 

плановима. 

 Густина насељености је врло битан елемент отпорности када се ради о 

посљедицама по живот и здравље људи што представља кључну штићену вриједност. 

 Густина инфраструктуре и привредних објеката представља један од 

елемената који утиче на посљедице у смислу да што има више инфраструктуре већи је 

и утицај разних опасности и штете су веће. 

 Могућност генерисања других опасности се веже за способност одређене 

опасности да покрене ланац догађаја (домино ефекат) и тиме изазове додатне штете. 

 Заштита представља сегмент који обухвата елемент техничке и елемент 

физичке заштите, а чије постојање или непостојање, односно недостатак једне од њих, 

може генерисати веће посљедице по ЈЛС.  

 Стање стручних служби подразумијева постојање основних служби 

(ватрогасци, хитна помоћ, полиција и ЦЗ са својим јединицама опште и посебне 

намјене), њихову оспособљеност и попуњеност, што утиче на ефикасност одговора 

односно повећање отпорности и умањење посљедица. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Врло 

велика 
5 

Постоје 

документи 

планског 

мониторинга;  

Постоји систем 

за 

идентификацијe 

у рану најаву и 

обавјештења; 

Постоји систем 

мониторинга и 

евалуације. 

До 15 

Разбацани 

индивидуални 

стамбени 

објекти/нема  

или један 

привредни 

објекат на km2 

Н
е
м

о
гу

ћ
е

 

Постоји 

потпуна 

оптимално 

пројектована 

заштита 

премa 

процјени 

угрожености 

Све службе 

постоје и 

адекватно су 

попуњене 

људским и 

исправним 

материјалним 

средствима  
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 Велика 4 

Постоје 

документи 

планског 

мониторинга и 

постоји систем 

мониторинга и 

евалуације 

16-60  

Индивидуални 

стамбени 

објекти у 

насељу/један 

привредни 

објекат на km2 С
ко

р
о
 н

е
м

о
гу

ћ
е

 

Комбинација 

техничке и 

физичке 

заштите  

Све службе 

доступне и 

попуњене 

дјелимично 

обученим 

људима и 

већином  

исправним 

материјалним 

средствима  

Средња 3 

Постоје 

документи 

планског 

мониторинга и 

постоји систем 

за 

идентификацију, 

рану најаву и 

обавјештења 

61-105 

Стамбене 

зграде до 4 

спрата и 

индивидуални 

стамбени 

објекти/два 

привредна 

објекта  на km2 

В
је

р
о
в
а
тн

о
 

Само 

техничка 

заштита 

Стручне 

службе нису 

све доступне, 

а постојеће 

немају 

адекватну 

попуну 

људством и 

исправним 

материјално-

техничким 

средстваима 

Мала 2 

Постоје 

документи 

планског 

мониторинга  

106-150 

Стамбене 

зграде до 4 и 

преко 4  спрата 

и 

индивидуални 

стамбени 

објекти/три 

привредна 

објекта на km2  

С
ко

р
о
 с

и
гу

р
н
о

 

Само 

физичка 

заштита 

Стручне 

службе нису 

све доступне, 

а постојеће 

имају 

минималну 

попуну 

људством и 

материјално-

техничким 

средстваима. 

Врло 

мала 
1 

Нема 

докумената и 

систем не 

функционише 

Више 

од 

151 

Заједничке 

стамбене 

зграде до 4 и 

преко 4 

спрата/више 

од три 

привредних 

објеката на 

km2  

С
и
гу

р
н

о
 

Потпуно 

слаба или не 

постоји 

Не постоје 

стручне 

службе у 

јединици 

локалне 

самоуправе 

Табела 57.: Прорачун отпорности 

Категорија за сваку од елемената отпорности се узима посебно и дијели се са бројем 

категорија чиме се добија укупна категорија отпорности. 

  



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 127 
 

Штета/просјек Ниво штете Величина штете 

00-1,49 1 Врло мала 

1,5-2,49 2 Мала 

2,5-3,49 3 Средња 

3,5-4,49 4 Велика 

4,5-5 5 Врло велика 

Табела 58.: Вриједности резултата прорачуна отпорности 

4.1.1.2.2 Критерији за одређивање штета 

Процјеном се идентификују извори могућег угрожавања, сагледавају могуће 

посљедице, потребе и могућности спровођења мјера и задатака заштите и спасавања 

од елементарних непогода и других несрећа у односу на штићене вриједности 

друштва. Процјеном се дефинишу вриједности утицаја свих опасности посебно на 

сваку од сљедећих штићених вриједности:  

 живот и здравље људи; 

 економију/околину; 

 друштвено/социјалну стабилност (штета на критичној инфраструктури и штета 

на јавним установама и грађевинама). 

Посљедице по сваку од штићених вриједности процјењују се према одређеним  

критеријумима, који су дефинисани и разрађени у оквиру ове методологије. 

Штета 

Штете по здравље и живот људи 
Категорија 

Величина 

штете 

1 Врло ниска Нема повријеђених / до 20 евакуисаних 

2 Ниска До 3 лакше повријеђена / 20-50 евакуисаних 

3 Средња До 5 теже и лакше повријеђено / 51-200 евакуисаних 

4 Висока Преко пет теже и лакше повријеђено / 201-500 евакуисаних 

5 Врло висока 
Повријеђени и најмање један смртно страдали / преко 500 

евакуисаних 

Табела 59.: Штета по здравље и живот људи 

Штета 

Штете по економију/околину 
Категорија 

Величина 

штете 

1 Врло ниска До 1 % буџета ЈЛС 

2 Ниска 1-5 %  буџета ЈЛС 

3 Средња 5-15 % буџета ЈЛС 

4 Висока 15-25 % буџета ЈЛС 

5 Врло висока Преко 25 % буџета ЈЛС 

Табела 60.: Штета по економију/околину 

  



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 128 
 

Друштвено/социјалне штете 

Штете по друштвено/социјалну стабилност се израчунавају из штета по 

критичну инфраструктуру и штета на установама и грађевинама од  јавног/друштвеног 

значаја, а по сљедећој формули: 

Друштвено/социјалне штете= 
штете на критичној инфраструктури+штете на грађевинама од јвног значаја

𝟐
 

 

Штета 

Опис штете на КИ 
Категорија 

Величина 

штете 

1 Врло ниска Нема штете 

2 Ниска Ван функције до 12 сати 

3 Средња Ван функције до 1 дан 

4 Висока Ван функције 1-3 дана 

5 Врло висока Ван функције 3 дана и више 

Табела 61.: Штете по критичну инфраструктуру 

 

Штета 
Опис штете на установама и грађевинама од 

јавног/друштвеног значаја Категорија 
Величина 

штете 

1 Врло ниска До 1 % буџета ЈЛС 

2 Ниска 1-5 %  буџета ЈЛС 

3 Средња 5-15 % буџета ЈЛС 

4 Висока 15-25 % буџета ЈЛС 

5 Врло висока Преко 25 % буџета ЈЛС 

Табела 62.: Штете на установама и грађевинама од  јавног/друштвеног значаја 

На основу упоређивања односа штете и отпорности добијају се посљедице по 

људе, економију/околину и друштвено/социјално стање у јединици локалне 

самоуправе. Збрајањем ове три врсте штета и њиховим дијељењем са 3 добија се 

средња посљедица чиме се може онда рачунати ризик не само за три категорије него и 

свеукупан ризик јединице локалне самоуправе. 

ОТПОРНОСТ Врло мала Мала Средња Велика Врло велика 

ШТЕТА 1 2 3 4 5 

Врло ниска 1 3 2 1 1 1 

Ниска 2 4 3 2 2 1 

Средња 3 5 4 3 2 2 

Висока 4 5 4 3 3 3 

Врло висока 5 5 5 4 3 3 

Табела 63.: Матрица за одређивање посљедица 
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Посљедице 

Опис посљедица 
Категорија 

Величина 

посљедица 

1 Минималне 

Повреде захтијевају минималну медицинску помоћ; 

пролазан или ограничен утицај на здравље; ресурси с малом 

или минималном штетом. 

2 Мале 

Повреде захтијевају медицинску његу; краткорочни 

негативни ефекти на здравље; већина ресурса може бити 

замјењена у кратком временском року. 

3 Умјерене 

Озбиљне повреде или вишеструки број повријеђених са 

захтјевима за хоспитализацију; средњорочни  негативни 

ефекти на једну или више особа; дио ресурса није за 

употребу, на критичном нивоу употребљивости или потпуно 

ван употребе неколико дана. 

4 Високе 

Велики број повријеђених треба медицинску помоћ; 

дугорочно јак утицај на здравље људи; већина важне 

имовине је уништена или није за употребу у наредних 

неколико седмица. 

5 Врло високе 

Вишеструке несреће; трајни и јак негативан утицај на 

здравље људи; већина важних ресурса је уништена или није 

за употребу наредних неколико мјесеци. 

Табела 64.: Критерији за дефинисање посљедице 

4.1.2 Матрица ризика 

Одређивање ризика се обавља кроз функцију вјероватноће и посљедице: 

Ризик = f (вјероватноћа,посљедице) 

Ова функција се добија из матрице ризика која је представљена у Табели бр. 66. 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло 

високе 
5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 65.: Матрица за одређивање нивоа ризика 

Након приказа вјероватноће и посљедица утврђује се ниво ризика, његова 

категорија и вриједност. У Табели бр. 66 су приказане вриједности које је могуће 

добити као и боје којима се у матрици ризика препознају његове категорије. 
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Категорија 

ризика 
Објашњење Ниво ризика 

Вриједност 

ризика 

Низак  

(зелена) 

Додатне мјере нису потребне, 

осим уобичајених. 
 

Прихватљив 

 Умјерен 

(жута) 

Ризик се може прихватити ако 

трошкови смањења ризика 

премашују корист/добит. 

 

Висок  

(наранџаста) 

Ризик се може прихватити уколико 

је смањење ризика непрактично 

или трошкови увелико премашују 

корист/добит. 

 

Неприхватљив 

Врло висок  

(црвена) 

Ризик се не може прихватити сем у 

изузетним околностима. 
 

Табела 66.: Нивои, категорије и вриједности ризика 

4.1.3 Анализа ризика за опасност 

 За поједине опасности које имају више сценарија потребно је извршити 

сумирање и урадити сумарну процјену ризика по свакој од опасности. Исто се ради на 

основу Табеле бр. 68. 

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. Сценарио 1   Боја и текст  

2. Сценарио 2   Боја и текст  

УКУПАН РИЗИК   Боја и текст Боја и текст 

Табела 67.: Средња вриједност сценарија 

4.1.4 Анализа капацитета 

 Анализа капацитета, којима располаже јединица локалне самоуправе на чијем 

подручју се анализира ризик, и то превентивних и интервентних капацитета као и 

капацитета за отклањање посљедица, се врши на крају након анализе сваког од 

наведених и анализираних сценарија. Капацитети јединица локалне самоуправе који се 

анализирају су:  

 ватрогасна јединица; 

 служба цивилне заштите; 

 црвени крст; 

 дом здравља и друге здравствене установе; 

 центар за социјални рад; 

 капацитети јавних предузећа релевантни за одређену врсту ризика: јавна 

комунална предузећа и слично. 
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К
а
т
е
го

р
и

ја
 

Процјена капацитета ЈЛС 

Оцјена стања 

капацитета 

Прије догађаја 

(прописи, планови, 

припремљеност за 

поступање у случају 

опасности, превентивне 

мјере) 

За вријеме догађаја 

(капацитети за 

одговор и 

ублажавање 

посљедица, 

евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 

(капацитети за 

санацију 

посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

значајније промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
   

3 
Потребне велике 

промјене 
   

Табела 68.: Анализа капацитета 

4.1.5 Препоруке 

У складу са анализом ризика и капацитета долази се до препорука које се 

таксативно набрајају. 

4.2 Анализа ризика од поплава  

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно да се може говорити о 

потреби израде два сценарија за процјену ризика од поплава: 

 бујичне поплаве ријеке Табахане и 

 пуцање бране на Језеру. 
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4.2.1 Анализа сценарија - поплаве 

4.2.1.1 Анализа сценарија бујичних поплава ријеке Табахане 

Параметар Општа питања 

Опасност Бујична поплава ријеке Табахана. 

Појављивање Поплава у реону села Доњи Залуковик. 

Просторна 
димензија 

Бујичне поплаве се јављају бар једном годишње током прољећа и јесени 
на ријеци Табахана уз магистрални пут за Милиће и у реону села Доњи 
Залуковик. 

Интензитет Интензитет ове поплаве је краткотрајан али јак. 

Вријеме 
Вријеме је кишовито са јаким и обилним пљусковима у картком 
интервалу. 

Ток 

Јака киша изазива да бујични потоци нарасту и слију се у ријеку 
Табахану. Иста нема капацитет да прихвати сву воду из бујичних 
водотока те се излијева уз магистрални пут за Милиће. Сви бујични 
водотоци као и ријека Табахана носе абразивни материјал, грање, 
смеће и све оно нашта исти наиђу током бујице и све се то нађе на 
магистралном путу за Милиће. Бујице како брзо дођу тако брзо и 
нестану, али остане велика штета на путним комуникацијама и доста 
разног материјала на путевима. 

Трајање Ова ситуација најчешће траје један до два дана. 

Рана најава 
Са почетком киша овај догађај се може очекивати. Ипак систем раног 
упозорења не постоји. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговр на 
наведени догађај. 
Нема система мониторинга  и евиденције на нивоу општине јер је у 
надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 
Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 
одговор на ову опасност јер систем узбуњивања није у функцији. 

Утицај 

У насељима која најчешће могу бити погођена оваквим поплавама као 
што су Бакићи, Врли крај и Којчевина живи близу 200 становника и то 
већином уз ријеку Табахану.  Просјечна густина насељености за ова 
насеља је око 15 становника по km2. 
Штете до сада није било по људе у директном смислу.  На простору се 
налазе индивидуални стамбени објекти. 
Критична инфраструктура  може бити угрожена, а прије свега 
комуникације усљед одрона, односно прекид путних комуникација до 1 
дан. Могући су и краћи прекиди у снабдијевању електричном енергијом, 
за поједина од ових насеља. 
Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене 
бујичним водотоковима  осим мањих мостова на појединим правцима. 

Генерисање 
других опасности 

Ове бујичне поплаве могу генерисати  друге опасности које могу угрозити 
становништво, економију/околину, КИ и јавне/друштвене објекте, а то су 
прије свега одрони и клизишта. 

Референтни 
инциденти 

Овакви и слични инциденти у општини  Власеница се дешавају једном у 
пар година, a посебно се истиче период 2014. године. 

Информисање 
јавности 

На простору општине Власеница нема сирена за рано упозоравање, а ни 
локалне радио станице. 

Будуће 
информације 

Информисање јавности о бујичним водотоцима, начину понашања 
становништва у случају прекида путних комуникација и електричне 
енергије, као и начину превентивних поступака за избјегавање других 
опасности које могу бити генерисане поплавама. 
Табела 69.: Анализа бујичних поплава ријеке Табахане 
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Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учeсталост бујичних поплава на територији 

општине Власеница је бар једном у 2 до 20 година. То подразумијева да је учесталост 

таква да је вјероватноћа појаве наведених бујичних поплава  средња  (3).  

Анализа отпорности 

 Бујичне поплаве на територији општине Власеница се анализирају кроз 

отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен бујичним 

поплавама просјечна густина насељености је до 15 st/km2 што значи да је 

отпорност у том сегменту врло велика (5);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који може бити 

захваћен бујичним поплавама има карактертистику разбацаних индивидуалних 

стамбених објеката па се може говорити о отпорности врло великој (5); 

 могућност генерисања других опасности - бујичне поплаве и водотоци лако могу 

да генеришу клизишта и одроне и изазову веће посљедице па се може говорити 

да је отпорност по овом фактору средња (3); 

 заштита - у случају бујичних поплава јединица локалне самоуправе нема 

техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ и других јединица ЦЗ те је по 

овом фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању бујичних поплава  средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

бујичних поплава процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају бујичних поплава могло 

говорити о евакуацији до 20 лица те се штете могу окарактерисати по овом 

фактору као врло ниске  (1); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као ниске (2); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре, а 

посебно прекида магистралног пута за Милиће, те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као средње (3); 
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 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - с обзиром 

да се ради о бујичним поплавама на сеоском подручју штете се могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од бујичних поплава  ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају бујичних поплава, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и 

штете које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање 

у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне самоуправе 

Власеница мале (2), односно имају краткорочни негативни ефекат на људе и околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло ниска  (1) посљедице су минималне (1); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2). 
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Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица бујичних поплава процјењујемо да 

је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у 

сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 70.: Матрице анализе ризика од бујичних поплава 

У случају бујичних поплава процјењујемо да је ризик низак односно 

прихватљив за људе, док је, према процјени, за економију/околину као и за  

друштвено/социјалну стабилност општине умјерен и прихватљив, уз средњу 

вјероватноћу да ће се ова врста опасности десити. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве бујичних поплава 

средња (3) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале (2), 

процјењујемо да је ризик у случају бујичних поплава за општину Власеница УМЈЕРЕН 

односно прихватљив. 
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Врло 

високе 
5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2   Х   

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 71.: Матрица ризика за појаве бујичних поплава 
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4.2.1.2  Анализа сценарија за најгори могући сценарио поплава 

Параметар Општа питања 

Опасност Поплава усљед пуцања бране на Језеру. 

Појављивање Поплава у долини р. Сушице и р. Тишче 

Просторна 

димензија 

Оваква поплава захватила би МЗ Тишчино врело, Пискавица, Мишари и 

Симићи. 

Интензитет Интензитет ове поплаве је краткотрајан и врло разоран. 

Вријеме 
Вријеме је кишовито са јаким и обилним пљусковима у кратком интервалу 

што доприноси прекомјерном пуњењу језера водом. 

Ток 

Јака киша изазива да бујични потоци нарасту и слију се у ријеку 

Језеро. Током дана вода је преливала преко бране , али је брана у 

једном моменту попустила и Језеро дужине 100 m и ширине преко 30 

m је пробило брану и сручило се низводно низ ријеку Сушицу, а затим 

ријеку Тишчу према Дрињачи и ушћу Тишче у исту. Јака бујица носи 

абразивни материјал и све пред собом рушећи мостиће и брвна на 

путу те уништавајучи комуникацију према Кладњу и Шековићима.  

Трајање Ова ситуација траје кратко, али се посљедице отклаљају до 3 дана. 

Рана најава 
Са почетком киша овај догађај се може очекивати. Ипак систем раног 

упозорења не постоји. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговор на 

наведени догађај. 

Нема система мониторинга и евиденције на нивоу општине јер је у 

надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 

одговор на ову опасност јер систем узбуњивања није у функцији. 

Утицај 

У насељима која могу бити погођена овим догађајем (Козја раван, 

Пустоше, Мишари и Симићи) живи  око 650 становника, али овим 

догађајем може бити захваћено њих око 100. Просјечна густина 

насељености за ова насеља која могу бити погођена  је преко 30 

становника по km2. 

Угрожено је преко 50 објеката (куће, штале и други помоћни објекти) као и 

мостови и путеви. 

Штете могу бити по људе такве да постоје и смртни случајеви.  На 

простору се налазе индивидуални стамбени објекти. 

Критична инфраструктура може бити угрожена, а прије свега 

комуникације усљед одрона, односно прекид путних комуникација до 3 

дана. Могући су и краћи прекиди у снабдијевању електричном енергијом, 

за поједина од ових насеља. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене овим 

опасностима сем мостова и путева. 

Генерисање 

других опасности 

Ове бујичне поплаве могу генерисати  друге опасности које могу угрозити 

становништво, економију/околину, КИ и јавне/друштвене објекте, а то су 

прије свега клизишта. 

Референтни 

инциденти 
Овакви и слични инциденти у општини  Власеница се нису дешавали. 

Информисање 

јавности 

На простору општине Власеница нема сирена за рано упозоравање, а ни 

локалне радио станице. 

