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УВОД 
 

Систем заштите и спасавања је обједињен облик управљања и организовања снага и 

субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера 

и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од посљедица елементарних 

непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа, епидемија и других опасности и 

несрећа које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну 

средину, укључујући и мјере опоравка од насталих посљедица. 

Област заштите и спасавања на нивоу Републике Српске уређена је Законом о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр:121/12). 

Чланом 22. Наведеног закона дефинисано је да Скупштина града доноси Процјену 

угрожености од елементарне непогоде и друге несреће и да градоначелник града предлаже 

наведену процјену. 

У складу са наведеним Одсјек за цивилну заштиту Административне службе града 

Бања Лука покренуо је иницијативу за формирање радне групе за израду Процјене 

угрожености од елементарне непогоде и друге несреће и прикупљању података од стране 

надлежних органа за израду процјене, а у складу са Уредбом о садржају и начину израде 

плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће („Сл.гласник РС“ бр:68/13). 

Процјена угрожености пружа објективну слику ризика на територији града Бања 

Лука, идентификује несреће и катастрофе и анализира вјероватноћу као и штетне 

посљедице на људе, имовину, околину и инфраструктуру. 

Процјена угрожености је основни документ који ће послужити за израду Плана 

заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће органа, организација, 

привредних друштава и других субјеката на територији Града Бања Лука и Програма 

развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања. 

Треба имати на уму да овај документ није коначан, односно да је он као и сваки 

други документ који обрађује динамичну материју, подложан промјенама, допунама и 

дорадама, у складу са актуелним дешавањима у природном и друштвеном окружењу, те 

напомињемо да ће се у наредном периоду, према потреби, Процјена угрожености од 

елементарне непогоде и друге несреће Града Бања Лука мијењати ће се и развијати, те 

постајати како квалитативно тако и квантитативно обухватнија и обимнија. 
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ОПШТИ ДИО ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
 

1.Положај и карактеристике територије града Бања Лука 
 

a) Географски положај, површина и границе са сусједним општинама 

 

Бања Лука се налази на 44° 46´ 27" сјеверне географске ширине и 17° 11´ 44" 

источне географске дужине, те на 164 м надморске висине. Бањалучка котлина у којој се 

развијао град налази се у сјеверо-западном дијелу Републике Српске и БиХ. Ова регија у 

цјелини представља прелазну зону од динарске планинске ка панонско-равничарској 

области. Због тога је геоморфолошки изглед степеничаст. На крајњем југу налази се зона 

високих планина, затим зона побрђа и на крајњем сјеверу ниска Посавина. За бањалучку 

котлину карактеристично је да је она настала на прелазу из високо у ниско-планинске 

области, што се одразило на њен географско-геоморфолошки изглед. 

Бањалучку котлину са југа и југоистока затварају огранци динарског система: 

Мањача (1214м), Чемерница (1338 м), Тисовац (1172 м), Осмача (948 м), Скатавица (830 м) 

и Црни Врх (546 м). Поред ширег планинског подручја за бањалучку котлину има велики 

значај ободни рељеф који је знатно нижи, а представаља наставак планинског масива на 

југу. То су углавном брда: Старчевица (557 м), Шехитлуци (372м), Крчмарице (302м), 

Стране (221м). На југозападу обод је представљен Дуциопољском планином (626м), 

Врановином (496м) и Шибовима (383м). Са сјеверозапада котлину окружују Пискавица 

планина (433м) и Бањалучка Козара (421м). 

Према положају и микрорељефу бањалучке котлине издваја се равно дно од 150-

164м надморске висине, а захвата предио махом с лијеве стране Врбаса, те има правац 

пружања југ – сјевер. Од дна котлине сједну и другу страну Врбаса шири се  терасасто 

котлинска раван. Према истоку котлина се шири до Старчевице преко ребровачке терасе у 

долину Врбање која представља сјевероисточну границу бањалучке котлине. Природна 

граница котлине на југу и истоку је јасно изражена, док према западу и сјеверозападу 

геоморфолошки изглед обода котлине даје јединствену цјелину са котлином. Међутим, на 

сјеверу ријечна долина постаје асиметрична и котлина се продужава само на лијевој обали 

Врбаса све до Лакташке клисуре. 

Према томе, шире градско подручје се данас подудара са правим третирањем 

бањалучке котлине које би се могло ограничити на простор од Српске топлице низводно 

испод падине Орловаче (403м), брда Чермет (394м), преко ребровачке терасе (239м), 

подножјем Дреноваче (490м), гдје се спушта у долину Врбање. Са сјевероистока котлина је 

затворена косама Мале Заврдуше (376м), а шири се ка насељима Чесма и Мађир, те 

подножјем Крчмарице и Траписке шуме. На западу испод Дуципољске планине 

Врановине, до ушћа Сутурлије, те испод Шибова, Лауша, Петрићевачких брда, преко 

Раковачких бара котлина се постепено губи у алувијалне равни, која послије Лакташке 

клисуре прелази у Лијевче поље. 
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Територија Града захвата простор по дужини од Бањалучке Козаре и Ужара на 

сјеверу, па до линије – село Ситница – Мала Мањача – село Бочац – Чемерница планина – 

на југу, у дужини 45-50 км, а по ширини од линије Крчмарице – Осмача на истоку, до 

линије село Савица – село Савићка – село Стратинска – село Ратково на западу у дужини 

од око 20-35 км. Укупна површина територије града износи 1.239 км². 

 Урбано подручје града обухвата површину од 183,32 км2 и простире се у источном 

дијелу града Бањалуке и чини 14,8% територије града. 

Од укупне површине око 53% је пољопривредног (обрадиво земљиште око 65.150 ха), а 

око 39% чини земљиште покривено шумом (око 48.300 ха). 

Град Бања Лука граничи са општинама:Кнежево, Челинац, Лакташи, Градишка, 

град Приједор, Оштра Лука, Рибник и Мркоњић Град. 

 

б)  Геолошке карактеристике  

 

Геолошка грађа подручја Бањалуке је таква да подлогу кварталним сегментима 

чине у првом реду аутохтоне стијенске масе Хеогена, затим Креде, Дијабасрожни 

комплекси, серпентинити и диоломити. На овим аутохтоним стјенским масама леже 

квартални седименти аливијума, деливијум, пролувијум као и све распадине основних 

стијенских маса. Највеће пространство захватају алувијалне наслаге шљунка, које 

заузимају централни дио Бањалуке, поред ријеке Врбаса и Врбање, са просјечном 

дебљином шљунка од 6 до 8 м и екстремима од 14 до 20 м. 

Ободни дијелови алувијалне равнице као и падине, покривене су са глинама, 

супјесковима, дролином и шљунком измјешаним са прашином и пијеском (наслаге 

пролувијума, делувијума, алувијума и других млађих формација). Дебљина ових наслага 

варира и креће се у границама 1-20м. 

Муљевита тла на подручју Бањалуке захватају сасвим мало пространство и јављају 

се до дубине 4-6 м, у виду сочива и то на три локалитета: Старчевица, Чесма и Траписти. 

У алувијону формирана је акумулација подземних вода збијеног типа, сложеног 

хидрауличног механизма, слободна у алувијалним шљунковитим и пјесковитим наслагама, 

а субартешка у ободним пролувијалним наслагама. Подземне воде алувијома су међусобно 

повезане и чине јединствену издан која егзистира самостално, а са водама разбијеног типа 

из залеђа повезана је само локално и појединим уским везама. 

Врбас дренира хидрогеолошке колекторе и са десне и са лијеве обале и његово је 

корито гравитациони базис за све површинске и подземне воде овог подручја, само у 

извјесним случајевима у појединим дијеловима подручја Врбас локално прихрањује 

издани. 

Геомеханичка истраживања вршена су на територији града, према чему је изграђена 

и геомеханичка карта за реонизацију терена до нивоа до 2м испод површине терена, и то: 

-по инжињеријско-геолошким и геомеханичким својствима, 

-по дозвољеном оптерећењу и 

-по степену стабилности. 
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Издвојене су три, односно двије групе терена према стабилности: 

-претежно стабилни терени, 

-лабилни (условно стабилни терени) и 

-нестабилни терени. 

 

Претежно стабилни терени су они на којима је могуће градити све врсте објеката да 

се стабилност терена битно или уопште не смањује.Условно стабилни терени су стабилни 

у природним условима, али при извођењу инжињеријских радова или промјене природних 

процеса постају нестабилни.Нестабилни терени су они, у којима бројне физичко-геолошке 

појаве указују на нестабилност. Инжињеријски радови убрзавају и проширују размјере тих 

појава. 

в)  Број, врста и величина насеља  

 

Р/Б МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРОЈ СТАНОВНИКА 
1 2 3 

1. А Д А 3.426 
2. Б О Р И К  I            9.870 
3. Б О Р И К   II 7.630 
4. Б О Ч А Ц  1.500 
5. АГИНО СЕЛО 850 
6. БРОНЗАНИ МАЈДАН     2.500 
7. СТРАТИНСКА 304 
8. БОРКОВИЋИ 3.000 
9. Б И С Т Р И Ц А 2.120 

10. В Р Б А Њ А              3.900 
11. ДЕБЕЉАЦИ 2.100 
12. В Е Р И Ћ И                1.450 
13. Г О Л Е Ш И 1.163 
14. ГОРЊА ПИСКАВИЦА        1.350 
15. ДОЊА КОЛА 2.400 
16. ДРАГОЧАЈ 5.200 
17. ЗАЛУЖАНИ 12.000 
18. КОЧИЋЕВ ВИЈЕНАЦ 12.000 
19. БУЛЕВАР 10.000 
20. ПОБРЂЕ 4.500 
21. КАРАНОВАЦ 2.500 
22. ЉУБАЧЕВО 800 
23. К М Е Ћ А Н И 578 
24. К О Л А 1.300 
25. КРУПА НА ВРБАСУ    2.000 
26. К Р М И Н Е 1.200 
27. ЛАЗАРЕВО  I 11.000 
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1 2 3 