Будуће 

информације 

Информисање јавности о надолазећој воденој стихији, начину понашања 

становништва у случају прекида путних комуникација и електричне 

енергије, као и начину превентивних поступака за избјегавање других 

опасности које могу бити генерисане поплавама. 

Табела 72.: Анализа за најгори могући сценарио поплава 
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Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост пуцања бране на Језеру на 

територији општине Власеница је једном у 100 година и рјеђе. То подразумијева да је 

учесталост таква да је вјероватноћа појаве овог догађаја  врло мала  (1).  

Анализа отпорности 

 Пуцање бране на Језеру на територији општине Власеница се анализира кроз 

отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен овом 

опасности  просјечна густина насељености је око 30 st/km2 што значи да је 

отпорност у том сегменту велика (4);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који може бити 

захваћен овим догађајем има карактертистику да су индивидуални објекти 

дијелом разбацани или у мањим скупинама па се може говорити о отпорности 

великој (4); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста опасности може да 

изазове додатне посљедице па се може говорити да је отпорност по овом 

фактору средња (3); 

 заштита - у случају пуцања бране на Језеру јединица локалне самоуправе нема 

техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ и јединице ЦЗ те је по овом 

фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика  (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању пуцања бране на Језеру средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пуцања бране на Језеру процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог догађаја могло 

говорити и о смртно страдалим лицима те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

15 до 25 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као високе (4); 
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 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре, 

процјењујемо да ће иста бити ван функције 1 до 3 дана те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као високе (4); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - с обзиром 

да се ради пуцању бране на Језеру и штете на мостовима и комуникацијама од 

1-5 % буџета јединице локалне самоуправе, оне се могу окарактерисати по овом 

фактору као ниске (2); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору средња (3). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да се штете за јединицу 

локалне самоуправе од пуцања бране на Језеру процјењују на  високе (4). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају пуцања бране на Језеру, а узимајући у обзир да је отпорност средња 

(3) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално 

стање у општини високе (4), процјењујемо да посљедице по јединицу локалне 

самоуправе Власеница могу бити умјерене (3) односно најмање једно погинуло лице, 

оштећен већи број индивидуалних објеката као и дио кључне инфраструктуре односно 

оштећен и дио јавних и друштвених објеката као што су путевии и мостови. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока  (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као висока (4) посљедице су умјерене (3); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3). 

Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица од пуцања бране на Језеру 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 
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Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 73.: Матрице анализе ризика од пуцања бране на Језеру 

У случају пуцања бране Језеро процјењујемо да је ризик умјерен односно 

прихватљив за људе, економију/околину и за друштвено/социјалну стабилност 

општине, имајући у виду да је вјероватноћа појављивања истог врло мала.  

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа пуцања бране на Језеру 

врло мала (1) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити умјерене (3), 

процјењујемо да је ризик у случају ове опасности за општину Власеница УМЈЕРЕН 

односно прихватљив. 
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Врло 

високе 
5      

Високе 4      

Умјерене 3 Х     

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 74.: Матрица ризика за пуцање бране на Језеру 

4.2.2 Укупан ризик од поплава 

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. Бујична поплава 3 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

2. 
Пуцање бране на 

Језеру 
1 3 УМЈЕРЕН Прихватљив 

УКУПАН РИЗИК 2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

Табела 75.: Средња вриједност сценарија 

Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају поплава кроз два претходна 

сценарија, процјењујемо да је вјероватноћа појаве истог ниска (2) док посљедице могу 

бити мале (2) те је ризик од бујичних поплава у општини Власеница УМЈЕРЕН, а 

самим тим и прихватљив. 
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4.2.3 Анализа капацитета 

Превентивни капацитети 

 Анализирајући превентивне капацитете за одговор на бујичне и друге поплаве 

поплаве, може се закључити сљедеће: 

 становништво  није упознато о поступању у случају бујичних поплава, реагују по 

искуству, 

 не постоје потребни планови заштите од поплава, 

 нема редовне и континуиране едукације припадника јединица ЦЗ, 

 не постоје планови заштите и спасавања. 

Интервентни капацитети 

 Анализирајући интервентне капацитете за одговор на бујичне поплаве и друге 

врсте поплава, може се закључити сљедеће: 

 не постоји систем за узбуњивање, 

 постоји ТВЈ са потребним бројем обученог људства, 

 нема средстава за спасавање на брзим водама, 

 не постоје специјалистичке јединицеце цивилне заштите за спасавање на води 

и под водом, 

 недостају системи за рано упозорење, 

 нема развијених капацитета за евакуацију и смјештај, 

 постоје грађевински капацитети за изградњу насипа, 

 капацитети медицинске установе ограничени. 

Капацитети након завршетка опасности 

 Анализирајући капацитете за отклањање посљедица бујичних и других поплава, 

може се закључити сљедеће: 

 нема капацитета за смјештај евакуисаног становништва, 

 збрињавање повријеђених је ограничено,  

 успостава електричне енергије врло отежана, 

 успостава воде за пиће отежана, 

 ограничени и капацитети радних машина за чишћење главних комуникација 

према Кладњу, Милићима, 

 могућност процјене штете су ограничене и не реализују се редовно, 

 постоји специјалсистичка јединица ЦЗ за асанацију терена, 

 постоји специјалистичка јединица за евакуацију и збрињавање. 

  



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 141 
 

К
а
т
е
го

р
и

ја
 

Процјена капацитета ЈЛС у случају бујичних поплава 

Оцјена стања 

капацитета 

Прије догађаја 

(прописи, планови, 

припремљеност за 

поступање у случају 

опасности, превентивне 

мјере) 

За вријеме догађаја 

(капацитети за 

одговор и 

ублажавање 

посљедица, 

евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 

(капацитети за 

санацију 

посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
 Х Х 

3 
Потребне велике 

промјене 
Х   

Табела 76.: Процјена капацитета ЈЛС у случају бујичних поплава 

4.2.4 Препоруке 

Анализирајући ризик од бујичних поплава и постојеће капацитете у општини 

Власеница препоручујемо сљедеће: 

 урадити план заштите и спасавања општине Власеница од природних и других 

опасности, 

 израдити план заштите и спасавања од поплава у општини Власеница, 

 ТВЈ опремити са адекватним средствима за адекватан рад у случају бујичних 

поплава, 

 успоставити систем узбуњивања грађана у случају природних и других 

опасности, 

 успоставити систем раног упозорења, 

 успоставити документе планског мониторинга и евиденције поплава, штета од 

истих као и посљедица по људе, економију/околину, КИ и друге јавне/друштвене 

објекте, 

 осигурати да се становништво информише о начину одговора на бујичне 

поплаве, 

 предузети све превентивне мјере од стране ЈЛС, али и становништва како би се 

посљедице  бујичних поплава смањиле, 

 успоставити сарадњу са сусједним општинама, а у вези одговра на бујичне и 

друге поплаве, кроз разне споразуме и меморандуме о сарадњи. 

4.3 Анализа ризика од земљотреса 

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно да се може говорити о 

потреби израде сценарија за земљотрес и то: 

 земљотрес од 6 степени МСЦ и 

 земљотрес од 7 степени МСЦ. 
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4.3.1 Анализа сценарија - земљотрес 

4.3.1.1  Анализа сценарија за земљотрес 6 степени Меркалијеве скале (МЦС) 

Параметар Општа питања 

Опасност Земљотрес 6 степени МЦС. 

Појављивање 
Према сеизмичкој карти БиХ и РС појава оваквог земљотреса очекивана 

је једном у 100 година. 

Просторна 

димензија 

Земљотрес представља нежељени догађај који зависно од епицентра, 

магнитуде и хипоцентра, захвата већи дио општине, те усљед тога није 

могуће тачно ограничити његово дејство, али према карти сеизмичких 

зона у РС јасно да се ради о јужном и најнасељенијем дијелу општине 

Власеница односно урбаном језгру Власенице. 

Интензитет Највјероватнији интензитет је 6 степени МЦС. 

Вријеме 
Настанк земљотреса није могуће временски одредити, узрок је најчешће 

непознат. 

Ток 

 хук и потрес, 

 у стамбеним зградама помјерање и падање дијелова намјештаја, 

 падају слике и руше се предмети са полица, 

 код дијела становништва долази до панике, 

 на објектима долази до лаких оштећења, 

 сметње у напајању струјом и водом, 

 појава повријеђених и трауматизованих лица, 

 могућа појава накнадних потреса истог или мањег интензитета.  

Трајање 

Земљотрес траје неколико секунди и за кратко вријеме може изазвати 

значајније посљедице по живот и здравље људи, материјалних и 

културних добара и животну средину. 

Рана најава 
Догађај није очекиван. Систем за идентификацију земљотреса је у 

надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговр на 

наведени догађај. 

Нема система мониторинга  и евиденције на нивоу општине јер је у 

надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 

одговор на ову опасност јер систем узбуњивања није у функцији. 

Утицај 

Овим потресом би било угрожено  преко 6 000 људи у урбаном дијелу 

општине Власеница гдје је густина насељености 354,9 st/km2. 

Најпогођенији објекти у случају овог земљотреса су колективни 

стамбени објекти старије градње у улици Николе Тесле и Српских 

рањеника. Дјелимично је угрожен и заједнички стамбени објекат у 

Светосавској улици и непосредној близини, а посебно они грађени 

прије 1974. године. 

Штете од овог земљотреса, који се десио и 1991. године,  до сада нису 

прелазиле 1 % у односу на буџет општине који је у просјеку  4970000 КМ.  

На простору се налазе индивидуални стамбени објекти, зграде П+4, 

већина привредних субјеката у општини. 

Критична инфраструктура  може бити угрожена а, прије свега 

комуникације усљед одрона, односно прекид водоснабдијевања због 

помјерања тла. Могући су и краћи прекиди у снабдијевању електричном 

енергијом. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја могу претрпјети 

одређена мања оштећења. 
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Генерисање 

других опасности 

Овај земљотрес вјероватно може генерисати и друге опасности које могу 

угрозити становништво, економију/околину, КИ и јавне/друштвене објекте, 

а то су пожари, одрони и клизишта. 

Референтни 

инциденти 

Овакав земљотрес у општини Власеница се задњи пут десио 1991. 

године. 

Информисање 

јавности 

На простору општине Власеница нема сирена за рано упозоравање, а ни 

локалне радио станице. 

Будуће 

информације 

Информисање јавности о накнадним потресима, начину понашања 

становништва у случају накнадних потреса, као и начину превентивних 

поступака за избјегавање других опасности које могу бити генерисане 

потресима. 

Табела 77.: Анализа за земљотрес 6 степени Меркалијеве скале (МЦС) 

Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост земљотреса јачине 6 степени 

МСЦ на територији општине Власеница је једном у 100 година. То подразумијева да је 

учесталост таква да је вјероватноћа појаве земљотреса ове јачине  мала  (2).  

Анализа отпорности 

 Земљотрес јачине 6 степени МСЦ на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

економију/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен 

земљотресом од 6 степени МСЦ просјечна густина насељености је око 354,9 

st/km2 што значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који може бити 

захваћен земљотресом од 6 степени МСЦ има карактертистику урбаног насеља 

са свим видовима објекта и привредних субјеката па се може говорити о 

отпорности врло малој (1); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста земљотреса од 6 

степени МСЦ лако може да генерише клизишта и одроне и изазове веће 

посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору средња (3); 

 заштита - у случају земљотреса од 6 степени МСЦ јединица локалне 

самоуправе нема техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом 

фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању земљотреса од 6 степени МСЦ мала (2). 
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Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

земљотреса од 6 степени МСЦ процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог земљотреса од 6 

степени МСЦ могло говорити о мањем броју повријеђених лица, до 5, те се 

штете могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - с обзиром 

да се ради о земљотресу од 6 степени МСЦ штете се могу окарактерисати по 

овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од земљотреса од 6 степени МСЦ ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају земљотреса од 6 степени МСЦ, а узимајући у обзир да је отпорност 

мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница умјерене (3), односно имају средњорочни 

утицај на људе, КИ и економију. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као средња  (3) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као ниска (2) посљедице су умјерене (3). 
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Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица земљотреса од 6 степени МСЦ 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 

 

П
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  1 2 3 4 5 
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3  Х    

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 78.:Матрице анализе ризика од земљотреса 6 степени МСЦ 

У случају земљотреса од 6 степени МСЦ процјењујемо да је ризик висок 

односно неприхватљив за људе, док је, према процјени, за економију/околину 

умјерен и прихватљив. За друштвено/социјалну стабилност општине ризик је висок 

односно неприхватљив, уз вјероватноћу која је ниска. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве земљотреса од 6 

степени МСЦ ниска (2) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

умјерене (3), процјењујемо да је ризик у случају земљотреса од 6 степени МСЦ за 

општину Власеница ВИСОК односно неприхватљив. 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло 

високе 
5      

Високе 4      

Умјерене 3  Х    

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 79.: Матрица ризика за појаву земљотреса 
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4.3.1.2 Анализа сценарија за најгори могући сценарио земљотреса 

Параметар Општа питања 

Опасност Земљотрес 7 степени МЦС. 

Појављивање 
Према сеизмичкој карти БиХ и РС појава оваквог земљотреса рјеђа је од 

једном у 100 година. 

Просторна 

димензија 

Земљотрес представља нежељени догађај који зависно од епицентра, 

магнитуде и хипоцентра, захвата већи дио општине, те усљед тога није 

могуће тачно ограничити његово дејство, али према карти сеизмичких 

зона у РС јасно да се ради о јужном и најнасељенијем дијелу општине 

Власеница односно урбаном језгру Власенице. 

Интензитет Интензитет земљотреса је 7 степени МЦС. 

Вријеме 
Настанк земљотреса није могуће временски одредити, узрок је најчешће 

непознат. 

Ток 

 хук и потрес, 

 цриjeпoви сe лoмe и клижу сa крoвa, рушe сe димњaци, 

 оштeћуje сe пoкућствo у згрaдaмa, 

 рушe сe слaбиje грaђeнe згрaдe, a нa jaчимa нaстajу oштeћeњa , 

 има повријеђених и затрпаних лица, 

 улице закрчене рушевинама старих објеката, 

 нестанак воде, 

 нестанак струје, 

 нестанак фиксне телефоније, 

 оштећене зграде главних служби (болница, школе, вртићи), 

 угроженост животне средине, 

 појава клизишта и одрона те прекид комуникација. 

Трајање 

Земљиотрес траје неколико секунди и за кратко вријеме може изазвати 

значајније посљедице по живот и здравље људи, материјалних и 

културних добара и животну средину. 

Рана најава 
Догађај није очекиван. Систем за идентификацију земљотреса је у 

надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговор на 

наведени догађај. 

Нема система мониторинга  и евиденције на нивоу општине јер је у 

надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 

одговор на ову опасност јер систем узбуњивања није у функцији. 

Утицај 

Овим потресом би било угрожено  преко 6 000 људи у урбаном дијелу 

општине Власеница гдје је густина насељености 354,9 st/km2. 

Најпогођенији објекти у случају овог земљотреса су колективни 

стамбени објекти старије градње у улици Николе Тесле и Српских 

рањеника, који су грађени у периоду од 1959. до 1965., спратности од 

П+1 до П+2, са 4 односно 12 станова по објекту.  Дјелимично је 

угрожен и колективни стамбени објекат у Светосавској улици и 

непосредној близини грађени прије 1974. године. 

Штете од овог земљотреса, очекује се да буду  врло високе и да пређу 15 

% у односу на буџет општине који је у просјеку  4 970 000 КМ.  

Критична инфраструктура  може бити угрожена, а прије свега 

комуникације усљед одрона, односно прекид водоснабдијевања због 

помјерања тла. Могући су и краћи прекиди у снабдијевању електричном 

енергијом. Може се очекивати да буде ван функције више од три дана. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја могу претрпити 
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одређена значајнија  оштећења у вриједности од 5 % буџета општине. 

Генерисање 

других опасности 

Овај земљотрес вјероватно може генерисати и друге опасности које могу 

угрозити становништво, економију/околину, КИ и јавне/друштвене објекте, 

а то су пожари, одрони и клизишта. 

Референтни 

инциденти 

Овакав земљотрес у општини Власеница се до сада није десио иако је 

општина по сеизмичкој карти у зони могућег таквог земљотреса. 

Информисање 

јавности 

На простору општине Власеница нема сирена за рано упозоравање, а ни 

локалне радио станице. 

Будуће 

информације 

Информисање јавности о накнадним потресима, начину понашања 

становништва у случају накнадних потреса, као и начину превентивних 

поступака за избјегавање других опасности које могу бити генерисане 

потресима. 

Табела 80.: Анализа за најгори могући сценарио земљотреса 

Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост земљотреса јачине 7 степени 

МСЦ на територији општине Власеница је једном у 100 година. То подразумијева да је 

учесталост таква да је вјероватноћа појаве земљотреса ове јачине  врло мала  (1).  

Анализа отпорности 

 Земљотрес јачине 7 степени МСЦ на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

економију/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен 

земљотресом од 7 степени МСЦ просјечна густина насељености је око 354,9 

st/km2 што значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који може бити 

захваћен земљотресом од 7 степени МСЦ има карактертистику урбаног насеља 

са свим видовима објекта и привредних субјеката па се може говорити о 

отпорности врло малој (1); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста земљотреса од 7 

степени МСЦ лако може да генерише клизишта и одроне и изазове веће 

посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору врло мала 

(1); 

 заштита - у случају земљотреса од 7 степени МСЦ јединица локалне 

самоуправе нема техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом 

фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању земљотреса од 7 степени МСЦ мала (2). 
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Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

земљотреса од 7 степени МСЦ процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог земљотреса од 7 

степени МСЦ могло говорити о већем броју повријеђених лица и смртно 

страдалим лицима те се штете могу окарактерисати по овом фактору као врло 

високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

преко 15 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као високе (4); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - с обзиром 

да се ради о земљотресу од 7 степени МСЦ штете се могу окарактерисати по 

овом фактору као средње (3); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору висока (4). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од земљотреса од 7 степени МСЦ високе (4). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају земљотреса од 7 степени МСЦ, а узимајући у обзир да је отпорност 

мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини високе (4), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница високе (4), односно имају дугорочан и јак 

утицај на живот и рад јединице локалне самоуправе. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока  (5) посљедице су врло високе (5); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као висока (4) посљедице су високе (4); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као висока (4) посљедице су високе (4). 
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Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица земљотреса од 7 степени МСЦ 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5 Х     

4      

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 
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О
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Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4 Х     

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

 

П
О
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Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4 Х     

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 81.: Матрице анализе ризика од земљотреса 7 степени МСЦ 

У случају земљотреса од 7 степени МСЦ процјењујемо да је ризик умјерен 

односно прихватљив за људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност 

општине док је вјероватноћа појаве овог догађаја врло ниска. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве земљотреса од 7 

степени МСЦ врло ниска (1) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

високе (4), процјењујемо да је ризик у случају земљотреса од 7 степени МСЦ за 

општину Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло 

високе 
5      

Високе 4 Х     

Умјерене 3      

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 82.: Матрица ризика за појаву земљотреса 

4.3.2 Укупан ризик од земљотреса  

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. 
Земљотрес 6 

степени МЦС 
2 3 ВИСОК Неприхватљив 

2. 
Земљотрес 7 

степени МЦС 
1 4 УМЈЕРЕН Прихватљив 

УКУПАН РИЗИК 1 3 УМЈЕРЕН Прихватљив 

Табела 83.: Средња вриједност сценарија 
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Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају земљотреса кроз два 

претходна сценарија, процјељујемо да је вјероватноћа појаве истог врло ниска (1) док 

посљедице могу бити умјерене (3) те је ризик од земљотреса у општини Власеница 

УМЈЕРЕН, а самим тим и прихватљив. 

4.3.3 Анализа капацитета 

Превентивни капацитети 

 Анализирајући превентивне капацитете за одговор на земљотрес, може се 

закључити сљедеће: 

 становништво  није упознато о поступању у случају земљотреса, 

 не постоје потребни планови заштите од земљотреса, 

 нема редовне и континуиране едукације припадника јединица ЦЗ, 

 не постоје планови заштите и спасавања, 

 нема редовних евакацијских вјежби у јавним установама за случај земљотреса. 