28. ЛАЗАРЕВО  II 6.400 
29. ДРАКУЛИЋ 3.000 
30. Л А У Ш  I 11.200 
31. Л А У Ш   II 6.800 
32. МИШИН ХАН 2.100 
33. НОВА ВАРОШ 6.500 
34. ОБИЛИЋЕВО I 11.950 
35. ОБИЛИЋЕВО II 11.690 
36. ПИСКАВИЦА 3.100 
37. ПРИЈАКОВЦИ 1.000 
38. ПОТКОЗАРЈЕ 2.200 
39. Ш И М И Ћ И 90 
40. ПЕТРИЋЕВАЦ 8.000 
41. М О Т И К Е 2.000 
42. ПАПРИКОВАЦ 6.500 
43. РЕКАВИЦЕ I 1.350 
44. РЕКАВИЦЕ  II  1.200 
45. Р О С У Љ Е 7.800 
46. С А Р А Ч И Ц А 3.000 
47. СТАРЧЕВИЦА 22.000 
48. СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ          4.780 
49. СТРИЧИЋИ 770 
50. П А В И Ћ И 700 
51. Ц Е Н Т А Р  I           8.782 
52. Ц Е Н Т А Р  II 9.648 
53. ШАРГОВАЦ 3.000 
54. Ч Е С М А 3.000 
55. КУЉАНИ 6.500 
56. ПРИЈЕЧАНИ 3.200 
57. ЧОКОРСКА ПОЉА 1.000 

   
 

 

г)  Хидрографска мрежа и карактеристике, подземне воде 

 

Цијела територија града Бања Лука спада у сливно подручје ријеке Врбас. Дужина 

тока ријеке Врбас до Бањалуке је 166,5 км, а кроз подручје града око 10 км, са просјечним 

нагибом корита од 2,1%. Корито ријеке у градском подручју није регулисано осим 

изграђене бране у Делибашином селу и дијела насипа у насељу Чесма. Карактеристични 

максимални протицај воде је 1.218 м³, а минимални 1-2,9 м³/сек., док средњи протицај 

износи 75 м³/сек. Велики утицај на количину протицаја, као и висину водостаја има ХЕ 

Бочац. Брзина воде се креће у границама од 0,3-4,0 м/сек., док просјечна температура 

износи око +10°. 
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На режим тока ријеке Врбас велики утицај имају хидроелектране, посебно ХЕ 

Бочац која својом акумулацијом и режимом рада директно утиче на количину воде која 

Врбасом протиче кроз Бања Луку. Са аспекта  смањења ризика од поплава можемо рећи да 

је Град Бања Лука у доста доброј позицији због тога што се поплавни таласи који долазе 

Врбасом могу најавити у сарадњи са ХЕ Бочац која може у значајној мјери ублажити 

велике воде које долазе Врбасом регулисањем протока на хидроелектрани Бочац. 

Преглед максималних водостаја на хидролошкој станици Делибашино село за период 

2000-2012. 

Година Кота нуле мнм 
Максимална вриједност 

водостаја цм 

2000 141,38 244 

2001 141,38 677 

2002 141,38 350 

2003 141,38 188 

2004 141,38 547 

2005 141,38 292 

2006 141,38 369 

2007 141,38 234 

2008 141,38 314 

2009 141,38 394 

2010 141,38 606 

2011 141,38 234 

2012 141,38 388 

 

Преглед максималних водостаја на хидролошкој станици Бања Лука за период 2000-2012. 

Година Кота нуле мнм Водостај цм 
1 2 3 

2000 151,21 284 

2001 151,21 442 

2002 151,21 338 

2003 151,21 268 

2004 151,21 492 

2005 151,21 364 

2006 151,21 394 

2007 151,21 326 

2008 151,21 300 
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1 2 3 

2009 151,21 312 

2010 151,21 552 

2011 151,21   

2012 151,21 315 

 

Систематским испитивањем вода ријеке Врбас извршена је категоризација по којој 

је ријека II категорије. Главни загађивачи ријеке су индустријске и градске отпадне воде. 

Са десне стране у Врбас се улијевају притоке: Швракава, Церинац, Плочати поток, 

Уларац, Врбања и Брушна, а са лијеве стране притоке су му: Крупа, Рекавица, Вуков 

поток, Рујшњак, Сутурлија, Црквена, Широка ријека и Драгочај. Поред наведених притока 

јавља се и велики број врела и извора који такође предају воду Врбасу. 

Ријека Врбас служи као основно извориште за снабдјевање града питком и 

технолошком водом, док је при изласку из града основни реципијент отпадних вода. 

Ријека Врбања је највећа притока Врбаса , дугачка 85,3 км. Извире под планином 

Влашић, код села Крушевог Брда, на висини од 1520 метара. Тече поред Врбањаца,Котор-

Вароши,Забрђа,Челинца а улијева се у Врбас, као његова десна притока, на висини 1356 

метара ниже од извора. Површина слива је 866 км². Врбања је ријека која тече у 

природном режиму са великом висинском разликом између извора и ушћа и као таква је 

погодна за брзу трансформацију поплавног таласа и брз пораст водостаја. Примјер је 

поплава из 2010 године када је за свега неколико сати водостај ријеке Врбање на 

хидролошкој станици Врбања порастао за више од 4. метра.  

 

Преглед максималних водостаја на хидролошкој станици Врбања за период 2000-2012. 

Година Кота нуле 
Максимална вриједност 

водостаја 

2000 166,22 196 

2001 166,22 508 

2002 166,22 422 

2003 166,22 176 

2004 166,22 344 

2005 166,22 350 

2006 166,22 375 

2007 166,22 312 

2008 166,22 368 

2009 166,22 334 

2010 166,22 527 

2011 166,22 115 

2012 166,22 308 
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Значајније површине вода на подручју града поред воде Врбаса и њених притока 

чини и ријека Гомјеница са притокама: Стратинска, Брколос, Бистрица и Пискавичка 

ријека. 

Укупна површина водотока на подручју града износи 812,0 ха, док је површина 

језера и канала 15,0 ха. 

 

Једна од битних хидрографских карактеристика подручја града су термална 

минерална врела у Српским топлицама, на десној обали Врбаса, чија се температура креће 

од 30°-34°С. 

 

      д)  водни ресурси и водоснабдијевање 

 

 Град Бања Лука има сопствени јавни водовод. Водоводни систем „Водовод“ –а 

произведе и дистрибуира данас око 1020 лит/сек воде током 24 часа, или око 30 милиона 

м3 воде годишње. Основна примарна мрежа урбаног подручја града Бања Луке дужине је 

око 151 км, а укупни резервоарски простор водоводног система Бањалуке износи 16050 м3 

са пет препумпних станица. 

 На подручју града у индивидуалном снабдијевању водом, мања насеља имају 

појединачно ријешено снабдијевање пијаћом водом домаћинстава као и изградњом 

заједничких водовода са каптажом неког од извора. 

 

ђ)  клима, режим падавина и температуре  

 

На подручју Бањалуке влада умјерено континентална клима са топлим љетима и 

хладним зимама, као посљедица отворености према континенту и затворености према 

мору. Средње мјесечне температуре се крећу од -1° до 21° С, док средња годишња 

температура износи 11°С. Број дана са максималном температуром преко 25°С јавља се у 

периоду од априла до октобра, док са минималном температуром нижом од -10°С и то 

углавном у јануару и фебруару. 
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Сл.3:  Средња мјесечна температура у Бања Луци за период (1961-2012) 

 

  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. Годишња 

2003 -0.3 -1.6 6.2 11.0 18.9 24.1 23.1 24.4 15.5 9.9 8.2 1.4 11.7 

2004 0.1 2.7 6.0 11.9 14.8 19.6 21.5 21.4 16.0 14.2 6.3 2.6 11.4 

2005 0.3 -1.9 4.3 11.8 16.3 19.4 22.0 19.4 17.0 11.4 6.4 2.1 10.7 

2006 -1.7 2.3 5.9 12.4 16.0 20.0 22.9 19.5 17.4 13.3 8.0 4.2 11.7 

2007 6.2 7.1 9.2 13.6 18.3 22.7 24.0 22.5 14.8 9.9 4.3 0.6 12.8 

2008 2.3 5.4 7.9 12.6 17.6 21.5 22.4 22.2 15.7 13.6 8.0 4.4 12.8 

2009 -0.7 2.7 7.6 14.2 18.9 20.0 23.3 22.8 18.6 11.4 8.7 4.6 12.7 

2010 0.2 2.4 7.5 12.0 16.5 20.4 23.1 21.8 15.7 9.4 8.9 1.5 11.6 

2011 1.9 1.7 7.1 13.0 16.0 21.2 23.1 23.7 20.2 11.0 3.1 3.9 12.2 

2012 2.0 -2.8 9.3 12.7 16.1 23.0 25.2 24.4 18.9 12.5 9.9 1.3 12.7 

Табела.1:  Средња мјесечна температура у Бања Луци за последњих десет година 

Из табеле се види пораст температуре у последњих десет година (средња 
температура за последњих десет година износи 12°C), а климатски модели за периоде за 
наредних 30 и 100 година показују да ће се овај тренд наставити и у будућности.  