Интервентни капацитети 

 Анализирајући интервентне капацитете за одговор на земљотрес, може се 

закључити сљедеће: 

 не постоји систем за узбуњивање, 

 постоји ТВЈ са обученим  људством, али у недовољном броју да одговори на 

овакве изазове, 

 нема средстава за спасавање са висина и испод рушевина, 

 специјалистичка јединица цивилне заштите за спасавање из рушевина није 

опремљена, 

 нема развијених капацитета за евакуацију и смјештај, 

 становништво није упознато са плановима заштите и спасавања, 

 капацитети медицинске установе ограничени. 

Капацитети након завршетка опасности 

Анализирајући капацитете за отклањање посљедица, може се закључити сљедеће: 

 нема капацитета за смјештај становништва осталог без мјеста за становање, 

 збрињавање повријеђених је ограничено, 

 успостава електричне енергије врло отежана, 

 успостава воде за пиће отежана, 

 ограничени и капацитети радних машина за чишћење главних комуникација 

према Кладњу, Милићима или Хан Пијеску, 

 могућност процјене штете се не реализује увијек и само у ограниченим 

капацитетима. 
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Процјена капацитета ЈЛС у земљотреса 

Оцјена стања 

капацитета 

Прије догађаја 

(прописи, планови, 

припремљеност за 

поступање у случају 

опасности, превентивне 

мјере) 

За вријеме догађаја 

(капацитети за 

одговор и 

ублажавање 

посљедица, 

евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 

(капацитети за 

санацију 

посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
   

3 
Потребне велике 

промјене 
Х Х Х 

Табела 84.: Процјена капацитета ЈЛС код земљотреса 

4.3.4 Препоруке 

Анализирајући ризик од земљотреса као и постојеће капацитете у општини 

Власеница препоручујемо сљедеће: 

 урадити план заштите и спасавања општине Власеница од природних и других 

опасности, 

 израдити план заштите и спасавања од земљотреса, 

 ТВЈ опремити са адекватним средствима за спасавање из рушевина, 

 оспособити и опремити јединице цивилне заштите за спасавање из рушевина, 

 успоставити систем узбуњивања грађана у случају природних и других 

опасности, 

 осигурати да се изградња стамбених објеката обавља у складу са важећим 

стандардима за отпорност на земљотрес, 

 успоставити сарадњу са сусједним општинама, а у вези помоћи у случају 

земљотреса и прекида комуникација, снабдијевања водом и електричном 

енергиом, кроз разне споразуме и меморандуме о сарадњи, 

 увођење редовне обуке и вјежби из области заштите и спасавања у случају 

земљотреса у јавне установе (болнице, школе, геријатријски центри и др.). 

4.4 Анализа ризика од пожара 

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно да се може говорити о 

потреби израде три сценарија пожара: 

 пожар на отвореном простору (шума и поља), 

 пожар на стамбеним објектима и  

 најгори могући слијед догађаја пожара. 
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4.4.1 Анализа сценарија пожара 

4.4.1.1 Анализа сценарија за пожар на отвореном простору 

Параметар Општа питања 

Опасност 
Пожар отвореног простора. 
Ватра се шири од насеља Церска према граду. 

Појављивање Мјесна заједница Церска, општина Власеница. 

Просторна 
димензија 

Површина захваћена пожаром је трећине насења Церска са засеоцима 
Церска, Велићи, Будограј и Курјаци и гори трава, ниско растиње. 

Интензитет Трећа фаза пожара, односно потпуно развијен пожар. 

Вријеме 
Вријеме настанка оваквог пожара је јесен, а узрок истог је намјерно 
паљење површина под травом. Сушни период  прије избијања пожара. 
Лагани вјетар од  око 4 m/sek дува са сјевероистока. 

Ток 

У насељу Церска, засеок Курјаци на једној од приватних њива, у овом 
моменту непознато лице, је вршило паљење суве траве. Ватра која је 
захватила суву траву је почела да гори великом брзином, а ношена 
вјетром је захватила ниско растиње и шуму уз њиву. С обзиром да су у то 
доба године све њиве сличне, а све је суво и подложно горењу ватра је 
брзо измакла контроли и ношена вјетром захватила већу површину и 
распламтала се у трећу фазу горења.  
На интервенцију је изашла цијела ТВЈ са дванаест ватрогасаца и два 
моторна ватрогасна возила. 

Трајање Процес гашења је трајао до једног дана. 

Рана најава Догађај је очекиван јер се јавља бар једном годишње. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговр на 
наведени догађај иако су обавјештени путем јавног сервиса да не 
подузимају акције паљења корова и траве. 
Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 
одговор на ову опасност. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  преко 300 људи у пет насеља - Церска, 
Велићи, Будограј и Курјаци с обзиром да је просјечна густина 
насељености 73,5 st/km2 за насеље Церска, очекивати је да један број 
лица да буде повријеђен од дима и ватре, а један број људи да буде 
евакуисан. 
Штете од оваквих пожара до сада нису пописиване те се сматра да су 
мале у односу на буџет општине који је у просјеку  4 970 000 КМ.  
На захваћеном простору се налазе индивидуални стамбени објекти и 
помоћни објекти, а с обзиром да се ради о руралном подручју, на њему се 
налази преко 93 домаћинства са више објеката. 
Критична инфраструктура  може бити угрожена, а прије свега 
снабдијевање електричном енергијом за неки краћи период, али само на 
нисконапонској мрежи, док Власеница не може да остане без струје 
усљед овог пожара. 
Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 
других опасности 

Овај пожар вјероватно не може изазвати и пожар индустријских 
постројења или може стамбених објеката.  

Референтни 
инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се дешава око 10 
пожара отвореног простора годишње (око 6 шумских и 14 ниског 
растиња). 

Информисање 
јавности 

На простору општине Власеница нема сирена за рано упозоравање, а ни 
локалне радио станице. 

Будуће 
информације 

На крају се формирана комисија и утврђује штете настале овом врстом 
пожара. То често није случај сем ако неко не пријави штету. 
Табела 85.: Анализа за пожаре на отвореном простору 
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Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост пожара отвореног простора 

(шума и поља) на територији општине Власеница је око 10 пожара годишње. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве пожара отвореног 

простора врло велика (5). 

Анализа отпорности 

 Пожар отвореног простора на територији општине Власеница се анализира кроз 

отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен великим 

пожаром отвореног простора просјечна густина насељености је око 73,5 st/km2 

што значи да је отпорност у том сегменту средња (3); 

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

пожаром има карактертистику раштрканих индивидуалних објеката и мањих 

група кућа те нема привредних објеката на том простору па се може говорити о 

отпорности врло великој (5); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара лако може да се 

да угрози индивидуалне стамбене објекте и изазове веће посљедице па се 

може говорити да је отпорност по овом фактору средња (3); 

 заштита - у случају избијања пожара отвореног простора јединица локалне 

самоуправе нема техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом 

фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању пожара отвореног пеостора средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о мањем броју повријеђених лица, до 3, и исто тако мањем броју евакуисаних, 

нешто преко 20, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као ниске 

(2); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 154 
 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - с обзиром 

да се ради о пожару ортвореног простора штете се могу окарактерисати по 

овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара отвореног простора ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају пожара отвореног простора, а узимајући у обзир да је отпорност 

средња (3) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница мале (2), односно имају пролазан или 

ограничен утицај на здравље људи и околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1). 
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Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица пожара отвореног простора 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 86.: Матрице анализе ризика од пожара отвореног простора 

У случају пожара отвореног простора процјењујемо да је ризик умјерен односно 

прихватљив за људе те економију/околину, док је, према процјени, за 

друштвено/социјалну стабилност општине низак односно прихватљив, док је 

вјероватноћа појаве овог догађаја врло висока. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара отвореног 

простора врло велика (5) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале 

(2), процјењујемо да је ризик у случају пожара отвореног простора за општину 

Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2     Х 

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 87.: Матрица ризика за појаву пожара отвореног простора 
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4.4.1.2 Анализа сценарија за пожар на стамбеним објектима 

Параметар Општа питања 

Опасност 

Пожар на стамбеном објекту настао као посљедица горења ложишта и 

димљака. 

Ватра на згради са П+4 спрата. 

Појављивање Општина Власеница, градска зона. 

Просторна 

димензија 

Пожар у једном стану на терћем спрату. Стан је окружен и другим 

становима лијево, десно и изнад и испод. 

Интензитет 
Врата и прозори на стану су отворени и исти се пуни димом као и 

стубиште и стан изнад. 

Вријеме Догађај је у току дана и временске прилике немају утицај на исти. 

Ток 

У току дана дошло је до пожара у стамбеној згради на трећем спрату у 

коме живе двије старије особе. Стубиште се пуни димом као и стан изнад. 

Становници у становима поред и испод су напустили своје станове као и 

лица из стана изнад. Особе из стана који гори нису изашле. На 

интервенцију је изашла ТВЈ са једном смјеном (руководилац акције 

гашења пожара, возач, ватрогасац). 

Трајање Процес гашења је трајао до 8 сати. 

Рана најава 
Догађај је очекиван јер се јавља у одређеним комбинацијама бар једном 

годишње. 

Припремљеност 

Стамбене зграде и други објекти који се налазе у самом граду су веома 

лоше опремљени противпожарним средствима, а становништво није 

довољно едуковано за употребу истих. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено до 10 људи у стану који гори и 

становима који су испод, изнад и лијево и десно од наведеног стана. 

Густина насељености МЗ Власеница и градског језгра је 354,9 st/km2. 

Штете од оваквих пожара до сада нису пописиване те се сматра да су 

мале у односу на буџет општине у просјеку  4 970 000 КМ.  

Критична инфраструктура  не може бити угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја могу бити угрожене 

ако би се ватра усљед јаког вјетра пренијела и на друге зграде, али 

генерлано гледано мало је вјероватно. 

Генерисање 

других опасности 

Овај пожар вјероватно може изазвати и пожар у другим становима и 

другим стамбеним објектима. Али густина објеката и насељености нису 

погодни за то. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се дешава око 4 

пожара отвореног простора годишње. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или друге 

несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката 

који учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања 

о настанку пожара тј. зависи од система веза. На територији општине 

Власеница користе се телефонске и радио везе. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 88.: Анализа за пожар на стамбеним објектима 

Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост пожара на стамбеним објектима 

на територији градске зоне општине Власеница је око 4 пожара годишње. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве пожара на стамбеним 

објектима врло велика (5).  
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Анализа отпорности 

 Пожар на стамбеом објекту на територији града општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

економију/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен пожаром 

стамбеног простора просјечна густина насељености је око 354,9 st/km2 што 

значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

пожаром има карактертистику урбане средине са објектима спратности до 

четири и преко четири спрата као и неких индивидуалних стамбених објеката  

што значи да је отпорност у том сегменту мала (1); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно се 

може проширити на друге стамбене и индивидуалне стамбене објекте и изавати 

веће посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору мала (2); 

 заштита - у случају избијања пожара на стамбеним објектима јединица локалне 

самоуправе нема техничку, али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом 

фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању пожара на стамбеним објектима мала (2). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о мањем броју повријеђених лица, до 3, и исто тако мањем броју евакуисаних, 

те се штете могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о пожару на стамбеним објектима штете се могу окарактерисати по овом 

фактору као врло ниске (1); 
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 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара на стамбеним објектима врло ниске (1). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају пожара на стамбеним објектима, а узимајући у обзир да је отпорност 

мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини врло ниске (1), процјењујемо да су посљедице 

по јединицу локалне самоуправе Власеница мале (2), односно имају критичан утицај 

на људе, околину и КИ. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 Посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као ниска (2) посљедице су умјерене (3); 

 Посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су мале (2); 

 Друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су мале (2). 
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Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица пожара на стамбеним објектима 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 89.: Матрице анализе ризика од пожара на стамбеним објектима 

У случају пожара на стамбеном објекту процјењујемо да је ризик висок односно 

неприхватљив за људе, док је, према процјени, за економију/околину као и 

друштвено/социјалну стабилност општине умјерен односно прихватљив, док је 

вјероватноћа да ће се ова врста опасности сигурно десити врло висока. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара на стамбеним 

објектима врло велика (5) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

мале (2), процјењујемо да је ризик у случају пожара отвореног простора за општину 

Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2     Х 

Минималне 1      

 1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 90.: Матрица ризика за пожаре на стамбеним објектима 
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4.4.1.3 Анализа сценарија за најгори могући сценарио пожара 

Параметар Општа питања 

Опасност 
Пожар отвореног простора из МЗ сјеверно од града који пријети 

стамбеном насељу  на ивици града Власенице. 

Појављивање Општина Власеница, градска зона  и сјеверно од исте. 

Просторна 

димензија 
Пожар захвата већу површину сјеверно од града. 

Интензитет Ватра је интензивна и гори ниско растиње  и шума. 

Вријеме Љетни сушни период. 

Ток 

У току пријеподневних часова на више локација сјеверно од града 

становници су запалили ниско растиње на својим њивама. Јак вјетар је 

распламсао ватру и контола је изгубљена над пожаром који је сада горио 

на неколико мјеста и ношен вјетром се распламсавао ка граду. У 

поподневним часовима пожар се приближио сјеверном дијелу града и 

трафостаници у Његошевој, као и индустријској зони у том дијелу 

насеља. 

Трајање Један дан. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 

Стамбене зграде и други објекти који се налазе у самом граду су веома 

лоше опремљени противпожарним средствима, а становништво није 

довољно едуковано за употребу истих. Индиустријски капацитети имају 

системе за заштиту од пожара као и своје људе и опрему за гашење 

пожара на својим објектима у складу са Законом. Становништво на селу 

се може једино ослонити на ТВЈ. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  преко 500 становника који живе у 

насељима на сјеверу града и у насељу око индустријске зоне и у 

индустријској зони у сјеверном дијелу града.  

Густина насељености на подручју погођеном овим пожаром је око 130 

st/km2. 

Штете од оваквих пожара пријете да буду веће од 5 % буџета општине ( 4 

970 000 КМ).  

Критична инфраструктура може бити угрожена, а посебно трафостаница 

и електрична нисконапонска и високонапонска мрежа.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја могу бити угрожене 

ако би се ватра усљед јаког вјетра пренијела и на друге зграде, а посебно 

на индустријске објекте. 

Генерисање 

других опасности 

Овај пожар вјероватно може изазвати и проблеме са дисањем, загађење 

ваздуха као и проблеме око функционисања јединце локалне 

самоуправе. Може се проширити и на индустријске објекте. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се дешава око 10 

пожара годишње, али нема честих преноса на стамбене објекте. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или друге 

несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката 

који учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања 

о настанку пожара тј. зависи од система веза. На територији општине 

Власеница користе се телефонске и радио везе. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 91.: Анализа за најгори могући сценарио догађаја 
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Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима процјењујемо да је учесталост пожара на 

отвореном простору који се преноси на стамбене објекте општине Власеница мала. То 

подразумијева да је учесталост таква да је вјероватноћа појаве овог пожара мала (2).  

Анализа отпорности 

Овај пожар на територији општине Власеница се анализира кроз отпорност 

јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен овим 

пожаром просјечна густина насељености је око 130 st/km2 што значи да је 

отпорност у том сегменту мала (2);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен овим 

пожаром има карактертистику урбане средине и неких индивидуалних 

стамбених објеката што значи да је отпорност у том сегменту велика (4); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно се 

може проширити на индустријске објекте и изазвати веће посљедице па се 

може говорити да је отпорност по овом фактору мала (2); 

 заштита - у случају овог пожара јединица локалне самоуправе нема техничку, 

али има физичку заштиту у облику ТВЈ те је по овом фактору отпорност мала 

(2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању овог пожара средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о мањем броју повријеђених лица, до 5, и исто тако једном броју евакуисаних, 

до 100 лица, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле до 

5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као ниске (2); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 
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 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о пожару штете се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од овог пожара ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају овог пожара, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и штете 

које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање у 

општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне самоуправе 

Власеница мале  (2), односно имају краткорочни негативни утицај на људе, КИ и 

околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2). 

Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица овог пожара процјењујемо да је 

ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у 

сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4      

3  Х    

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 
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О
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Е
 5      

4      

3      

2  Х    

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 
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О
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Е
 5      

4      

3      

2  Х    

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 92.: Матрице анализе ризика од најгорег могућег сценарија пожара 
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У случају овог пожара процјењујемо да је ризик висок односно неприхватљив 

за људе, док је, према процјени, за економију/околину као и друштвено/социјалну 

стабилност општине умјерен односно прихватљив, док је вјероватноћа појаве 

догађаја мала. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве овог пожара мала (2) 

и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале (2), процјењујемо да је 

ризик у случају пожара отвореног простора који пријети да се прошири на стамбене 

објекте у граду  за општину Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло 

високе 
5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2  Х    

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 93.: Матрица ризика за појаву пожара 

4.4.2 Укупан ризик од пожара  

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. 
Пожар отвореног 

простора 
5 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

2. 

Пожар на 

стамбеним 

објектима 

5 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

4. 
Најгори могући 

сценарио 
2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

УКУПАН РИЗИК 4 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

Табела 94.: Средња вриједност сценарија 

Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају пожара кроз три претходна 

сценарија, процјењујемо да је вјероватноћа појаве пожара висока (4) док посљедице 

истог могу бити мале (2) те је ризик од пожара у општини Власеница УМЈЕРЕН, а 

самим тим и прихватљив. 

4.4.3 Анализа капацитета 

Превентивни капацитети 

 Анализирајући превентивне капацитете за одговор на пожаре отвореног 

простора, стамбених објеката и пожара на индустријским објектима може се закључити 

сљедеће: 

 у стамбеним зградама нема ПП апарата, 
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 становници нису обучени о употреби ПП апарата, 

 не постоје потребни планови заштите од пожара, 

 нема редовне и континуиране едукације припадника јединица ЦЗ, 

 не постоје планови заштите и спасавања од пожара. 

Интервентни капацитети 

 Анализирајући интервентне капацитете за одговор на пожаре отвореног 

простора, стамбених објеката и пожара на индустријским објектима може се закључити 

сљедеће: 

 не постоји систем за узбуњивање, 

 постоји ТВЈ са обученим људством, 

 нема средстава за спасавање са висина, 

 нема средстава за гашење пожара на индустријским постројењима са опасним 

материјама, 

 постоје специјалистичке јединице цивилне заштите за заштиту од пожара, 

 у појединим МЗ постоје јединице цивилне заштите опште намјене, али нису 

опремљене, 

 нема развијених капацитета за евакуацију. 

Капацитети након завршетка опасности 

 Анализирајући капацитете за отклањање посљедица пожара отвореног 

простора, стамбених објеката и пожара на индустријским објектима може се закључити 

сљедеће: 

 надгледање и контрола пожаришта функционални, 

 збрињавање повријеђених отежано, 

 успостава електричне енергије отежана на нисконапонској мрежи, 

 потребна процјена штете након сваког пожара. 