Све чешће су и појаве екстремних вредности (табела 2 и 3). Табела 2. приказује 
апсолутне максимуме по месецима, а црвеном бојом су обележене вредности које су 
достигле апсолутне максимуме за одређени месец од 1961. год. 41,4°C је до ове године био 
апсолутни максимум за Бања Луку, али 29. јула 2013. је постављен нови максимум од 
41,6°C. Табела 3. приказује апсолутне минимуме по месецима, а плавом бојом су 

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

Бања Лука 0,0 1,9 6,6 11,2 16,1 19,6 21,3 20,8 16,3 11,2 6,3 1,4

Средња мјесечна температура ваздуха
1961-2012.г.
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обележене вредности које су достигле апсолутне минимуме за одређени месец од 1961. 
год. Апсолутни минимум за Бања Луку износи -28,4°C и измерен је 1947. год.  

  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. Годишња 

2003 20.8 16.7 24.4 28.9 34.9 37.4 38.0 40.7 31.5 29.3 23.6 17.9 40.7 

2004 17.7 19.6 26.6 25.7 28.8 33.6 34.8 36.0 31.6 27.4 18.7 20.0 36 

2005 18.8 14.1 23.9 26.4 32.7 33.1 35.5 30.6 29.9 25.9 21.4 18.0 35.5 

2006 10.9 19.1 25.3 26.6 32.3 35.8 35.1 36.3 32.1 30.9 24.8 22.2 36.3 

2007 22.3 20.0 23.5 27.6 33.4 37.9 41.4 36.2 30.2 26.1 19.4 15.6 41.4 

2008 16.0 25.2 23.3 26.2 35.2 35.6 37.6 38.6 38.3 27.6 25.6 18.1 38.6 

2009 15.0 18.9 20.2 26.4 34.1 35.7 38.1 37.4 33.7 30.5 22.7 23.2 38.1 

2010 13.1 18.2 25.9 29.1 30.7 35.9 37.1 38.4 28.3 21.7 25.5 20.7 38.4 

2011 19.6 21.2 25.2 27.3 31.1 35.2 39.8 39.6 37.4 28.6 22.7 20.3 39.8 

2012 15.8 19.2 25.0 30.8 31.1 37.5 39.5 41.0 34.0 27.7 26.3 15.3 41 

Табела.2:  Апсолутна мјесечна максимална температура у Бања Луци за последњих десет 
година 

 

 Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. Годишња 

2003 -23.5 -15.0 -8.5 -5.9 3.4 12.0 10.8 11.6 3.2 -5.5 -4.4 -9.2 -23.5 

2004 -12.5 -8.2 -6.5 0.8 1.8 9.8 10.8 9.6 2.8 2.7 -6.4 -5.1 -12.5 

2005 -15.0 -18.0 -18.2 -2.2 1.6 7.2 10.2 7.2 8.1 -1.1 -3.9 -11.0 -18.2 

2006 -18.8 -12.1 -9.6 -1.2 2.4 6.9 10.7 6.1 7.0 -3.1 -5.1 -5.1 -18.8 

2007 -4.6 -2.2 -0.9 0.8 6.7 8.8 9.8 9.8 3.9 -1.2 -6.4 -9.3 -9.3 

2008 -11.4 -10.8 -2.8 1.6 4.8 11.6 12.9 10.2 2.4 3.6 -6.5 -4.9 -11.4 

2009 -13.7 -9.7 -1.4 4 4.4 8.7 10.8 11.7 8.4 -2.8 -3.4 -17.3 -17.3 

2010 -14.8 -12.2 -6.7 2.0 6.3 8.9 11.8 7.7 5.5 -2.2 -3.5 -13.8 -14.8 

2011 -10.4 -8.7 -7.6 2.4 0.5 8.2 9.1 8.4 8.3 -2.9 -5.4 -10.6 -10.6 

2012 -10.8 -21.5 -7.0 -3.8 1.3 8.4 10.6 10.7 3.9 -1.9 0.3 -14.1 -21.5 

Табела.3:  Апсолутна мјесечна минимална температура у Бања Луци за последњих десет 
година 

На количину кишних падавина у РС утичу влажне ваздушне масе које долазе са 
запада (са Атлантика) и са југа (из Јадрана). У области гдје је заступљен умјерено-
континентални тип климе (Бања Лука) највећа количина падавина јавља се у топлом 
дијелу године, а максимум се јавља у јуну. Количина падавина за Бања Луку износи око 
1040 л/м² годишње. И на примеру падавина може се видети честа појава екстрема у 
последњих десет година (табела 4). Година 2010. је била најкишовитија од 1961. год. са 
1395,8 л/м², а већ следећа 2011. је била најсушнија са само 588,2 л/м².   
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Са аспекта угрожености града битно је посматрати максималне дневне количине 
падавина (табела 5). Највећа количина киша која је пала за један дан у Бања Луци износи 
156,5 л/м²  и забележена је у јулу 1976.год. У последњих десет година максимум износи 
102,8 л/м², и та количина је пала 29. августа 2009. за само пола сата и узроковала је велике 
проблеме. 

 Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. Годишња 

2003 123.5 22.5 23.5 56.7 75.0 35.9 50.5 48.6 93.4 150.9 41.8 54.4 776.9 

2004 105.1 76.3 70.4 166.4 86.1 104.2 129.6 45.0 64.4 50.0 116.6 107.3 1121.4 

2005 62.7 91.4 54.4 80.5 79.2 135.6 129.7 124.9 79.7 25.6 38.5 195.3 1097.5 

2006 46.6 47.7 110.5 151.6 95.0 126.7 80.0 220.0 47.4 8.7 53.4 46.5 1034.0 

2007 65.6 71.3 95.6 4.5 95.0 81.0 38.2 60.9 154.5 146.2 127.6 99.3 1039.7 

2008 39.2 12.3 157.7 102.9 70.9 79.6 85.2 24.3 106.7 69.3 77.7 66.0 891.8 

2009 72.7 51.1 71.0 40.0 48.7 152.9 43.4 138.2 32.9 72.5 82.2 180.4 986.0 

2010 132.2 101.6 113.8 71.1 148.0 234.6 66.3 87.0 196.0 83.8 73.8 87.6 1395.8 

2011 51.6 29.3 34.2 37.7 62.6 37.0 112.7 8.9 26.3 62.1 5.1 120.7 588.2 

2012 68.2 68.4 5.0 102.9 167.9 69.8 53.2 1.8 92.0 87.6 78.4 146.3 941.5 

Табела. 4: Средња мјесечна количина падавина у Бања Луци за последњих десет година 

 

 

  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. 

2002 7.3 64.2 7.7 41.1 54.8 24.8 17.8 29.5 39.4 23.3 21.6 10.2 

2003 29.1 9.9 6.6 30.1 21.1 4.4 17.8 26.4 31.9 24.1 22.9 25.3 

2004 29.2 13.2 24.6 29.3 25.7 25.7 36.5 24.9 27.1 14.2 36.8 33.6 

2005 21.9 12.7 23.7 20.1 15.1 33.1 26.0 36.9 24.9 6.0 12.7 25.6 

2006 13.3 10.4 34.1 29.5 42.8 25.7 31.2 65.6 16.2 6.7 24.9 17.8 

2007 26.7 27.1 18.7 2.8 19.0 30.7 26.5 29.3 39.4 31.9 23.5 19.0 

2008 11.8 5.4 40.3 24.4 19.8 44.6 28.1 12.7 24.9 23.6 25 27.7 

2009 14.0 18.0 24.8 9.0 22.1 33.7 18.1 102.8 11.9 40 28.1 28.3 

2010 26.6 32.4 25.6 18.6 26.1 86.8 28.9 39.1 37.7 16.2 17.4 17.9 

2011 17.4 11.5 11.3 15.1 25.5 17.3 43.6 8.1 13.7 21.2 4.7 50.3 

2012 18.5 20.2 49.1 24.7 49.1 27.3 32.3 1.8 39.4 13.9 32.2 32.0 

Табела. 5: Максимална дневна количина падавина у Бања Луци за последњих десет година 

Број дана са снегом и максимална висина снежног покривача су битна одлика климе 
(табела 6 и 7). Максимална висина снежног покривача од 1961. год. у Бања Луци износи 55 
cm и измерена је у јануару 2005. год.  

Јан
. 

Феб
. 

Мар
т 

Апри
л 

Ма
ј 

Ју
н 

Ју
л 

Авг
. 

Септ
. 

Окт
. 

Нов
. 

Дец
. 

Годишњ
а 

16 13 5 1 0 0 0 0 0 0 3 12 51 

Табела. 6: Средњи број дана са снежним покривачем за Бања Луку за период (1961-2012) 
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  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. 

2003 45 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 

2004 23 12 14 0 0 0 0 0 0 0 6 3 

2005 55 41 42 0 0 0 0 0 0 0 13 20 

2006 16 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2007 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 17 

2008 28 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

2009 23 15 1 0 0 0 0 0 0 0 4 39 

2010 14 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

2011 18 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

2012 3 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

Табела. 7: Максимална висина снежног покривача у Бања Луци за последњих десет година 

(cm) 

 

 

 

Максимални удари ветра су приказани у следећој табели. Најјачи удар ветра забележен у 

Бања Луци јавио се ове године (2013) у марту и износио је чак 30,8 m/s. 

 

  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. 