К
а
т
е
го

р
и

ја
 

Процјена капацитета ЈЛС у случају пожара 

Оцјена стања 

капацитета 

Прије догађаја 

(прописи, планови, 

припремљеност за 

поступање у случају 

опасности, превентивне 

мјере) 

За вријеме догађаја 

(капацитети за 

одговор и 

ублажавање 

посљедица, 

евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 

(капацитети за 

санацију 

посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
 Х Х 

3 
Потребне велике 

промјене 
Х   

Табела 95.: Процјена капацитета ЈЛС у случају пожара 
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4.4.4 Препоруке 

Анализирајући ризик од пожара као и постојеће капацитете у општини Власеница 

препоручујемо сљедеће: 

 урадити план заштите и спасавања општине Власеница од природних и других 

опасности, 

 допунити процјену угрожености од пожара у општини Власеница и израдити 

план заштите и спасавања од пожара у општини Власеница, 

 ТВЈ опремити са адекватним средствима за спасавање са висина, 

 додатно опремити ТВЈ средствима за гашење пожара опасних материја, 

 успоставити систем узбуњивања грађана у случају природних и других 

опасности, 

 успоставити документе планског мониторинга и евиденције пожара, штета од 

истог као и посљедица по људе, економију/околину, КИ и друге јавне/друштвене 

објекте, 

 осигурати да све стамбене зграде са више од три спрата посједују ПП апарате у 

ходницима на вишим спратовима, 

 редовна контрола ПП заштите индустријских објеката, 

 интензивна сарадња са лицима задуженим  за ПП заштиту у индустријским 

субјектима, 

 сарадња са ШГ „Бирач“ у циљу правовременог откривања пожара и његовог 

правовременог гашења, 

 успоставити сарадњу са сусједним општинама, а у вези гашења пожара, кроз 

разне споразуме и меморандумне о сарадњи, 

 увођење система ПП заштите (аутоматских детектора дима) и система 

узбуњивања у свим јавним/друштвеним објектима (школе, здравствене 

установе, организације и др.). 

4.5 Анализа ризика од метеоролошких појава 

4.5.1 Анализа сценарија - метеоролошке појаве 

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно je да се може говорити о 

потреби израде пет сценарија везаних за метеоролошке појаве: 

 олујни вјетар, 

 суша, 

 сњежне падавине, 

 клизишта, 

 комбинација разних опасности. 
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4.5.1.1 Анализа сценарија за олујни вјетар  

Параметар Општа питања 

Опасност Олујни вјетар. 

Појављивање 
Јак вјетар (изнад 6 Бофора) се јавља просјечно у 11 дана годишње, а 

олујни вјетар (изнад 8 Бофора) се јавља у 5 дана.  

Просторна 

димензија 

Општина Власеница, а нарочито реони новог насеља Топлик и на потезу 

Табане-Шековићи. 

Интензитет 

6 бофора - јaк вjeтaр - пoкрeћe вeликe грaнe, oтвoрeни кишoбрaни сe 

тeшкo држe, чуjу сe шумoви изнaд и пoрeд кућa. 

8 бофора  - олуja - лoмe сe грaнe нa дрвeћу, знaтнo oтeжaвa хoд. 

Јачи вјетрови су разорни и спадају у сферу наранџастог и црвеног 

аларма. 

Вријеме 

Зими, а нарочито у прољеће, територија општине Власеница се 

одликује релативно јаким вјетровима, најчешће из јужног и 

југоисточног правца. 

Ток 

Вјетар јужног и југоисточног правца дува брзином преко 90 km/h. На 

објектима за становање  и привредним објектима разоткрива кровове и 

кида електро водове.  

Трајање Олујни вјетар са ударима од преко 90  km/h траје два дана. 

Рана најава 
Догађај је очекиван јер се јавља бар једном годишње у одређеном 

интензитету. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговр на 

наведени догађај. Поступају у складу са досадашњим искуством. 

Нема система мониторинга  и евиденције на нивоу општине јер је у 

надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 

одговор на ову опасност јер систем узбуњивања и правовременог 

информисања становништва није у функцији. 

Утицај 

Овим олујним вјетром је угрожено преко сто домаћинстава.  

Густина насељености МЗ Власеница и градског језгра је 354,9 становника 

по km2. 

Штета од оваквог вјетра би билa око 10 %  у односу на буџет општине (4 

970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  је угрожена и то прије свега електро 

инсталације, напонски водови и трафостанице.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја су такође угрожене и 

штете на истим су такође велике. 

Генерисање 

других опасности 

Овај вјетар вјероватно може довести до појаве разних пожара, да ли из 

димњака кућа или спојевима на електричној мрежи, а исти се због вјетра 

брзо и неконтролисано шири. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година општину је задесио један оркан са 

брзином вјетра преко 120 km/h, док се вјетрови олујни јављају сваке 

године. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине не постоје системи за рано упозорење, као ни систем 

за узбуњивање. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 96.: Анализа за олујни вјетар 
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Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост олујног вјетра у општини 

Власеница је бар једном годишње, односно учесталост је таква да је вјероватноћа 

појаве олујног вјетра на једном оваквом простору  врло велика  (5).  

Анализа отпорности 

 Олујни вјетар на територији општине Власеница се анализира кроз отпорност 

јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења, те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен олујним 

вјетром просјечна густина насељености је око 354,9 st/km2 што значи да је 

отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

олујним вјетром има карактертистику урбане средине са индивидуалним  

стамбеним објектима те је отпорност  мала (2); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста олујног вјетра скоро 

сигурно може да изазове и друге опасности као што су пожари и тиме веће 

посљедице, па се може говорити да је отпорност по овом фактору средња (3); 

 заштита - у случају олујног вјетра постоји једино физичка заштита у облику ТВЈ 

и јединице ЦЗ опште намјене, те је по овом фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању олујног вјетра мала (2). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

олујног вјетра процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се усљед олујног вјетра могло говорити о 

малом утицају на људе те се штете могу окарактерисати по овом фактору као 

ниске (2); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

10 до 15 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о олујном вјетру штете се могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 
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 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да су штете по овом фактору високе (4). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од олујног вјетра средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају олујног вјетра, а узимајући у обзир да је отпорност мала (2) и 

процијењене штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница високе (4), односно имају дугорочан и јак 

утицај на људе и економију као и на критичну инфраструктуру. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као ниска (2), посљедице су умјерене (3); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као средња (3), посљедице су високе (4); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као висока (4), посљедице су високе (4). 
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Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица олујног вјетра ЈЛС процјењујемо да 

је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у 

сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 97.: Матрице анализе ризика од олујног вјетра 

У случају олујног вјетра процјењујемо да је ризик висок односно неприхватљив 

за људе. По питању процјене ризика по економију/околину, процјењујемо да је исти 

врло висок и неприхватљив. Ризик по друштвено/социјалну стабилност општине је 

врло висок односно неприхватљив, док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности 

десити врло велика. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве олујног вјетра врло 

велика (5) и процјену да су свеукупне посљедице од истог високе (4), процјењујемо да 

је ризик у случају олујног вјетра за општину Власеница ВРЛО ВИСОК односно 

неприхватљив. 
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О
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Е
Д

И
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Врло 

високе 
5      

Високе 4     Х 

Умјерене 3      

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 98.: Матрица ризика за олујни вјетар 
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4.5.1.2 Анализа сценарија за сушу 

Параметар Општа питања 

Опасност Дуготрајна суша . 

Појављивање 
Током посљедњих година, у љетном периоду долази до пораста 

температуре и суше.  

Просторна 

димензија 
Општина Власеница у цјелини. 

Интензитет Суша, када се деси, траје два до три мјесеца 

Вријеме Љетни период. 

Ток 

Падавине се заустављају, а усљед високих темпаратура вода се смањује 

те поједини извори и села као што су Јасен, Грабовица, Село Доње и 

Кљештани имају проблем са недостатком воде, а посебно за животиње.  

Трајање Траје два до три мјесеца. 

Рана најава Постоје дугорочне прогнозе. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговр на 

наведени догађај. Поступају у складу са досадашњим искуством. 

Нема система мониторинга  и евиденције на нивоу општине јер је у 

надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 

одговор на ову опасност јер систем правовременог информисања 

становништва није у функцији. Не постоје резерве воде у угроженим 

просторима, а ни водоводна мрежа. 

Утицај 

Овом сушом је угрожена велика количина стоке и дијелом људи.  

Густина насељености општине Власеница изнoси 45,54 st/km2. 

Штета од суше могу бити и до 5 % у односу на буџет општине (4970000 

КМ). 

Критична инфраструктура  је угрожена и то прије свега 

водоснабдијевање.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 

других опасности 

Ове суше за посљедицу могу имати појаве разних пожара отвореног 

простора и шума. 

Референтни 

инциденти 

Вeликa сушa je oпштину пoгoдилa 2012. гoдинe (jул, aвгуст) штo je 

узрoкoвaлo пoрeмeћaje у пoљoприврeди, вoдoприврeди и другим 

грaнaмa приврeдe. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине не постоје системи за рано упозорење као ни систем 

за узбуњивање.  

Будуће 

информације 
- 

Табела 99.: Анализа за сушу 
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Анализа вјероватноће 

У складу са статистичким подацима, учесталост суше у општини Власеница је 

једном у 2-20 година, односно учесталост је таква да је вјероватноћа појаве суше на 

једном оваквом простору  средња  (3).  

Анализа отпорности 

 Суша на територији општине Власеница се анализира кроз отпорност јединице 

локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и друштвено/социјалне 

штете. Отпорност се анализира на основу шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - простор који може бити захваћен сушом је 

просјечне густине насељености 45,54 st/km2 што значи да је отпорност у том 

сегменту велика (4);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен сушом 

има карактертистику села са индивидуалним стамбеним објектима те је 

отпорност  врло велика (5); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста суше скоро сигурно 

може генерисати опасности као што су пожари и тиме веће посљедице па се 

може говорити да је отпорност по овом фактору мала (2); 

 заштита - у случају суше постоји једино физичка заштита у облику ТВЈ и 

јединице ЦЗ опште намјене, те је по овом фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању суше средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

суше процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се усљед суше могло говорити о малом 

утицају на људе, али великом на животиње те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као средње (3); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

5 до 15 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре, а то је 

снабдијевање водом сеоских подручја штете се могу окарактерисати по овом 

фактору као врло високе (5); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - пошто се 

ради о суши штете се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 
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 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору средња (3). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од суше средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

У случају суше, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и процијењене 

штете које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање 

у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне 

самоуправе Власеница умјерене (3), односно имају дугорочан и јак утицај на економију 

као и на околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3). 
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Процјена ризика 

У складу са процјенама штете и посљедица од суше процјењујемо да је ризик по 

људе, економију/околину и друштвено/соцјалну стабилност како је дато у сљедећим 

матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 100.: Матрице анализе ризика од суше 

У случају суше процјењујемо да је ризик за људе, а прије свега животиње те по 

економију/околину и по друштвено/социјалну стабилност општине висок односно 

неприхватљив, имајући у виду да је процијењена вјероватноћа појаве овог догађаја 

средња. 

Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве суше средња (3) и 

процјену да су свеукупне посљедице од истог умјерене (3), процјењујемо да је ризик у 

случају суше  за општину Власеница ВИСОК односно неприхватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3   Х   

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 101.: Матрица ризика за појаву суше 
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4.5.1.3 Анализа сценарија за снијег и сњежне падавине 

Параметар Општа питања 

Опасност Сњежне падавине. 

Појављивање 
Сњeжни пoкривaч нa тeритoриjи oпштинe Влaсeницa сe зaдржaвa у 
прoсjeку 40 дaнa. Срeдњa мaксимaлнa висинa сњeжнoг пoкривaчa je oкo 
90 cm, дoк сe висинa вeћa oд 50 cm jaвљa тoкoм 20 дaнa. 

Просторна 
димензија 

Општина Власеница у цјелини, а посебно на потезу ка Хан Пијеску, у МЗ 
Грабовица и Мишар. 

Интензитет 
Сниjeг сa кoличинoм пaдaвинa вeћoм oд 0,1 mm у прoсjeку гoдишњe сe 
jaвљa тoкoм 46 дaнa. Прoсjeчнa дужинa трajaњa пeриoдa сa сњeжним 
пoкривaчeм изнoси oкo 178 дaнa. 

Вријеме 
Први сњeжни пoкривaч сe фoрмирa oкo 25. oктoбрa, дoк je срeдњи дaтум 
пoсљeдњe пojaвe сњeжнoг пoкривaчa 23. aприл. 

Ток 

С oбзирoм нa гeoгрaфскo пoдручje oпштинe, вeoмa су зaступљeни сниjeг 
и сњeжни нaнoси нa циjeлoj oпштини. Зимe су умjeрeнo хлaднe сa 
прoсjeчнoм jaнуaрскoм тeмпeрaтурoм oд -1°C дo 2°C. Прoсjeчнa кoличинa 
пaдaвинa изнoси 850 mm тaлoгa излучeнoг у виду кишe и сниjeгa. Сниjeг 
сe углaвнoм jaвљa oд нoвeмбрa дo aприлa, a у вишим прeдjeлимa изнaд 
500 m нaдмoрскe висинe, oд oктoбрa дo мaja мjeсeцa. 

Снијег је у року од 48 сати нападао преко 50 cm. 

Трајање Траје до неколико дана. 

Рана најава Постоје дугорочне прогнозе. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговр на 
наведени догађај. Поступају у складу са досадашњим искуством. 

Нема система мониторинга  и евиденције на нивоу општине јер је у 
надлежности Републичког хидрометеоролошког завода. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 
одговор на ову опасност  јер систем правовременог информисања 
становништва није у функцији. Постоји путна служба. 

Утицај 

Овим сњежним падавинама је угрожена велика количина стоке и дијелом 
људи. 

Густина насељености општине Власеница изнoси 45,54 st/km2. 

Штете од сњежних падавина могу бити и до 5 % у односу на буџет 
општине (4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  је угрожена и то прије свега 
водоснабдијевање, електрична енергија и комуникације у периоду од 
неколико дана. 

Угрожене су грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја, путеви, 
електро мрежа, водовод и др. 

Генерисање 
других опасности 

Ове сњежне падавине вјероватно могу довести до појаве клизишта, али у 
периоду топљења истог. 

Референтни 
инциденти 

Вeлики снијег je редовна појава у општини бар једном годишње. 

Информисање 
јавности 

На нивоу општине не постоје системи за рано упозорење, као ни систем 
за узбуњивање. 

Будуће 
информације 

Становништво је прилагођено животу у тим условима као и сама ЈЛС у 
цјелини. Дужи прекид путних комуникација и прекиди водоснабдијевања 
могу имати велике посљедице по питању стоке у руралним крајевима. 

Табела 102.: Анализа снијега и сњежних падавина 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост великог снијега је у општини 

Власеница једном годишње, односно учесталост је таква да је вјероватноћа појаве 

великог снијега на једном оваквом простору  врло велика  (5).  

Анализа отпорности 

 Велики снијег на територији општине Власеница се анализира кроз отпорност 

јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен великим 

снијегом је просјечне густине насељености 45,54 st/km2 што значи да је 

отпорност у том сегменту велика (4);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

великим снијегом има отпорност  средњу (3); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста снијега скоро сигурно 

може генерисати опасности као што су клизишта, али у фази топљења и тиме 

веће посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору мала (2); 

 заштита - у случају великог снијега постоји једино физичка заштита у облику 

ТВЈ и јединице ЦЗ опште намјене, те путарске службе за одржавање те је по 

овом фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању снијега средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

снијега процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се усљед снијега могло говорити о малом 

утицају на људе, али велике на животиње те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као средње (3); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле до 

5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као ниске (2); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре, а то је 

снабдијевање водом, струјом и путне комуникације, штете се могу 

окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 176 
 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о снијегу штете се могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору високе (4). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од великих сњежних падавина средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају великог снијега, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и 

процијењене штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница умјерене (3), односно да имају дугорочан и 

јак утицај на економију као и на околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као високе (4) посљедице су умјерене (3); 
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Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица од великих сњежних падавина 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 103.: Матрице анализе ризика од великих сњежних падавина 

 У случају великих сњежних падавина процјењујемо да је ризик за људе, а прије 

свега животиње те по друштвено/социјалну стабилност општине висок односно 

неприхватљив док је за економију/околину  умјерен односно прихватљив, имајући у 

виду да се ова опасност понавља најмање једном годишње. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве великих сњежних 

падавина врло висока (5) и процјену да су свеукупне посљедице од истог умјерене 

(3), процјењујемо да је ризик у случају великих сњежних падавина за општину 

Власеница ВИСОК односно неприхватљив. 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3     Х 

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 
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ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 104: Матрица ризика од сњежних падавина 
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4.5.1.4 Анализа сценарија за клизишта 

Параметар Општа питања 

Опасност Појава клизишта  у МЗ Церска. 

Појављивање 
У посљедњих десет година број клизишта је порастао од 4 клизишта 

2010. године до 88 клизишта 2018. године. 

Просторна 

димензија 

Посебно су MЗ Пискaвица, MЗ Дoњи Зaлукoвик, MЗ Гoрњи Зaлукoвик, MЗ 

Грaдинa и MЗ Цeрскa пoдлoжне клизиштимa. 

Интензитет 
Клизишта су у прогресу и сваке године је све већи број клизишта и 

угрожених домаћинстава. 

Вријеме 
Активирање клизишта у опшини Власеница, најчешће се дешава усљед 

повећане количине подземних вода у прољетним и јесењим периодима. 

Ток 
Након дуготрајних падавина нарастао је ниво подземних вода, те су се 

јавила клизишта у већ познатим подручјима. 

Трајање Траје дужи временски период. 

Рана најава Не постоји претходна најава. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговр на 

наведени догађај. Поступају у складу са досадашњим искуством. 

Нема система мониторинга  и евиденције на нивоу општине. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 

одговор на ову опасност. 

Утицај 

Овим клизиштима је угрожен један број становника и њихове куће и 

домаћинства.. 

Густина насељености у МЗ Церска изнoси 75 st/km2. 

Штете од клизишта могу бити и до 5 % у односу на буџет општине (4 970 

000 КМ). 

Критична инфраструктура  је угрожена и то прије свега 

водоснабдијевање, електрична енергија и комуникације у периоду од 

неколико дана. 

Угрожене су грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја, путеви, 

електро мрежа, водовод и др.  

Генерисање 

других опасности 

Ова клизишта вјероватно могу довести до појаве и других опасности 

(помјерање минских поља, прекид водоснабдијевања, прекид путних 

комуникација). 

Референтни 

инциденти 

На подручју општине Власеница 2010. године регистрована су 4 

клизишта, а у 2011. 7 клизишта. Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa 2014. 

гoдинe рeгистрoвaнo je 60 aктивних клизиштa, a брoj aктивних клизиштa у 

2017. гoдини je 88. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине не постоје системи за рано упозорење као ни систем 

за узбуњивање.  

Будуће 

информације 
- 

Табела 105.: Анализа клизишта 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учeсталост клизишта је у општини 

Власеница једном годишње и чешће, односно учесталост је таква да је вјероватноћа 

појаве клизишта на једном оваквом простору  врло велика  (5).  

Анализа отпорности 

 Клизишта на територији општине Власеница се анализирају кроз отпорност 

јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, еконoмиjу/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен клизиштем  

је просјечне густине насељености 73 st/km2 што значи да је отпорност у том 

сегменту средња (3);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

клизиштима има карактертистику села са индивидуалним  стамбеним објектима 

те је отпорност  врло велика (5); 

 могућност генерисања других опасности - клизиште има могућност изазивања 

неких других опасности и тиме већих посљедица па се може говорити да је 

отпорност по овом фактору средња (3); 

 заштита - у случају клизишта постоји једино физичка заштита у облику ТВЈ и 

јединице ЦЗ опште намјене те је по овом фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању клизишта средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

клизишта процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се усљед клизишта могло говорити о 

малом утицају на људе те се штете могу окарактерисати по овом фактору као 

врло ниске (1); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле до 

5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као ниске (2); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре, а то је 

снабдијевање водом, струјом и путне комуникације, штете се могу 

окарактерисати по овом фактору као средње (3); 
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 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - пошто се 

ради о клизишту штете се могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе -  из 

штета по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору средња (3). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од клизишта ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају клизишта, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и 

процијењене штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница мале (2), односно имају краткорочни и јак 

утицај на економију, КИ као и на околину. 

 Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3); 
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Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица од клизишта процјењујемо да је 

ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у 

сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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2      

1      
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  ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 106.: Матрице анализе ризика од клизишта 

 У случају клизишта процјењујемо да је ризик за људе  низак односно 

прихватљив. Ризик по  друштвено/социјалну стабилност општине процјењујемо као  

висок односно неприхватљив док је за економију/околину  умјерен односно 

прихватљив,  а имајући у виду да се ова опасност понавља најмање једном годишње. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве клизишта врло 

висока (5) и процјену да су свеукупне посљедице од истог мале (2), процјењујемо да је 

ризик у случају клизишта за општину Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2     Х 

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 107.: Матрица ризика од клизишта 
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4.5.1.5 Анализа сценарија за најгори могући сценарио метеоролошких појава 

Параметар Општа питања 

Опасност Појава великог снијега, олујног вјетра и клизишта. 

Појављивање 
Оваква комбинација опасности јавља се једном у двије до двадесет 
година. 

Просторна 
димензија 

На правцу према Хан Пијеску у МЗ Топлик дошло је до појаве великог 
снијега праћеног олујним вјетром и клизиштем на простору МЗ Градина. 

Интензитет 
Снијег је висине преко 50 cm. Вјетар је јачине око 70 km/h – олуја, а 
клизиште у селу Градина које пријети путу Власеница-Милићи. 

Вријеме Зимски период. 

Ток 

Током ноћи почела је сњежна олуја која је донијела нових 30 cm снијега. 
Због снијега који је пао и оног који се топио тло је расквашено и дошло је 
до клизишта у селу Грабовица према путу Власеница-Милићи. Једна 
трака је затворена. 

Трајање Траје до неколико дана. 

Рана најава Постоји претходна најава за вјетар и снијег, али не и за клизиште. 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мјери припремљено за одговор на 
наведени догађај. Поступају у складу са досадашњим искуством. 

Нема система мониторинга  и евиденције на нивоу општине. 

Јединица локалне самоуправе није у потпуности припремљена за 
одговор на ову опасност. 

Утицај 

Овим клизиштима је угрожен један број становника и њихове куће и 
домаћинства.  

Густина насељености у МЗ Топлик изнoси преко 300 st/km2, у МЗ Градина 
је преко 90 st/km2, односно у просјеку преко 180 st/km2. 

Штете од комбинације ових опасности могу бити и преко 5 % у односу на 
буџет општине (4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура је угрожена и то прије свега водоснабдијевање, 
електрична енергија и комуникације у периоду од неколико дана. 

Угрожене су грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја, путеви, 
електро мрежа, водовод и др.  

Генерисање 
других опасности 

Ове опасности се међусобно покрећу. 

Референтни 
инциденти 

На подручју општине Власеница 2010. године регистрована су 4 
клизишта, а у 2011. 7 клизишта. Нa пoдручjу oпштинe Влaсeницa 2014. 
гoдинe рeгистрoвaнo je 60 aктивних клизиштa, a брoj aктивних клизиштa у 
2017. гoдини je 88. Олујни вјетар који је 2017. године погодио општину 
Власеница био је 120 km/h и трајао је два дана. Сњeжни пoкривaч нa 
тeритoриjи oпштинe Влaсeницa сe зaдржaвa у прoсjeку 40 дaнa. Срeдњa 
мaксимaлнa висинa сњeжнoг пoкривaчa je oкo 90 cm, дoк сe висинa вeћa 
oд 50 cm jaвљa тoкoм 20 дaнa. 

Информисање 
јавности 

На нивоу општине не постоје системи за рано упозорење као ни систем 
за узбуњивање.  

Будуће 
информације 

Комбинација ових опасности није тако ријетка те се становништво 
навикло на овакав начин живота и временске прилике. Клизишта су 
нешто што је још увијек велики проблем јер су улагања на санацији истих 
мала, а трошкови су велики. 

Табела 108.: Анализа најгорег могућег сценарија метеоролошких појава 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост комбинације опасности је у 

општини Власеница једном у једној или двије године, односно учесталост је таква да је 

вјероватноћа појаве комбинације опасности на једном оваквом простору  велика  (4).  

Анализа отпорности 

 Комбинација ових опасности на територији општине Власеница се анализирају 

кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину 

и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен 

комбинацијом наведених опасности  је просјечне густине насељености преко 

180 st/km2 што значи да је отпорност у том сегменту врло мала  (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

комбинацијом опасности има карактертистику села са индивидуалним  

стамбеним објектима, али и градске средине са мањим стамбеним зградама те 

је отпорност  средња (3); 

 могућност генерисања других опасности - комбинација опасности нема 

могућност изазивања неких других великих опасности и тиме већих посљедица 

од оних које ова комбинација изазива па се може говорити да је отпорност по 

овом фактору средња (3); 

 заштита - у случају комбинације опасности постоји једино физичка заштита у 

облику ТВЈ и јединице ЦЗ опште намјене те путарског предузећа те је по овом 

фактору отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, путарскао предузеће, црвени крст, 

али све оне нису у потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  

те је отпорност по овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању комбинације опасности мала (2). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

комбинације опасности процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе -  процјењујемо да би се усљед комбинације опасности могло 

говорити о малом утицају на људе те се штете могу окарактерисати по овом 

фактору као ниске (2); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

преко 5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као средње (3); 
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 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре, а то је 

снабдијевање водом, струјом и путне комуникације, штете се могу  

окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - пошто се 

ради о комбинацији опасности штете се могу окарактерисати по овом фактору 

као средње (3); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору висока (4). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од комбинације опасности средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају комбинације опасности, а узимајући у обзир да је отпорност мала (2) и 

процијењене штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница високе (4), односно имају дугорочни и јак 

утицај на економију, КИ као и на околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као ниска (2) посљедице су умјерене (3); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као средња (3) посљедице су високе (4); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као висока (4) посљедице су високе (4); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица од комбинације опасности 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 
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Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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  ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 109.: Матрице анализе ризика од комбинације опасности 

 У случају комбинације опасности процјењујемо да је ризик за људе  висок 

односно неприхватљив. Ризик по  друштвено/социјалну стабилност општине 

процјењујемо као  врло висок односно неприхватљив док је за економију/околину  

исто врло висок односно неприхватљив,  а имајући у виду да се ова опасност 

понавља најмање једном у једној или двије године. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве комбинације 

опасности висока (4) и процјену да су свеукупне посљедице од истог високе (4), 

процјењујемо да је ризик у случају комбинације опасности за општину Власеница 

ВРЛО ВИСОК односно неприхватљив. 

П
О
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Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло високе 5      

Високе 4    Х  

Умјерене 3      

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела.: Матрица ризика за појаву комбинације опасности 

4.5.1.6 Укупан ризик од метеоролошких појава 

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. Олујни вјетар 5 4 
ВРЛО 

ВИСОК 
Неприхватљив 

2. Суша 3 3 ВИСОК Неприхватљив 

3. Сњежне падавине 5 3 ВИСОК Неприхватљив 

4. Клизишта 5 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

5. 
Комбинација 

опасности 
4 4 

ВРЛО 
ВИСОК 

Неприхватљив 

УКУПАН РИЗИК 4 3 ВИСОК Неприхватљив 

Табела 110.: Средња вриједност сценарија 
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 Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају метеоролошких појава кроз 

пет предходних сценарија, процјељујемо да је вјероватноћа појаве метеоролошких 

појава висока (4) док посљедице истог могу бити умјерене (3) те је ризик од 

метеоролошких појава у општини Власеница ВИСОК, а самим тим и неприхватљив. 

4.5.2 Анализа капацитета 

Превентивни капацитети 

 Анализирајући превентивне капацитете за одговор на метеоролошке појаве, 

може се закључити сљедеће: 

 не постоје потребни планови заштите и спасавања, 

 припрема и обука штаба за ванредне ситуације није континуирана, 

 није формиран оперативни центар, 

 нема редовне и континуиране едукације припадника јединица ЦЗ, 

 не постоје средства информисања становништва. 

Интервентни капацитети 

 Анализирајући интервентне капацитете за одговор на метеоролошке појаве 

може се закључити сљедеће: 

 не постоји систем за узбуњивање, 

 постоји ТВЈ са потребним бројем обученог људства, али недовољним, 

 специјализована јединица ЦЗ за спасавање из сњежних падавина није обучена 

и нема средстава, 

 недовољни људски и материјални  капацитети ЦЗ. 

Капацитети након завршетка опасности 

 Анализирајући капацитете за метеоролошке појаве може се закључити 

сљедеће: 

 надгледање и контрола ситуације на терену ограничена, 

 збрињавање повријеђених отежано, 

 успостава електричне енергије отежана. 

К
а
т
е
го

р
и

ја
 

Процјена капацитета ЈЛС у случају метеоролошких појава 

Оцјена стања 
капацитета 

Прије догађаја (прописи, 
планови, 

припремљеност за 
поступање у случају 

опасности, превентивне 
мјере) 

За вријеме догађаја 
(капацитети за 

одговор и 
ублажавање 
посљедица, 
евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 
(капацитети за 

санацију 
посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
 Х Х 

3 
Потребне велике 

промјене 
Х   

Табела 111.: Процјена капацитета ЈЛС у случају метеоролошких појава 
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4.5.3 Препоруке 

 Анализирајући ризик од метеоролошких појава као и постојеће капацитете у 

општини Власеница препоручујемо сљедеће: 

 урадити план заштите и спасавања општине Власеница од природних и других 

опасности, 

 формирати оперативни центар, 

 редовна обука штаба за ванредне ситуације, 

 допунити процјену угрожености у општини Власеница и израдити план заштите 

и спасавања у општини Власеница, 

 ТВЈ опремити са адекватним средствима за спасавање у случају сњежних 

падавина, 

 успоставити систем узбуњивања грађана у случају природних и других 

опасности, 

 успоставити документе планског мониторинга и евиденције метеоролошких 

појава, штета од истог као и посљедица по људе, економију/околину, КИ и друге 

јавне/друштвене објекте 

 интензивна сарадња са повјереницима ЦЗ у удаљеним сеоским срединама, 

 опремање јединица ЦЗ опште и специјалистичке намјене, 

 обезбиједити средства комуникације за повјеренике ЦЗ у руралним дијеловима 

општине Власеница, 

 успоставити сарадњу са сусједним општинама, а у вези одговора на 

метеоролошке појаве, кроз разне споразуме и меморандуме о сарадњи, 

 успоставити систем раног упозорења. 

4.6 Анализа ризика од техничко-технолошких несрећа 

4.6.1 Анализа сценарија - техничко-технолошке несреће  

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно да се може говорити о 

потреби израде два сценарија, а везано за техничко-технолошке несреће: 

 пожар на бензинској пумпи, 

 пожар у складишту једне фирме. 
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4.6.1.1 Анализа сценарија проблема са запаљивим и опасним материјама - пожар 

на бензинској пумпи у стамбеном дијелу града 

Параметар Општа питања 

Опасност Пожар на бензинској пумпи у стамбеном дијелу града. 

Појављивање Општина Власеница, бензинска пумпа „Петрол“. 

Просторна 

димензија 

Пожар на бензинској пумпи Петрол, која се налази у стамбеном насељу и 

уз Мотел и мањи тржни центар. 

Интензитет 
Гори бензин на једној од пумпних станица. Ватра је захватила једно 

возило и пријети да дође до експлозије. 

Вријеме Догађај је у току дана и временске прилике немају утицај на исти.  

Ток 

У току дана дошло је до пожара на бензинској пумпи „Петрол“. Гори једна 

од пумпних позиција и аутомобил који је точио гориво. На интервенцију је 

изашла ТВЈ са једном смјеном (руководилац акције гашења пожара, 

возач, ватрогасац). 

Трајање Процес гашења је трајао више од 24 сата. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
ТВЈ нема средства за гашење нафте, бензина и плина осим 500 l пјенила. 

Град нема средства за узбуњивање и не постojи локална радио станица. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  до неколико стотина људи и морало би 

се евакуисати неколико стотина.  

Густина насељености МЗ Власеница и градског језгра је 354,9 становника 

по km2. 

До сада није било штете од оваквих пожара, али  у односу на буџет 

општине који је у просјеку  4 970 000 КМ може се говорити о средњој 

штети за буџет општине. 

Критична инфраструктура  може бити угрожена. Прекид саобраћаја на 

магистралном путу М19 више од 12 сати. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 

других опасности 

Овај пожар вјероватно може довести до паљења резервоара са плином 

који се налазе уз бензинску пумпу што може изазвати експлозију истог и 

уништавање већег дијела насеља, КИ и друге инфраструктуре. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се нису дешавале 

овакве несреће. 

Информисање 

јавности 

На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или друге 

несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката 

који учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања 

о настанку пожара тј. зависи од система веза. На територији општине 

Власеница користе се телефонске и радио везе. 

Будуће 

информације 

Привредно друштво има своје људе обучене за гашење пожара као и 

системе техничке заштите и један дио средстава. 

Табела 112.: Анализа пожара на бензинској пумпи у стамбеном дијелу града 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост пожара на објекту са опасним 

материјама општине Власеница је врло мала односно учесталост је таква да је 

вјероватноћа појаве пожара на индустријским објектима средња (3).  

Анализа отпорности 

 Пожар на објекту са опасним материјама на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

економију/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен пожаром на 

објекту са опасним материјама просјечна густина насељености је око 354,9 

st/km2 што значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен овим 

пожаром има карактертистику урбане средине са индивидуалним  стамбеним 

објектима те је отпорност  средња (3); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно се 

може проширити на друге стамбене и индивидуалне стамбене објекте и 

изазвати веће посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору 

врло мала (1); 

 заштита - у случају избијања пожара на објектима са опасним материјама 

јединица локалне самоуправе индустријски објекат има техничку заштиту, али 

има и физичку заштиту у облику ТВЈ и људи оспособљених за ППЗ, те је по 

овом фактору отпорност велика (4); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању пожара на објектима са опасним материјама мала (2). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара отвореног простора процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о више теже повријеђених лица, као и погинулим лицима и исто тако већем 

броју евакуисаних, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као врло 

високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као средње (3); 
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 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара на објектима са опасним материјама средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају пожара на објектима са опасним материјама, а узимајући у обзир да је 

отпорност мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница високе (4), односно имају дуготрајан и јак 

утицај на здравље људи, околину и инфраструктуру. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су врло високе (5); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као средња (3) посљедице су високе  (4); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као ниска (2) посљедице су умјерене (3); 
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Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица пожара на објектима са опасним 

материјама процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 113.: Матрице анализе ризика од пожара на објектима са опасним материјама 

 У случају пожара на објектима са опасним материјама процјењујемо да је ризик 

врло висок односно неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по 

економију/околину цијенимо да је исти врло висок и неприхватљив. Ризик по 

друштвено/социјалну стабилност општине је висок односно неприхватљив, док је 

вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити једном у 2 до 20 година. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара на објектима 

са опасним материјама средња (3) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу 

бити високе  (4), процјењујемо да је ризик у случају пожара на објектима са опасним 

материјама за општину Власеница ВРЛО ВИСОК односно неприхватљив. 
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Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 114.: Матрица ризика за појаву пожара на објектима са опасним материјама 
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4.6.1.2  Анализа сценарија за најгори могући сценарио техничко-технолошке 

несреће 

Параметар Општа питања 

Опасност 
Пожар на индустријском објекту „Алпро“ АД у насељеном дијелу ЈЛС уз 
непогодан сјевероисточни вјетар од 4 m/s.  

Појављивање Општинa Власеница, градска зона сјевероисток. 

Просторна 
димензија 

Пожар на индустријском објекту „Алпро“ А., представнику 
металопрерађивачке индустрије у Власеници. 

Интензитет 
У индустријском комплексу гори складиште. Ватра је захватила дио 
кровне конструкције. 

Вријеме 
Догађај је у току дана. Утицај има вјетар сјевероисточњак брзине од 4 
метра у секунди који носи дим југозападно преко насељеног мјеста. 

Ток 

У току дана дошло је до пожара на индустријском објекту. Гори 
складиште из кога се шири дим који може бити опасан по здравље и 
ношен вјетром се шири према насељу југозападно од индустријског 
комплекса јачином вјетра од 4 m/s. На интервенцију је изашла ТВЈ са 
једном смјеном (руководилац акције гашења пожара, возач, ватрогасац) и 
извршила је мобилизацију осталих припадника те је тражила помоћ од 
сусједних општина. 

Трајање Процес гашења је трајао више од 24 сата. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
ТВЈ нема средства за рад у просторијама и на простору са великим 
димом и отровним материјама. Град нема средства за узбуњивање и не 
постоји локална радио станица. 

Утицај 

Овим пожаром би било угрожено  до неколико стотина људи и морало би 
се евакуисати неколико стотина.  

Густина насељености МЗ Власеница и градског језгра је 354,9 становника 
по km2. 

Штета од оваквих пожара до сада нису биле, али у односу на буџет 
општине који је у просјеку 4 970 000 КМ може се говорити о средњој 
штети за буџет општине. 

Критична инфраструктура  може бити угрожена. Близина трафо станице 
110/35/10 kV представља пријетњу да град остане без струје неколико 
дана, ако вјетар промјени правац. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 
других опасности 

Овај пожар вјероватно може довести до паљења резервоара са плином 
који се налазе у кругу фабрике што може изазвати експлозију истог и 
уништавање већег дијела насеља, КИ и друге инфраструктуре. 

Референтни 
инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се нису дешавали 
овакви инциденти и акциденти. 

Информисање 
јавности 

На нивоу општине не постоје системи за дојављивање пожара или друге 
несреће. Брзина и ефикасност ватрогасних јединица и других субјеката 
који учествују у гашењу пожара зависи од благовременог обавјештавања 
о настанку пожара тј. зависи од система веза. На територији општине 
Власеница користе се телефонске и радио везе. 

Будуће 
информације 

Привредно друштво има своје људе обучене за гашење пожара и један 
дио средстава. 

Табела 115.: Анализа најгорег могућег сценарија техничко-технолошких несрећа 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост пожара по најгорем могућем 

сценарију у општини Власеница је врло мала односно учесталост је таква да је 

вјероватноћа појаве пожара на једном оваквом индустријскимом објекту средња (3).  

Анализа отпорности 

 Пожар на индустријском објекту у насељеном мјесту на територији насеља 

општине Власеница уз неповољан вјетар се анализира кроз отпорност јединице 

локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и друштвено/социјалне 

штете. Отпорност се анализира на основу шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен пожаром на 

индустријском објекту просјечна густина насељености је око 354,9 st/km2 што 

значи да је отпорност у том сегменту врло мала (1);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - околни простор који се налази 

око објекта захваћеног пожаром има карактертистику урбане средине са 

индивидуалним  стамбеним објектима те је отпорност  велика (4); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара скоро сигурно се 

може проширити на друге стамбене и индивидуалне стамбене објекте и 

изазвати веће посљедице па се може говорити да је отпорност по овом фактору 

врло мала (1); 

 заштита - у случају избијања пожара на индустријским објектима и индустријски 

објекат има техничку заштиту, али има и физичку заштиту у облику ТВЈ и људи 

оспособљених за ППЗ, те је по овом фактору отпорност велика (4); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница по питању пожара на индустријским објектима у насељеном мјесту уз 

неповољан вјетар средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

пожара индустријског објекта у насељеном мјесту уз непогодан сјевероисточни вјетар 

процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају оваквог пожара могло говорити 

о више теже повријеђених лица, као и погинулим лицима и исто тако већем 

броју евакуисаних, те се штете могу окарактерисати по овом фактору као врло 

високе (5); 
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 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као средње (3); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - иако се ради 

о пожару на индустријском објекту штете се могу окарактерисати по овом 

фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 

Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара на индустријском објекту у насељу уз неповољан 

вјетар средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају пожара на индустријским објектима у насељу уз неповољан вјетар, а 

узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и процијењене штете које при томе 

настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање у општини средње 

(3), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне самоуправе Власеница могу 

бити умјерене (3), односно озбиљне повреде или вишеструки број повријеђених са 

захтјевима за хоспитализацију. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као средња (3) посљедице су умјерене (3); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица пожара на индустријским објектима  

у насељеном дијелу ЈЛС уз неповољан вјетар процјењујемо да је ризик по људе, 

економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим 

матрицама ризика: 
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Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 116.: Матрице анализе ризика од пожара на индустријским објектима 

 У случају пожара на индустријским објектима у насељеном мјесту уз неповољан 

вјетар процјењујемо да је ризик врло висок односно неприхватљив за људе. По 

питању процјене ризика по економију/околину  цијенимо да је исти висок и 

неприхватљив. Ризик по друштвено/социјалну стабилност општине је умјерен 

односно прихватљив, док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити једном 

у 2 до 20 година. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара на 

индустријским објектима у насељеном мјесту уз неповољан вјетар средња (3) и 

процјену да су свеукупне посљедице од истог умјерене  (3), процјењујемо да је ризик у 

случају пожара на индустријским објектима у насељеном мјесту и уз неповољан вјетар 

за општину Власеница ВИСОК односно неприхватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3   Х   

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 117.: Матрица ризика за појаву пожара на индустријским објектима у насељеном мјесту 

4.6.2 Укупан ризик од техничко-технолошких опасности 

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. 
Пожар на 

бензинској пумпи 
3 4 

ВРЛО 

ВИСОК 
Неприхватљив 

2. 

Пожар на 

индустријском 

објекту 

3 3 ВИСОК Неприхватљив 

УКУПАН РИЗИК 3 3 ВИСОК Неприхватљив 

Табела 118.: Средња вриједност сценарија 
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 Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају техничко-технолошких 

опасности кроз два претходна сценарија, процјељујемо да је вјероватноћа појаве истог 

средња (3) док посљедице могу бити умјерене (3) те је ризик од техничко технолошких 

опасности у општини Власеница ВИСОК, а самим тим и неприхватљив. 

4.6.3 Анализа капацитета 

Превентивни капацитети 

 Анализирајући превентивне капацитете за одговор на техничко-технолошке 

опасности, може се закључити сљедеће: 

 у стамбеним зградама нема ПП апарата, 

 становници нису обучени о употреби ПП апарата, 

 не постоје потребни планови заштите од пожара, 

 нема редовне и континуиране едукације припадника јединица ЦЗ, 

 нема редовне обуке и провјере капацитета ЦЗ, 

 нема оперативног центра, 

 не постоје планови заштите и спасавања. 

Интервентни капацитети 

 Анализирајући интервентне капацитете за одговор на техничко-технолошке 

опасности, односно пожара на индустријским објектима може се закључити сљедеће: 

 не постоји систем за узбуњивање, 

 постоји ТВЈ са потребним бројем обученог људства, 

 ограничена средства за гашење пожара на индустријским постројењима са 

опасним материјама. 

 постоје специјалистичке јединице цивилне заштите за заштиту од пожара, 

 у појединим МЗ постоје јединице цивилне заштите опште намјене, 

 нема развијених капацитета за евакуацију и смјештај. 

Капацитети након завршетка опасности 

 Анализирајући капацитете за отклањање посљедица техничко-технолошке 

опасности, односно пожара на индустријским објектима може се закључити сљедеће: 

 надгледање и контрола пожаришта отежано, 

 збрињавање повријеђених ограничено, 

 збрињавање евакуисаних отежано, 

 попис штете нередован. 

  



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 197 
 

К
а
т
е
го

р
и

ја
 

Процјена капацитета ЈЛС у случају техничко-технолошке опасности 

Оцјена стања 

капацитета 

Прије догађаја 

(прописи, планови, 

припремљеност за 

поступање у случају 

опасности, превентивне 

мјере) 

За вријеме догађаја 

(капацитети за 

одговор и 

ублажавање 

посљеда, евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 

(капацитети за 

санацију 

посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
 Х Х 

3 
Потребне велике 

промјене 
Х   

Табела 119.: Процјена капацитета ЈЛС у случају техничко-технолошке опасности 

4.6.4 Препоруке 

 Анализирајући ризик од техничко-технолошке опасности као и постојеће 

капацитете у општини Власеница препоручујемо сљедеће: 

 урадити план заштите и спасавања општине Власеница од природних и других 

опасности, 

 редовна обука штаба за ванредне ситуације, 

 формирати оперативни центар и исти опремити, 

 допунити процјену угрожености од пожара у општини Власеница и израдити 

план заштите и спасавања од пожара у општини Власеница, 

 опремити ТВЈ средствима за гашење пожара опасних материја, 

 успоставити систем узбуњивања грађана у случају техничко-технолошке 

опасности, 

 успоставити документе планског мониторинга и евиденције пожара, штета од 

истог као и посљедица по људе, економију/околину, КИ и друге јавне/друштвене 

објекте, 

 редовна контрола ПП заштите индустријских објеката, 

 интензивна сарадња са лицима задуженим  за ПП заштиту у индустријским 

субјектима, 

 увођење система ПП заштите (аутоматских детектора дима) и система 

узбуњивања у свим јавним/друштвеним објектима (школе, здравствене 

установе, организације и др.). 

4.7 Анализа ризика од техничко-технолошке несреће у саобраћају 

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно да се може говорити о 

потреби израде два сценарија, а везано за техничко-технолошке несреће у саобраћају: 

 соабраћајна несрећа, 

 саобраћајна несрећа цистерне са опасним материјама. 
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4.7.1 Анализа сценарија - техничко-технолошке несреће у саобраћају 

4.7.1.1 Анализа сценарија за техничко-технолошке несреће у саобраћају 

Параметар Општа питања 

Опасност Саобраћајна несрећа . 

Појављивање У подручју Табахане. 

Просторна 

димензија 
Црна тачка на путу М19 Власеница-Милићи. 

Интензитет Судар цистерне за гориво и камиона за превоз пијеска (кипер). 

Вријеме У јутарњим часовима око 09:00.  

Ток 

На кривини дошло је до судара два камиона. Пијесак из камиона кипера 

се расуо по путу и исти се преврнуо и налази се препријечен преко 

цијелог пута док је цистерна у каналу преврнута уз ријеку Табахану. 

Трајање Обустава саобраћаја неколико сати. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 

ТВЈ и полицијска јединица су заједно са првом помоћи изашли на терен. 

Полиција оспособљена за рад као и хитна медицинска помоћ. ТВЈ има 

одређене капацитете за спасавање из оштећених возила. Недостају 

капацитети за гашење опасних материја. Потписани уговори са 

организацијама које имају велике дизалице како би се пут рашчистио. 

Утицај 

Овим техничко-технолошким удесом у саобраћају би био угрожен и дио 

становништва, али и сами возачи те би у овом случају могло доћи со 

смртних посљедица.  

Густина насељености у том дијелу је до 100 становника по km2. 

Штетe од оваквих техничко-технолошких удеса у саобраћају су до 1 %  у 

односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  може бити угрожена. Прекид саобраћаја на 

магистралном путу М19 више од 12 сати. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене осим 

ријеке Табахане. 

Генерисање 

других опасности 

Овај техничко-технолошки удес у саобраћају вјероватно може довести до 

штете по околину, КИ и друге инфраструктуре. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се догодило 206 

саобраћајних незгода, а 4 са погинулим лицима.  

Информисање 

јавности 

Становништво се слабо информише о проблемима у саобраћају јер не 

постоји локална радио станица, а капацитети полицијске станице су 

ограничени. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 120.: Анализа техничко-технолошких несрећа у саобраћају 

Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учeсталост саобраћајних несрећа у 

општини Власеница је врло велика, односно учесталост је таква да је вјероватноћа 

појаве саобраћајног удеса са смртним посљедицама и материјалном штетом врло 

велика (5).  
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Анализа отпорности 

 Техничко-технолошки удес у саобраћају на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

еконoмиjу/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен техничко-

технолошким удесом у саобраћају просјечна густина насељености је око до 100 

st/km2 што значи да је отпорност у том сегменту средња (3);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

техничко-технолошким удесом у саобраћају има карактертистику насеља са  

индивидуалним  стамбеним објектима те је отпорност  велика (4); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста техничко-технолошког 

удеса у саобраћају скоро сигурно се може прошири и изазвати веће посљедице 

па се може говорити да је отпорност по овом фактору  мала (2); 

 заштита - у случају техничко-технолошког удеса у саобраћају постоји једино 

физичка заштита у облику ТВЈ, полиције, дома здравља, те је по овом фактору 

отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по 

овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању техничко-технолошких удеса у саобраћају, средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

техничко-технолошког удеса у саобраћају процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају техничко-технолошког удеса у 

саобраћају могло говорити о смртним посљедицама те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору ниска (2). 
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 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од техничко-технолошких удеса у саобраћају средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају техничко-технолошких удеса у саобраћају, а узимајући у обзир да је 

отпорност средња (3) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница мале (2) односно краткорочни утицај на 

здравље људи, КИ и околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као ниска (2) посљедице су мале (2); 
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Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица техничко-технолошких удеса у 

саобраћају процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 121.: Матрице анализе ризика од техничко-технолошких удеса у саобраћају 

 У случају техничко-технолошких удеса у саобраћају процјењујемо да је ризик 

врло висок односно неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по 

економију/околину  цијенимо да је исти низак и прихватљив. Ризик по 

друштвено/социјалну стабилност општине је умјерен односно прихватљив, док је 

вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити бар једном годишње. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве техничко-технолошких 

удеса у саобраћају врло висока (5) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу 

бити мале  (2), процјењујемо да је ризик у случају техничко-технолошких удеса у 

саобраћају за општину Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 

П
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Ц

Е
 

Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2     Х 

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 122.: Матрица ризика за техничко-технолошке удесе у саобраћају 
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4.7.1.2  Анализа сценарија за најгори могући сценарио техничко-технолошке 

несреће у саобраћају 

Параметар Општа питања 

Опасност Техничко-технолошки удес у саобраћају. 

Појављивање У подручју Табахане. 

Просторна 

димензија 
Црна тачка на путу М19 Власеница-Милићи. 

Интензитет Судар цистене за гориво и камиона за превоз пијеска (кипер). 

Вријеме У јутарњим часовима око 09:00.  

Ток 

На кривини дошло је до судара два камиона. Пијесак из камиона кипера 

се расуо по путу и исти се преврнуо и налази се препријечен преко 

цијелог пута док је цистерна у каналу преврнута и из ње цури бензин  у 

ријеку Табахану и пријети да се запали. 

Трајање Обустава саобраћаја неколико сати. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 

ТВЈ и полицијска јединица су заједно са првом помоћи изашли на терен. 

Полиција оспособљена за рад као и хитна медицинска помоћ. ТВЈ има 

одређене капацитете за спасавање из оштећених возила. Недостају 

капацитети за гашење опасних материја. Нема капацитета за 

спрјечавање цурења опасних материја. Потписани уговори са 

организацијама које имају велике дизалице како би се пут рашчистио. 

Утицај 

Овим техничко-технолошким удесом у саобраћају би било угрожен и дио 

становништва, али и сами возачи те би у овом случају могло доћи до 

смртних посљедица.  Евакуација дијела становништва би била пожељна. 

Густина насељености у том дијелу је до 100 становника по km2. 

Штете од оваквих техничко-технолошких удеса у саобраћају су до 1%  у 

односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  може бити угрожена. Прекид саобраћаја на 

магистралном путу М19 више од 12 сати. Угроженост ријеке Табахане и 

рибе у истој, као и становништва низводно. 

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене осим 

ријеке Табахане и магистралног пута Власеница-Милићи. 

Генерисање 

других опасности 

Овај техничко-технолошки удес у саобраћају вјероватно може довести до 

штете по околину, КИ и друге инфраструктуре. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се догодило 206 

саобраћајних незгода, а 4 са погинулим лицима.  

Информисање 

јавности 

Становништво се слабо информише о проблемима у саобраћају јер не 

постоји локална радио станица, а капацитети полицијске станице су 

ограничени. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 123.: Анализа најгорег могућег сценарија техничко-технолошких несрећа у саобраћају 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учсталост саобраћајних несрећа у општини 

Власеница је врло велика, односно учесталост је таква да је вјероватноћа појаве 

саобраћајног удеса са смртним посљедицама и материјалном штетом врло велика 

(5), али у овој комбинацији догађаја она је мала (2).  

Анализа отпорности 

 Техничко-технолошки удес у саобраћају на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, 

еконoмиjу/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу 

шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен техничко-

технолошким удесом у саобраћају просјечна густина насељености је око до 100 

st/km2 што значи да је отпорност у том сегменту средња (3);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

техничко-технолошким удесом у саобраћају има карактертистику насеља са 

индивидуалним  стамбеним објектима те је отпорност  велика (4); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста техничко-технолошког 

удеса у саобраћају скоро сигурно се може прошири и изазвати веће посљедице 

па се може говорити да је отпорност по овом фактору  мала (2); 

 заштита - у случају техничко-технолошког удеса у саобраћају постоји једино 

физичка заштита у облику ТВЈ, полиције и дома здравља, те је по овом фактору 

отпорност мала (2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има ТВЈ, дом 

здравља, јединицу ЦЗ, полицијску станицу, црвени крст, али све оне нису у 

потпуности опремљене и попуњене људским капацитетима те је отпорност по 

овом фактору мала (2). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању техничко-технолошких удеса у саобраћају, мала (2). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

техничко-технолошког удеса у саобраћају процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају техничко-технолошког удеса у 

саобраћају могло говорити о смртним посљедицама те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле од 

1-5 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу окарактерисати по 

овом фактору као ниске (2); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете  

се могу окарактерисати по овом фактору као средње (3); 
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 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као ниске (2); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору средња (3). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од техничко-технолошких удеса у саобраћају су средње (3). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају техничко-технолошких удеса у саобраћају, а узимајући у обзир да је 

отпорност мала (2) и штете које при томе настају по људе, економију/околину и 

друштвено/социјално стање у општини средње (3), процјењујемо да су посљедице по 

јединицу локалне самоуправе Власеница високе (4) односно утицај на здравље људи, 

КИ и околину. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су врло високе (5); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као ниска (2) посљедице су умјерене (3); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је мала (2) и штету која се процјењује по ову 

штићену вриједност као средња (3) посљедице су високе  (4); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица техничко-технолошких удеса у 

саобраћају процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 
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Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 124.: Матрице анализе ризика од најгорег могућег сценарија техничко-технолошке несреће у 
саобраћају 

 У случају техничко-технолошких удеса у саобраћају процјењујемо да је ризик 

висок односно неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по 

економију/околину  цијенимо да је исти висок и неприхватљив. Ризик по 

друштвено/социјалну стабилност општине је висок односно неприхватљив, док је 

вјероватноћа мала. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве техничко-технолошких 

удеса у саобраћају ниска (2) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

високе (4), процјењујемо да је ризик у случају техничко-технолошких удеса у 

саобраћају за општину Власеница ВИСОК односно неприхватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4  Х    

Умјерене 3      

Мале 2      

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 125.: Матрица ризика за техничко-технолошке удесе у саобраћају 

4.7.2 Укупан ризик од техничко-технолошких опасности у саобраћају 

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. 
Саобраћајна 

несрећа 
5 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

2. 

Техничко-

технолошка 

несрећа у 

саобраћају 

2 4 ВИСОК Неприхватљив 

УКУПАН РИЗИК 3 3 ВИСОК Неприхватљив 

Табела 126.: Средња вриједност сценарија 
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 Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају техничко-технолошких 

опасности кроз два претходна сценарија, процјељујемо да је вјероватноћа појаве истог 

средња (3) док посљедице могу бити умјерене (3) те је ризик од техничко технолошких 

опасности у саобраћају у општини Власеница ВИСОК, а самим тим и неприхватљив. 

4.7.3 Анализа капацитета 

Превентивни капацитети 

 Анализирајући превентивне капацитете за одговор на техничко-технолошке 

опасности у саобраћају, може се закључити сљедеће: 

 возачи нису обучени о употреби ПП апарата, 

 нема оперативног центра, 

 нема квалитетне координације, 

 не постоје потребни планови заштите и спасавања, 

 нема редовне и континуиране едукације припадника јединица ЦЗ. 

Интервентни капацитети 

 Анализирајући интервентне капацитете за одговор на техничко-технолошке 

опасности у саобраћају, може се закључити сљедеће: 

 постоји ТВЈ са потребним бројем обученог људства, 

 нема средстава за спасавање у случају техничко-технолошких несрећа у 

соабраћају, 

 недовољно средстава за гашење пожара опасних материја. 

 специјалистичке јединице цивилне заштите за заштиту од пожара немају опрему 

и средства за гашење оваквих техничко-технолошких пожара у саобраћају, 

 нема развијених капацитета за евакуацију. 

Капацитети након завршетка опасности 

 Анализирајући капацитете за отклањање посљедица техничко-технолошке 

опасности у саобраћају, може се закључити сљедеће: 

 надгледање и контрола пожаришта отежано, 

 збрињавање повријеђених ограничено, 

 збрињавање евакуисаних отежано. 
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Процјена капацитета ЈЛС у случају техничко-технолошке опасности у саобраћају 

Оцјена стања 

капацитета 

Прије догађаја 

(прописи, планови, 

припремљеност за 

поступање у случају 

опасности, превентивне 

мјере) 

За вријеме догађаја 

(капацитети за 

одговор и 

ублажавање 

посљедица, 

евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 

(капацитети за 

санацију 

посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
 Х Х 

3 
Потребне велике 

промјене 
Х   

Табела 127.: Процјена капацитета ЈЛС у случају техничко-технолошке опасности у саобраћају 

4.7.4 Препоруке 

 Анализирајући ризик од техничко-технолошке опасности у собраћају као и 

постојеће капацитете у општини Власеница препоручујемо сљедеће: 

 урадити план заштите и спасавања општине Власеница од природних и других 

опасности, 

 допунити процјену угрожености од пожара у општини Власеница и у план 

заштите и спасавања од пожара уградити питања пожара техничко-технолошких 

у соабраћају у општини Власеница, 

 опремити ТВЈ средствима за гашење пожара опасних материја, 

 успоставити систем узбуњивања грађана у случају техничко-технолошке 

опасности, 

 успоставити документе планског мониторинга и евиденције пожара, штета од 

истог као и посљедица по људе, економију/околину, КИ и друге јавне/друштвене 

објекте. 

4.8 Анализа здравствених ризика  

4.8.1 Анализа сценарија и капацитета - здравствених ризика 

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно да се може говорити о 

потреби израде три сценарија здравствених ризика: 

 епидемија грипе код људи, 

 болест плавог језика код оваца, 

 бруцелоза која је са оваца прешла на људе. 
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4.8.1.1 Анализа сценарија у случају опасности по људе  

Параметар Општа питања 

Опасност Распрострањен вирус грипа - епидемије грипе. 

Појављивање Једном у периоду од једне до двије године. 

Просторна 

димензија 
Општина Власеница у цјелини. 

Интензитет 

Распрострањен је међу популацијом свих старосних доби, а посебно је 

опасан за дјецу и хроничне болеснике, као и за све оне који се нису 

вакцинисали против грипа. 

Вријеме Током једног мјесеца у прољеће. 

Ток 

Вирус грипа се шири међу популацијом, а посебно међу дјецом по 

школама као и међу старијим особама и хроничним болесницима.  

Један број старијих лица је хоспитализован. 

Трајање Трајање до мјесец дана. 

Рана најава Догађај је очекиван. 

Припремљеност 
Дом здравља је спреман за одговор на ову вирусну инфекцију која се 

шири. Нема довољно вакцина против грипе.  

Утицај 

Овим вирусним обољењем може бити угрожен велики број људи и врло је 

извјестан смртан исход за неке од њих (хронични болесници и старије 

особе). 

Густина насељености општине Власеница је 45,54 st/km2. 

Штетe су до 1 %  у односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  није угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 

других опасности 

Ово обољење не може довести до неких других опасности осим до 

погоршања здравстевеног стања обољелих. 

Референтни 

инциденти 

Током посљедњих десет година у општини Власеница се догађају 

епидемије грипа скоро сваке године. 