2003 14.8 11.7 7.7 13.8 11.8 10.4 7.9 14.2 4.2 7.4 14.1 16.3 

2004 18.8 18.2 15.2 13.0 16.0 11.7 15.2 16.5 10.8 15.4 14.6 16.2 

2005 11.6 9.6 13.8 16.2 12.0 19.9 13.6 15.9 8.1 7.4 18.0 15.2 

2006 10.8 17.9 20.2 17.9 13.8 9.7 7.7 9.1 6.2 12.7 13.2 16.7 

2007 16.7 16.6 18.8 15.6 17.8 13.8 20.4 11.5 15.1 10.0 11.5 17.5 

2008 15.0 16.5 19.8 19.8 13.1 9.0 12.5 17.5 9.4 27.0 23.0 22.6 

2009 17.8 17.0 20.0 13.0 13.5 19.1 18.1 25.3 12.9 17.6 20.3 21.1 

2010 13.7 20.7 15.9 14.6 23.2 14.0 16.6 15.8 11.1 8.5 18.0 19.1 

2011 10.7 10.6 17.5 17.8 15.0 13.7 16.3 11.2 17.7 12.0 7.4 17.0 

2012 15.2 12.2 19.5 16.1 21.3 9.9 11.3 20.4 11.2 13.0 20.4 16.9 

Табела. 8: Максимални удари ветра у Бања Луци за последњих десет година (m/s) 

 

Вјетрови дувају из свих праваца, али је најчешћа појава вјетра из сјеверног 

квадранта. Подаци за Бањалуку показују да је вријеме претежно тихо, 56,4% су тишина, а 

43,6% су вјетрови. 
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Град је честа појава током летњих месеци. У анализама учесталости појаве олујних 

невремена, због њихове просторне ограничености и неједнолике просторне 

распрострањености, немогуће је добити потпуну слику јављања, будући да се често дешава 

да они прођу незабележени на појединим метеоролошким станицама. Зато нема адекватне 

статистике о њиховом броју, а још мање података о разорном дејству на одређеним 

подручјима. У следећој тебели је приказан број дана са појавом града: 

 

  Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. 

2004 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

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

2009 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

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

Табела. 9: Број дана са појавом града  у Бања Луци за последњих десет година 

  

Према подацима противградне превентиве РС, 2006 године је био најмањи број 

јављања са противградних станица о појави града, када је 59 противградних станица јавило 

за појаву, а највећи број јављања са 179 станица десио се 2008. године (укупно  има 200 

противградних станица данас).  Све је то последица чешће појаве екстремно високих 

температура, температурна колебања и повећања средње температуре.  

 

Суше које су задесиле наш регион током 2003. 2007./2008. 2011. и 2012. год. биле су врло 

изражене, а научне студије и водећи климатски центри у региону и свету наглашавају тај 

проблем, с обзиром да пројекције за ближу и даљу будућност указују да ће се тај проблем 

продубити још драстичније. 

Година 2011-та је била најсушнија у последњих 100 година. Август и новембар били су 

екстремно  сушни, у Бања Луци је у августу пало 8,9 л/м², а у новембру само 5,1 л/м²  

кишних падавина,  што овај мјесец чини најсушнијим у периоду 1883-2012.  

Од 1950. до 2012. године, по најнижим укупним падавинама током периода јун-јул, 5 

година је из последњих 12 година (2003, 2000, 2007, 2012 и 2002). С обзиром да је на већем 

делу територије јун најкишнији месец (изузев јужних крајева где је новембар најкишнији), 

овај дефицит је врло изражен. 
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е)  шуме, шумско и пољопривредно земљиште, животињски свијет 

 

Преглед површина категорија шума за ШГ „Бања Лука“  

-Високе шуме: ..........................................................................25.096,83 ha 

-Високе деградиране шуме:......................................................... 343,23 ha 

-Шумске културе: .......................................................................4.408,11 ha 

-Изданачке шуме: .....................................................................14.558,25 ha 

-Површине подесне за пошумљавање и газдовање: ...............2.664,52 ha 

-Шуме неподесне за газдовање: ...................................................623,62 ha 

-Површине неподесне за газдовање и пошумљавање:............... 491,91 ha 

Укупно:......................................................................................48.667,99 ha 

 

Од укупне површине око 53% је пољопривредног (обрадиво земљиште око 65.150 

ха), а око 39% чини земљиште покривено шумом (око 48.700 ха). 

 Имовинско правни односи на подручју града нису у потпуности ријешени јер не 

постоје у већини случајева гранични знаци између шума у својини Републике Српске и 

шума у приватној својини. 

 Пољопривредно земљиште посматрано са аспекта услова производље терена, 

сврстава се у три производне групе, и то: 

 Прва група су земљишта ријечних долина Врбаса, Врбање, Гомјенице, Бркалоса, 

Драгочаја и Широке ријеке и земљишта падина и нагиба до 5%. То су највреднија и 

најпродуктивнија земљишта, која захтијевају и највећи степен заштите (нарочито од 

поплава – Кумсале, Липовци, Врбањско поље, Мачирско поље, Поплавнице, 

комплекс Пољопривредног института, Пријечани поред Врбаса, као и подручја у 

долини ријека Гомјенице, Брколаса, Драгочајске, Широке и Пискавичке ријеке). 