Информисање 

јавности 

Становништво се слабо информише о проблемима везаним за 

компликације које могу настати по здравље ако се грипа не третира у 

складу са потребама. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 128.: Анализа сценарија у случају опасности по људе 

Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учeсталост обољења људи од грипе у 

облику епидемије у општини Власеница је једном у једној до двије године, односно 

учесталост је таква да је вјероватноћа појаве епидемије грипа са смртним 

посљедицама  велика (4).  

Анализа отпорности 

 Епидемија грипе на територији општине Власеница се анализира кроз отпорност 

јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, еконoмиjу/околину и 
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друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен епидемијом 

грипе просјечна густина насељености је око до 45,54 st/km2 што значи да је 

отпорност у том сегменту велика  (4);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

епидемијом грипе има карактертистику насеља са индивидуалним  стамбеним 

објектима, али је најгушће насељен дио града те је отпорност  средња (3); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста епидемије грипе не 

изазива веће друге посљедице сем оних по људе па се може говорити да је 

отпорност по овом фактору  велика (4); 

 заштита - у случају епидемије грипе постоји једино физичка заштита у облику 

дома здравља и средстава која они користе у лијечењу пацијената те је по овом 

фактору отпорност  велика (4); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има амбуланте и 

дом здравља, али све оне нису у потпуности опремљене и неке стручне службе 

нису доступне и попуњене људским капацитетима  те је отпорност по овом 

фактору мала (2). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању епидемије грипе, средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

епидемије грипе  процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају епидемије грипе могло 

говорити о смртним посљедицама те се штете могу окарактерисати по овом 

фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од епидемије грипе ниске (2). 
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Анализа свеукупних посљедица 

 У случају епидемије грипе, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и 

штете које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање 

у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне самоуправе 

Власеница мале (2) односно имају краткорочни утицај на здравље људи. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица епидемије грипа процјењујемо да је 

ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у 

сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 129.: Матрице анализе ризика од епидемије грипа 

 У случају епидемије грипе процјењујемо да је ризик врло висок односно 

неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по економију/околину као и  

друштвено/социјалну стабилност општине цијенимо да је ризик низак и прихватљив, 

док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити бар једном у једну до двије 

године. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве епидемије грипе 

висока (4) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале (2), 

процјењујемо да је ризик у случају епидемије грипе за општину Власеница УМЈЕРЕН 

односно прихватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2    Х  

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 130.: Матрица ризика за појаву епидемије грипе 

4.8.1.2 . Анализа сценарија у случају опасности по животиње 

Параметар Општа питања 

Опасност Болест животиња - плави језик. 

Појављивање Јавља се једном у неколико година. 

Просторна 
димензија 

Општина Власеница у цјелини. 

Интензитет Угрожена су прије свега стада оваца. 

Вријеме Вријеме нема улогу. 

Ток 

Неколико оваца је откривено у три стада. 

Врши се изолација и аутаназија оваца обољелих као и оних које су биле у 
контакту са обољелим овцама. 

Трајање Трајање до мјесец дана. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
Постоје двије ветеринарске станице, али  нe пoстoje oргaнизoвaнa и 
урeђeнa кaрaнтинскa мjeстa зa уклaњaњe oбoљeлe стoкe. 

Утицај 

Овим вирусним обољењем може бити угрожен велики број стоке. 

Величина сточног фонда у Власеници је до 10 000 малих преживара, па је 
густина стоке по km2 је за говеда, свиње и овце 36 комада по km2 док је 
перади 52,35 комада по km2. 

Штете су до 1 %  у односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  није угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 
других опасности 

Ово обољење не може довести до генерисања других опасности. 

Референтни 
инциденти 

Зaрaзнe бoлeсти кoje су у зaдњих нeкoликo гoдинa билe устaнoвљeнe у 
мaњeм oбиму су: бруцeлoзa и плaви jeзик. 

Информисање 
јавности 

Mjeрe рeдукциje ризикa и сузбиjaњa oбoљeњa стoкe и пeрaди зaхтиjeвajу 
дa влaсници живoтињa oбaвeзнo вршe прeвeнтивну вaкцинaциjу. Нa 
пoдручjу oпштинe Влaсeницa пoстoje двиje вeтeринaрскe стaницe кoje 
aдeквaтнo мoгу пoкрити тeритoриjу oпштинe и блaгoврeмeнo извршити 
прeвeнтивну зaштиту живoтињa. 

Будуће 
информације 

- 

Табела 131.: Анализа сценарија у случају опасности по животиње 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учeсталост обољења животиња од плавог 

језика у општини Власеница је једном у 2 до 20 година, односно учесталост је таква да 

је вјероватноћа појаве обољења животиња од плавог језика средња (3).  

Анализа отпорности 

 Обољење животиња од плавог језика на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по 

људе/животиње, економију/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се 

анализира на основу шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен обољењем 

животиња од плавог језика  просјечна густина стоке је око до 36 комада 

стоке/km2 што значи да је отпорност у том сегменту велика  (4);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

обољењем животиња од плавог језика има карактертистику насеља са 

индивидуалним  стамбеним објектима, али гдје је и највећа заступљеност стоке 

те је отпорност  мала  (2); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста обољења животиња од 

плавог језика  не изазива веће друге посљедице па се може говорити да је 

отпорност по овом фактору  велика (4); 

 заштита - у случају обољења животиња од плавог језика  постоји једино 

физичка заштита у облику двије ветеринарске станице и средстава која они 

користе у лијечењу животиња те је по овом фактору отпорност  велика (4); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има двије 

ветеринарске станице, али све оне нису у потпуности опремљене те је 

отпорност по овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању обољења животиња од плавог језика, средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе/животиње, економију/околину и друштвено/социјалне 

штете усљед обољења стоке од плавог језика процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе/животиње - процјењујемо да би се у случају обољења животиња 

од плавог језика могло говорити о смртним посљедицама по животиње те се 

штете могу окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 
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 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи/животиње, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од обољења животиња од плавог језика  ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају обољења животиња од плавог језика, а узимајући у обзир да је 

отпорност средња (3) и штете које при томе настају по људе/животиње, 

економију/околину и друштвено/социјално стање у општини ниске (2), процјењујемо да 

су посљедице по јединицу локалне самоуправе Власеница мале (2), односно имају 

краткорочни утицај на здравље животиња и људи. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 
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Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица обољења животиња од плавог 

језика процјењујемо да је ризик по људе/животиње, економију/околину и 

друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 132.: Матрице анализе ризика од плавог језика 

 У случају обољења животиња од плавог језика процјењујемо да је ризик врло 

висок односно неприхватљив за животиње. По питању процјене ризика по 

економију/околину као и  друштвено/социјалну стабилност општине цијенимо да је 

ризик низак и прихватљив, док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити 

бар једном у двије до двадесет година. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве обољења животиња 

од плавог језика  средња (3) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

мале (2), процјењујемо да је ризик у случају обољења животиња од плавог језика  за 

општину Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2   Х   

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 133.: Матрица ризика за појаву обољења животиња од плавог језика 
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4.8.1.3 Анализа сценарија за најгори могући сценарио здравствених ризика 

Параметар Општа питања 

Опасност Болест животиња - бруцелоза која је пренешена на људе. 

Појављивање Јавља се једном у неколико година. 

Просторна 

димензија 
Општина Власеница у цјелини. 

Интензитет Угрожена су прије свега стада оваца, али се може пренијети и на људе. 

Вријеме Вријеме не представља значајан фактор. 

Ток 

Неколико оваца је откривено у три стада да болују од бруцелозе. 

Од појаве прве идентификације прошле су три седмице. Неколико људи 

са симптомима бруцелозе јавили су се у Дом здравља. Врши се 

изолација и аутаназија оваца обољелих као и оних које су биле у контакту 

са обољелим овцама, а људи се стављају на терапију и предузимају се 

мјере спречавања ширења бруцелозе са оваца на људе. 

Трајање Трајање неколико мјесеци. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
Постоје двије ветеринарске станице, али  нe пoстoje oргaнизoвaнa и 

урeђeнa кaрaнтинскa мjeстa зa уклaњaњe oбoљeлe стoкe. 

Утицај 

Овим вирусним обољењем може бити угрожен велики број стоке, али и 

један број људи може бити инфициран. 

Величина сточног фонда у Власеници је до 10 000 малих преживара па је 

густина стоке по km2 је за говеда, свиње и овце 36 комада по km2 док је 

перади 52,35 комада по km2. 

Штета су до 1 %  у односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  није угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 

других опасности 

Ово обољење не може довести до генерисања других опасности сем до 

обољења људи усљед преноса болести са оваца на људе. 

Референтни 

инциденти 

Зaрaзнe бoлeсти кoje су у зaдњих нeкoликo гoдинa билe устaнoвљeнe у 

мaњeм oбиму су: бруцeлoзa и плaви jeзик. 

Информисање 

јавности 

Mjeрe рeдукциje ризикa и сузбиjaњa oбoљeњa стoкe и пeрaди зaхтиjeвajу 

дa влaсници живoтињa oбaвeзнo вршe прeвeнтивну вaкцинaциjу. Нa 

пoдручjу oпштинe Влaсeницa пoстoje двиje вeтeринaрскe стaницe кoje 

aдeквaтнo мoгу пoкрити тeритoриjу oпштинe и блaгoврeмeнo извршити 

прeвeнтивну зaштиту живoтињa. 

Будуће 

информације 
- 

Табела 134.: Анализа најгорег могућег сцеанрија здравствених ризика 

Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учсталост обољења животиња и људи од 

бруцелозе у општини Власеница је једном у 2 до 20 година односно учесталост је таква 

да је вјероватноћа појаве обољења животиња и људи од бруцелозе средња (3).  
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Анализа отпорности 

 Обољење животиња и људи од бруцелозе на територији општине Власеница се 

анализира кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по 

људе/животиње, еконoмиjу/околину и друштвено/социјалне штете. Отпорност се 

анализира на основу шест основних фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који може бити захваћен обољењем 

животиња и људи од бруцелозе  просјечна густина стоке је око до 36 комада 

стоке/km2 што значи да је отпорност у том сегменту велика  (4);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

обољењем животиња и људи од бруцелозе има карактертистику насеља са 

индивидуалним стамбеним објектима, али гдје је и највећа заступљеност стоке, 

а мање људи те је отпорност  мала  (2); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста обољења животиња и 

људи од бруцелозе  не изазива веће друге посљедице сем оних по људе па се 

може говорити да је отпорност по овом фактору  средња (3); 

 заштита - у случају обољењa животиња од бруцелозе  постоји једино физичка 

заштита у облику двије ветеринарске станице и средстава која они користе у 

лијечењу животиња те је по овом фактору отпорност  велика (4); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе има двије 

ветеринарске станице, али све оне нису у потпуности опремљене те је 

отпорност по овом фактору велика (4). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању обољења животиња и људи од бруцелозе, средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе/животиње, економију/околину и друштвено/социјалне 

штете усљед обољења животиња и људи од бруцелозе  процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе/животиње - процјењујемо да би се у случају обољења животиња 

и људи од бруцелозе могло говорити о смртним посљедицама по животиње, 

али и компликације здравственог стања код људи те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у једниици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 
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 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи/животиње, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од обољења животиња и људи од бруцелозе ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају обољења животиња и људи од бруцелозе, а узимајући у обзир да је 

отпорност средња (3) и штете које при томе настају по људе/животиње, 

економију/околину и друштвено/социјално стање у општини ниске (2), процјењујемо да 

су посљедице по јединицу локалне самоуправе Власеница мале (2), односно имају 

краткорочни утицај на здравље животиња и људи. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица обољења животиња и људи од 

бруцелозе процјењујемо да је ризик по људе/животиње, економију/околину и 

друштвено/социјалну стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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Табела 135.: Матрице анализе ризика од бруцелозе 

 У случају обољења животиња и људи од бруцелозе процјењујемо да је ризик 

врло висок односно неприхватљив за људе/животиње. По питању процјене ризика 

по економију/околину као и  друштвено/социјалну стабилност општине цијенимо да је 

ризик низак и прихватљив, док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити 

бар једном у двије до двадесет година. 
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 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве обољења животиња и 

људи од бруцелозе  средња (3) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити 

мале (2), процјењујемо да је ризик у случају обољења животиња и људи од бруцелозе  

за општину Власеница УМЈЕРЕН односно прихватљив. 
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Табела 136.: Матрица ризика за обољења животиња и људи од бруцелозе 

4.8.2 Укупан ризик од здравствених ризика 

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. Епидемија грипе 4 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

2. Плави језик 3 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

3. 
Бруцелоза код 

животиња и људи 
3 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

УКУПАН РИЗИК 3 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

Табела 137.: Средња вриједност сценарија 

 Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају здравствених ризика кроз 

три претходна сценарија, процјељујемо да је вјероватноћа појаве истог средња (3) док 

посљедице могу бити мале (2) те је ризик од здравствених ризика у општини 

Власеница УМЈЕРЕН, а самим тим и прихватљив. 

4.8.3 Анализа капацитета 

Превентивни капацитети 

 Анализирајући превентивне капацитете за одговор на здравствене ризике, може 

се закључити сљедеће: 

 не постоје потребни планови заштите и спасавања, 

 нема редовне и континуиране едукације припадника јединица ЦЗ, 

 нема редовне едукације грађана и њиховог информисања. 

Интервентни капацитети 

 Анализирајући интервентне капацитете за одговор на здравствене ризике, може 

се закључити сљедеће: 
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 постоји Дом здравља са једним бројем обученог људства, 

 постоје двије ветеринарске станице , 

 посоје 4 амбуланте, али је само једна функционална, 

 нема довољно ветеринара, 

 нема довољно љекара, 

 специјалистичке јединице цвилне заштите за асанацију терена постоје, али 

нема адекватна заштитна средства за рад, 

 нема капацитета за уклањање мртве стоке, 

 нема карантина за обољелу стоку. 

Капацитети након завршетка опасности 

 Анализирајући капацитете за отклањање посљедица здравствених ризика, 

односно може се закључити сљедеће: 

 надгледање и контрола болести људи и животиња отежана због разуђености 

терена и слабих комуникација, 

 збрињавање обољеле стоке и њихово превожење није довољно добро 

организовано, 

 збрињавање у дому здравља ограничено. 

К
а
т
е
го

р
и

ја
 

Процјена капацитета ЈЛС у случају здравствених опасности 

Оцјена стања 

капацитета 

Прије догађаја 

(прописи, планови, 

припремљеност за 

поступање у случају 

опасности, превентивне 

мјере) 

За вријеме догађаја 

(капацитети за 

одговор и 

ублажавање 

посљедица, 

евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 

(капацитети за 

санацију 

посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
Х Х  

3 
Потребне велике 

промјене 
  Х 

Табела 138.: Процјена капацитета ЈЛС у случају здравствених опасности 

4.8.4 Препоруке 

 Анализирајући ризик од здравствених опасности као и постојеће капацитете у 

општини Власеница препоручујемо сљедеће: 

 урадити план заштите и спасавања општине Власеница од природних и других 

опасности, 

 опремити специјалистичку јединицу ЦЗ за асанацију заштитном опремом, 

 успоставити боље информисање становништва о епидемијама и заразним 

болестима, 

 успоставити рад и преостале три амбуланте, 

 обезбиједити мјесто за  карантин за обољелу стоку, 
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 обезбиједити мејсто за уклањање обољеле стоке, 

 успоставити сарадњу са сусједним општинама по питању превентиве појаве 

обољења стоке. 

4.9 Анализа ризика од мина и неексплодираних убојних средстава 

4.9.1 Анализа сценарија - мине и неексплодирана убојна средства 

 Из идентификације ризика у општини Власеница јасно да се може говорити о 

потреби израде два сценарија о минама и минскоексплозивним убојним средствима: 

 лице страдало у минском пољу, 

 пожар у минском пољу. 

4.9.1.1 Анализа сценарија за мине и неексплодирана средства 

Параметар Општа питања 

Опасност Лице погинуло у минском пољу. 

Појављивање Јавља се једном у 20 до 100 година. 

Просторна 

димензија 
Насеље Туралићи. 

Интензитет Простор насеља Туралићи  је загађен минама. 

Вријеме Прољеће. 

Ток 

Током сјече шуме дошло је до активирања мине, те је једно лице 

погинуло док је друго рањено. 

Експлозију су чули сељаци који су позвали полицију. 

Полиција је позвала хитну помоћ и тим РУЦЗ ѕа деминирање. 

Трајање Трајање до једног дана. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
До сада није било оваквих инцидената, те је то за службе у општини 

Власеница новина. Општина нема тим ЦЗ за  деминирање.  

Утицај 

Ова опасност има директан утицај на живот људи и животиња. 

Величина густине насељености на том простору је 3,9 становника по km2. 

Штете су до 1 %  у односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  није угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 

других опасности 

Овај догађај може генерисати само повреде спасилаца ако не приступе 

рјешавању проблема професионално. 

Референтни 

инциденти 
До сада није било инцидената у минским пољима. 

Информисање 

јавности 

Mjeрe рeдукциje ризикa се огледају кроз разне врсте едукације о минама 

и минскоексплозивним средствима у основним и средњим школама. 

Будуће 

информације 

Простор Власенице се није до сада деминирао, док су послије рата 

уклоњена минска поља која утичу на живот и рад људи. 

Табела 139.: Анализа сценарија за мине и неексплозивна средства 
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Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост минских инцидената у општини 

Власеница је једном у 20 до 100 година односно учесталост је таква да је вјероватноћа 

појаве минског инцидента мала (2).  

Анализа отпорности 

 Појава минског инцидента на територији општине Власеница се анализира кроз 

отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину и 

друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 

 густина насељености (st/km2) - на простору који је захваћен минским 

инцидентом  просјечна густина је око 3,9 st/km2 што значи да је отпорност у том 

сегменту врло велика  (5);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

минским инцидентом има карактертистику раштрканих индивидуалних  

стамбених објеката те је отпорност  врло велика  (5); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста минског инцидента не 

изазива веће друге посљедице сем оних по људе па се може говорити да је 

отпорност по овом фактору  средња (3); 

 заштита - у случају минског инцидента постоји једино физичка заштита у облику 

полицијске станице, ТВЈ, Дома здравља, али нема довољних средстава која се 

користе за спасавање из минских поља те је по овом фактору отпорност  мала 

(2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе нема јединицу за 

деминирањеали има Дом здравља, ТВЈ и полицијску станицу, али све оне нису 

у потпуности опремљене те је отпорност по овом фактору мала (2). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању минског инцидента, средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

минског инцидента  процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају минског инцидента  могло 

говорити о смртним посљедицама те се штете могу окарактерисати по овом 

фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 
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 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од минског инцидента ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају минског инцидента, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) и 

штете које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално стање 

у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне самоуправе 

Власеница мале (2), односно имају краткорочни утицај на здравље животиња и људи. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 
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Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица минског инцидента процјењујемо да 

је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну стабилност како је дато у 

сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 

 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 5      

4  X    

3      

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 
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О
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4      

3      

2      

1  X    

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

 Табела 140.: Матрице анализе ризика од минког инцидента 

 У случају минског инцидента процјењујемо да је ризик висок односно 

неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по економију/околину као и  

друштвено/социјалну стабилност општине цијенимо да је ризик низак и прихватљив, 

док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити бар једном у 20 до 100 

година. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве минског инцидента  

ниска (2) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале (2), 

процјењујемо да је ризик у случају минског инцидента за општину Власеница УМЈЕРЕН 

односно прихватљив. 

П
О

С
Љ

Е
Д

И
Ц

Е
 

Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2  Х    

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 141.: Вјероватноћа појаве минског инцидента  

  



Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа  
општине Власеница 

 224 
 

4.9.1.2  Анализа сценарија за најгори могући  сценарио за мине и неексплодирана 

средства 

Параметар Општа питања 

Опасност Пожар у минском пољу. 

Појављивање Јавља се једном у 2 до 20 година. 

Просторна 

димензија 
Насеље Шадићи. 

Интензитет Простор насеља Горњи и Доњи Шадићи  је загађен минама. 

Вријеме Прољеће. 

Ток 
Пожар који нје избио на отвореном  прстору раширио се на шуму и 

простор загађен минама и иде ка индивидуалним објектима. 

Трајање Трајање је пар дана. 

Рана најава Догађај није очекиван. 

Припремљеност 
До сада није било оваквих инцидената, те је то за службе у општини 

Власеница новина. Општина нема тим ЦЗ за  деминирање.  

Утицај 

Ова опасност има директан утицај на живот људи и животиња. 

Величина густине насељености на том простору је 10 становника по km2. 

Штете су до 1 %  у односу на буџет општине ( 4 970 000 КМ). 

Критична инфраструктура  није угрожена.  

Грађевине од јавног интереса и друштвеног значаја нису угрожене. 

Генерисање 

других опасности 

Овај догађај може генерисати повреде ватрогасаца и проширење на 

индивидуалне стамбене објекте. 

Референтни 

инциденти 

До сада није било инцидената овог типа али постојање простора 

загађеним минама сугеришу могућност појаве истог. 

Информисање 

јавности 

Mjeрe рeдукциje ризикa се огледају кроз разне врсте едукације о минама 

и минскоексплозивним средствима у основним и средњим школама. Нема 

карата са означеним минским пољима. 

Будуће 

информације 

Простор Власенице се није до сада деминирао док су послије рата 

уклоњена минска поља која утичу на живот и рад људи. 

Табела 142.: Анализа најгорег могућег сценарија за мине и неексплодирана средства 

Анализа вјероватноће 

 У складу са статистичким подацима, учесталост пожара у минском пољу у 

општини Власеница је једном у 20 до 100 година односно учесталост је таква да је 

вјероватноћа појаве пожара у минском пољу мала (2).  

Анализа отпорности 

 Појава пожара у минском пољу на територији општине Власеница се анализира 

кроз отпорност јединице локалне самоуправе и кроз штете по људе, економију/околину 

и друштвено/социјалне штете. Отпорност се анализира на основу шест основних 

фактора: 

 стање докумената и система раног упозорења - нема документације и система 

раног упозорења те је отпорност у односу  на овај фактор врло мала (1); 
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 густина насељености (st/km2) - на простору који је захваћен пожаром минског 

поља просјечна густина је око до 10 st/km2 што значи да је отпорност у том 

сегменту врло велика  (5);  

 густина инфраструктуре и привредних објеката - простор који је захваћен 

пожаром минског поља има карактертистику раштрканих индивидуалних  

стамбених објеката те је отпорност  врло велика  (5); 

 могућност генерисања других опасности - оваква врста пожара не изазива веће 

посљедице осим оних по људе и дијелом по околину па се може говорити да је 

отпорност по овом фактору  средња (3); 

 заштита - у случају овог инцидента постоји једино физичка заштита у облику 

полицијске станице, ТВЈ, Дома здравља, али нема довољних средстава која се 

користе за спасавање из минских поља те је по овом фактору отпорност  мала 

(2); 

 постојање стручних служби - јединица локалне самоуправе нема јединицу за 

деминирање, али има Дом здравља, ТВЈ и полицијску станицу, али све оне нису 

у потпуности опремљене те је отпорност по овом фактору мала (2). 

 Узимајући у обзир наведених шест фактора за процјену отпорности јединица 

локалне самоуправе, процјењујемо да је отпорност јединице локалне самоуправе 

Власеница, по питању пожара минског поља, средња (3). 

Анализа штете 

 Штете настале по људе, економију/околину и друштвено/социјалне штете усљед 

минског инцидента  процјењујемо по сљедећем: 

 штете по људе - процјењујемо да би се у случају овог инцидента  могло 

говорити о смртним посљедицама те се штете могу окарактерисати по овом 

фактору као врло високе (5); 

 штете по економију/околину - процјењујемо да би штете у овом случају биле 

мање од 1 % буџета јединице локалне самоуправе те се штете могу 

окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по критичну инфраструктуру - по питању критичне инфраструктуре штете 

се могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете на установама и грађевинама од јавног/друштвеног значаја - штете се 

могу окарактерисати по овом фактору као врло ниске (1); 

 штете по друштвено/социјално стање у јединици локалне самоуправе - из штета 

по критичну инфраструктуру и штете на јавним/друштвеним установама 

процјењујемо да је штета по овом фактору врло ниска (1). 

 Гледајући свеукупне штете у јединици локалне самоуправе (људи, 

економија/околина и друштвено/социјалне) може се закључити да су штете за јединицу 

локалне самоуправе од пожара минског поља ниске (2). 

Анализа свеукупних посљедица 

 У случају пожара минског поља, а узимајући у обзир да је отпорност средња (3) 

и штете које при томе настају по људе, економију/околину и друштвено/социјално 

стање у општини ниске (2), процјењујемо да су посљедице по јединицу локалне 
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самоуправе Власеница мале (2), односно имају краткорочни утицај на здравље 

животиња и људи. 

Анализа посљедица по штићене вриједности 

 Поред генерално сагледаних посљедица процјењујемо посљедице и по 

штићене вриједности како слиједи: 

 посљедице по људе - имајући у виду процијењену отпорност јединице локалне 

самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по ову штићену 

вриједност као врло висока (5) посљедице су високе (4); 

 посљедице по економију и околину - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

 друштвено/социјална стабилност - имајући у виду процијењену отпорност 

јединице локалне самоуправе која је средња (3) и штету која се процјењује по 

ову штићену вриједност као врло ниска (1) посљедице су минималне (1); 

Процјена ризика 

 У складу са процјенама штете и посљедица пожара у минском пољу 

процјењујемо да је ризик по људе, економију/околину и друштвено/социјалну 

стабилност како је дато у сљедећим матрицама ризика: 

Ризик по људе Ризик по економију/околину 
Друштвено/социјална 

стабилност 
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2      

1      
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4      

3      

2      

1  X    

  1 2 3 4 5 

  ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 143.: Матрице анализе ризика од пожара у минском пољу 

 У случају пожара у минском пољу процјењујемо да је ризик висок односно 

неприхватљив за људе. По питању процјене ризика по економију/околину као и  

друштвено/социјалну стабилност општине цијенимо да је ризик низак и прихватљив, 

док је вјероватноћа да ће се ова врста опасности десити једном у 20 до 100 година. 

 Узимајући у обзир да је процијењена вјероватноћа појаве пожара у минском 

пољу  ниска (2) и процјену да свеукупне посљедице од истог могу бити мале (2), 

процјењујемо да је ризик у случају пожара у минском пољу за општину Власеница 

УМЈЕРЕН односно прихватљив. 
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Врло високе 5      

Високе 4      

Умјерене 3      

Мале 2  Х    

Минималне 1      

 

1 2 3 4 5 

Врло ниска Ниска Средња Висока 
Врло 

висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

Табела 144.: Матрица ризика за појаву пожара у минском пољу 

4.9.2 Укупан ризик од мина и неексплодираних убојних средстава  

Р.бр. Врста сценарија 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. Минско поље 2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

2. 
Пожар у минском 

пољу 
2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

УКУПАН РИЗИК 2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

Табела 145.: Средња вриједност сценарија 

 Анализирајући вјероватноћу и посљедице у случају минскоексплозивних 

инцидената кроз два сценарија, процјељујемо да је вјероватноћа појаве истог ниска (2) 

док посљедице могу бити мале (2) те је ризик у општини Власеница УМЈЕРЕН, а 

самим тим и прихватљив. 

4.9.3 Анализа капацитета 

Превентивни капацитети 

 Анализирајући превентивне капацитете за одговор на ризике од мина и 

неексплодираних убојних средстава, може се закључити сљедеће: 

 не постоје потребни планови заштите и спасавања, 

 нема редовне и континуиране едукације припадника јединица ЦЗ, 

 нема вјежби ЦЗ по овом питању, 

 обнављање ознака минираних подручја, 

 нема редовне едукације грађана и њиховог информисања. 

Интервентни капацитети 

 Анализирајући интервентне капацитете за одговор на ризике од мина и 

неексплодираних убојних средстава, може се закључити сљедеће: 

 постоји Дом здравља са једним бројем обученог људства, 

 посоје 4 амбуланте, али је само једна функционална, 

 нема довољно љекара, 

 нема специјалистичке јединице ЦЗ за противминско дјеловање. 
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Капацитети након завршетка опасности 

 Анализирајући капацитете за отклањање посљедица ризика од мина и 

неексплодираних убојних средстава, може се закључити сљедеће: 

 надгледање и контрола загађених површина минама,  

 евакуација повриђених отежана, 

 збрињавање у дому здравља ограничено. 

К
а
т
е
го

р
и

ја
 

Процјена капацитета ЈЛС у случају ризика од мина и неексплодираних убојних 

средстава 

Оцјена стања 

капацитета 

Прије догађаја 

(прописи, планови, 

припремљеност за 

поступање у случају 

опасности, превентивне 

мјере) 

За вријеме догађаја 

(капацитети за 

одговор и 

ублажавање 

посљедица, 

евакуација, 

мобилизација) 

Након догађаја 

(капацитети за 

санацију 

посљедица и 

опоравак) 

1 
Нису потребне 

промјене 
   

2 
Потребно 

прилагођавање 
   

3 
Потребне велике 

промјене 
Х Х Х 

Табела 146.: Процјена капацитета ЈЛС у случају ризика од мина и неексплодираних убојних средстава 

4.9.4 Препоруке 

 Анализирајући ризик од мина и неексплодираних убојних средстава као и 

постојеће капацитете у општини Власеница препоручујемо сљедеће: 

 урадити план заштите и спасавања општине Власеница од природних и других 

опасности, 

 зановити ознаке за минирана подручја, 

 успоставити боље информисање становништва, 

 успоставити сарадњу са РУЦЗ по питању спасавања повријеђених и евакуације 

тијела погинулих из минских поља, 

 успоставити сарадњу са сусједним општинама по питању евакуације и 

збрињавања повријеђених од мина. 
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4.10 Процјена ризика по свим опасностима за општину Власеница 

Р.бр. Опасност 
Вриједности Ниво 

ризика 
Прихватљивост 

Вјероватноћа Посљедице 

1. Поплава 2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

2. Земљотрес 2 4 ВИСОК Неприхватљив 

3. Пожар 4 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

4. 
Метеоролошке 

појаве 
5 3 ВИСОК Неприхватљив 

5. 

Техничко-

технолошке 

несреће 

3 3 ВИСОК Неприхватљив 

6. 

Техничко-

технолошке 

несреће у 

саобраћају 

3 3 ВИСОК Неприхватљив 

7. 
Здравствени 

ризици 
3 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

8. 

Мине и 

неексплодирана 

средства 

2 2 УМЈЕРЕН Прихватљив 

Табела 147.: Процјена ризика по свим опасностима за општину Власеница 
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5 ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

5.1 Јединице и тимови цивилне заштите 

5.1.1 Штаб за ванредне ситуације 

 потребно је донијети одлуку о формирању оперативног центра, 

 потребно је донијети одлуку о члановима оперативног центра, 

 потребно је донијети одлуку о начину рада и функционисања оперативног 

центра и стандардним оперативним процедурама, 

 вршити редовну обуку за рад штаба за ванредне ситуације, 

 вршити редовно провјеру евиденције припадника цивилне заштите и то бар 

једном годишње, а по потреби и чешће, 

 вршити обуку припадника комплетног система цивилне заштите једном у три до 

пет година, 

 извршити редовно упознавање чланова штаба за ванредне ситуације са 

плановима и процјенама, 

 извршити упознавање осталих учесника у систему заштите и спасавања са 

капацитетима и способностима које има свако од њих, 

 спроводити превентивно дјеловање кроз едукацију грађана о систему заштите и 

спасавања у општини, Републици Српској и БиХ, 

 реализовати редовне кварталне састанке свих чланова штаба за ванредне 

ситуације, 

 извршити опремање штаба за ванредне ситуације са средствима за 

комуникацију (мобилне ручне радио станице, репетитор и стационарна радио 

станица у оперативном центру), 

 израдити план свих веза које користи штаб за ванредне ситуације, 

 извршити набавку агрегата ради могућности непрекидног функционисања штаба 

за ванредне ситуације током ванредних ситуација, 

 опремити штабове за ванредне ситуације мјесних заједница са потребном 

опремом и униформама ЦЗ. 

5.1.2 Специјализована јединица цивилне заштите за спасавање од пожара 

 вршити редовну обуку припадника специјализоване јединице, 

 спроводити редовно информисање о активностима заштите од пожара, 

 организовати  састанаке са члановима јединице једном мјесечно, 

 извршити опремање јединице опремом за гашење пожара (цријева, млазнице, 

напртњаче, метлице, ватрогасни опасачи и др.), 

 извршити и опремање јединице заштитном опремом  за људство (шљем, одјећа, 

рукавице, обућа). 

5.1.3 Специјализована јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање из 

рушевина 

 спроводити редовно обуку припадника специјализоване јединице, 

 редовно вршити информисање о активностима заштите и спасавања, 

 спроводити организован састанак са члановима јединице једном мјесечно, 
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 извршити опремање јединице опремом за спасавање из рушевина (моторна 

пила, мегафон, освјетљење, преносна средства везе), 

 спровести и опремање чланова јединице заштитном опремом (шљем, одјећа, 

рукавице, обућа). 

5.1.4 Специјализована јединица цивилне заштите за асанацију терена 

 спроводити редовну обуку припадника специјализоване јединице, 

 реализовати редовно информисање о активностима заштите и спасавања и 

асанације терена, 

 вршити организован састанак са члановима јединице једном мјесечно, 

 опремити јединицу опремом за асанацију (комплет за дезинфекцију), 

 опремити људство јединице са заштитном одјећом. 

5.1.5 Специјализована јединица цивилне заштите за спасавање са висина 

 вршити редовну обуку припадника специјализоване јединице, 

 изводити редовно информисање о активностима заштите и спасавања са 

висина, 

 вршити организован састанак са члановима  јединице једном мјесечно, 

 извршити опреманње јединице средствима за спасавање са висина, 

 опремити чланове јединице заштитном одјећом. 

5.1.6 Специјализована јединица цивилне заштите за пружање прве 

медицинске помоћи 

 реализовати редовну обуку припадника специјализоване јединице, 

 вршити редовно информисање о активностима заштите и спасавања, 

 спроводити организоване и редовне састанаке са члановима јединице једном 

мјесечно, 

 извршити снабдијевање јединице санитетским материјалом (љекарске торбе, 

торбе болничара, потрошни материјал и др.), 

 извршити опремање јединице уређајем за оживљавање-дефрибилатор, 

 реализаовати обуку припадника јединице за рад са наведеним средствима. 

5.1.7 Специјализована јединица цивилне заштите за спасавање од снијега и 

сњежних падавина 

 спроводити редовну обуку припадника специјализоване јединице, 

 вршити редовно информисање о активностима заштите и спасавања, 

 спроводити редовно организоване састанаке са члановима јединице једном 

мјесечно, 

 опремити јединицу са заштитном одјећом за рад у зимским условима, 

 набавити средства за за рад  (лопате, моторне санке и сл.) чланова јединице. 

5.1.8 Јединице цивилне заштите опште намјене 

 спроводити редовну обуку припадника јединице ЦЗ опште намјене, 

 вршити редовно информисање о активностима заштите и спасавања, 
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 спроводити организован састанак са члановима јединице једном мјесечно, 

 вршити редовне провјере мобилизације ових јединица бар једном годишње, 

 извршити опремање припадника јединице ЦЗ опште намјене униформама, 

 реализовати опремање јединица ЦЗ опште намјене са потребном опремом. 

5.2 Могућности и услови сарадње са сусједним и другим јединицама 

локалне самоуправе 

 успоставити сарадњу са сусједним јединицама локалне самоуправе и њиховим 

системом цивилне заштите, 

 потписати споразуме о сарадњи у случају пожара, великих сњежних падавина и 

других опасности са сусједним јединицама локалне самоуправе како у 

Републици Српској тако и са онима у федерацији БиХ, а које граниче са 

општином Власеница. 

5.3 Ангажовање јединица и тимова 

5.3.1 Територијална ватрогасна јединица Власеница 

 вршити редовну обуку и вјежбе припадника ТВЈ, 

 обезбиједити активно учешће представника ТВЈ у припреми и изради 

планова заштите и спасавања на нивоу општине, 

 спроводити сарадњу са осталим сегментима заштите и спасавања у 

општини, 

 Вршити образовање ученика и грађана о поступцима у случају пожара, 

гашењу почетног пожара, употреби апарата за гашење пожара 

 спроводити упознавање осталих учесника у систему заштите и спасавања са 

својим капацитетима и способностима, 

 извршити опремање ТВЈ средствима за спасавање са висина, 

 извршити опремање ТВЈ и набавку додатних средствава за гашење опасних 

и експлозивних материја, 

 реализовати редовне обуке и опремање за дјеловање у случају хемијских 

инцидената, 

 спроводити сарадњу и заједничку обуку са ватрогасним јединицама сусједних 

општина. 

5.3.2 Дом здравља Власеница 

 обезбиједити активно учешће у припреми и изради планова заштите и 

спасавања на нивоу општине, 

 вршити сарадњу са осталим сегментима заштите и спасавања у општини, 

 спроводити континуирано упознавање осталих учесника у систему заштите и 

спасавања са својим капацитетима и способностима, 

 изврштити попуну људским капацитетима, 

 активирати се на отварању регионалних амбуланти, 

 спроводити активно учешће у вјежбама заштите и спасавања на нивоу 

општине. 
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5.3.3 Полицијска станица Власеница 

 вршити активно учешће у припреми и изради планова заштите и спасавања на 

нивоу општине, 

 реализовати сарадњу са осталим сегментима заштите и спасавања у општини, 

 вршити упознавање осталих учесника у систему заштите и спасавања са својим 

капацитетима и способностима, 

 спроводити активно учешће у вјежбама заштите и спасавања на нивоу општине, 

 спроводити превентивно дјеловање кроз едукацију грађана. 

5.4 Обезбјеђење помоћи других нивоа власти 

 припремити све потребне обрасце за тражење помоћи, 

 припремити све бројеве телефона битне за остварење контаката на вишим 

нивоима власти, 

 упознати људство са процедурама за добијање помоћи са нивоа Републике 

Српске и БиХ. 

 упознати све чланове штаба за ванренде ситуације са процедурама за 

добијање помоћи из сусједних општина, 

 упозанти све чланове штаба за ванренде ситуације са процедурама за 

добијање помоћи из Федерацији БиХ, 

 обучити људство за подношење захтјева за помоћ са нивоа Републике Српске, 

 обучити људство за подношење захтјева за ангажовање Оружаних снага БиХ. 

5.5 Остало 

 осигурати да се изградња стамбених објеката обавља у складу са важећим 

стандардима за отпорност на земљотрес, 

 успоставити систем за узбуњивање са потребним бројем сирена, 

 систем за узбуњивање провјеравати, након његовог успостављања, сваког 

петнаестог у мјесецу у 12:00 сати у складу са Законом о заштити и спасавању у 

ванредним систуацијама Републике српске, 

 недостаје база података у општини Власеница о свим опасностима, времену 

њиховог дешавања, посљедицама и штетама појединих опасности, 

 потребно је покренути рад локалне радио станице ради правовременог 

информисања становништва прије, у току и након ванредне ситуације, 

 обезбиједити  употребу GIS-а на нивоу општине и све релевантне податке 

правовремено уносити у наведену базу, 

 израдити планове за евакуацију за све дијелове општине Власеница који могу 

бити угрожени неким опасностима које могу изискивати евакуацију. 
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6 ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ПРИЈЕДЛОГУ ЗА НИВО МЈЕРА И 

АКТИВНОСТИ 

 На основу процијењеног ризика за поједине опасности, те дефинисаних мјера 

које треба предузети, јединица локалне самоуправе ће донијети акциони план у коме 

ће дефинисати циљеве, приоритете, средства и начин финансирања трошкова, рокове, 

одговорна лица и контролни механизам, а како би се у областима високог и врло 

високог ризика предузеле мјере и активности које би тај ризик свеле на низак или 

умјерен. 
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