 Друга група су брежуљкаста земљишта, на мањој надморској висини и са нагибом 

до 20%, подручје јужног Поткозарја као и подручје око Бронзаног Мајдана, између 

ријеке Гомјенице и Стратинске, као и сама долина Стратинске. 

 Трећа група пољопривредног земљишта је смјештена на већим надморским 

висинама са нагибом већим од 20%, у крашким увалама и висоравнима (Добрње, 

Стричићи, подручје Грличког поља у подножју Чемернице). 

Подручје града Бања Лука богато је разноврсном дивљачи, а посебно је 

карактеристично ловиште срнеће дивљачи на подручју Мањаче и Чемернице, трапистска 

шума позната као ловиште фазана и зеца којих има и у резервату на подручју Поткозарја.  
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2. Становништво 

 

Град Бања Лука је просторно и популационо највећи у Републици Српској, а 

простире се на површини од 1.239 км2. 

Послије рата, због миграције становништва, Бања Лука је постала стјециште 

избјеглог и расељеног становништва (преко 30.000) које је углавном трајно остало у Бањој 

Луци. Процијењени број становника града Бања Лука за 2012. годину је 228.641 становник. 

Потребно је истаћи диспропорција између пољопривредног (претежно старијег 

живља) и непољопривредног, претежно незапосленог становништва. Тренутно је 

запослено цц 64.000 становника, што је цц 33% од укупног броја становништва. 

Број живорођених у 2012.години је 2065, док је број умрлих 1871, природни 

прираштај је 194, а миграциони салдо је 844. за 2012.годину. 

 

Према евиденцијама ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука за 2012.годину 

структура корисника разне помоћи приказана је у табели. 

 

Укупан број корисника основних права из социјалне заштите 

Р/Б ПРАВО (ОСНОВНА ПРАВА) 
БРОЈ КОРИСНИКА ПО 

ПРАВИМА У 
2012.ГОДИНИ 

1 2 3 

1. Новчана помоћ 639 
2. Додатак за помоћ и његу другог лица 3381 
3. Помоћ за оспособљавање дјеце и омладине 140 
4. Смјештај у установу социјалне заштите 166 
5. Смјештај у другу породицу 110 
6. Помоћ у кући (стара лица без породичног старања) 92 
7. Здравствено осигурање 568 

8. 
Једнократна новчана помоћ (радно способна лица 
која се нађу у стању потребе) 

1641 

 

 

Број корисника по проширеним правима 

Р/Б ПРОШИРЕНА ПРАВА 
БРОЈ КОРИСНИКА ПО 
ПРАВУ У 2012.ГОДИНИ 

1 2 3 

1. Трошкови сахране 20 

2. 
Дневни центар за ментално недовољно развијена 
лица (лица старија од 18 година) 

20 

3. Дневни центар за стара лица 60 

4. 
Дневни центар за лица са проблемима у менталном 
здрављу 

40 
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1 2 3 

5. Дневни центар за малољетне преступнике 13 
6. Персонална асистенција-лица са инвалидитетом 85 

7. 
Прихватна станица за одрасла лица затечена у 
скитњи 

70 

8. 
Прихватна станица за дјецу и омладину затечену у 
скитњи 

28 

 

 Становништво Града организовано је у 57 мјесних заједница, од чега 32 сеоских и 

25 градских и приградских. У просјеку сеоске мјесне заједнице имају 2.100, а градске 9.100 

становника.Завршетком пописа становништва у 2013.години доћи ће се до приближно 

тачних података о броју становништва , његовој полној, образовној као и другој структури 

о чему ће се моћи много поузданије вршити процјене и доношење одређених планова. 

 

  Просторним планом Града Бања Лука установљене су просторне цјелине, односно 

зоне, које по геоморфолошким карактеристикама, природним ресурсима, становништву, 

насеобинској структури, саобраћајним токовима и гравитацији, дају оквир за 

успостављање мреже и хијерархије насеља. 

Унутар зоне утврђују се зонална подручја која гравитирају планираном зоналном 

центру. Унутар њих се утврђују урбано-руларни центри, односно сеоски центри на које се 

наслањају засеоци и кућишта. 

Одлуком о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних 

заједница на подручју Града Бања Лука, одређен је број мјесних заједница које се 

формирају за одређено насеље, дио или више насеља у којем грађани задовољавају 

заједничке потребе из области уређења насеља, становања, комуналне дјелатности, 

здравствене и социјалне заштите, заштите животне околине и других области живота. 

 

3. Инфраструктура:  

 

а) Саобраћај: 

Путни саобраћај: 

Путни саобраћај на подручју града Бања Лука дефинисан је Одлуком о 

разврставању локалних путева и улица на подручју града Бањалука („Службени гласник 

града Бања Лука“ бр:31/11).Путне комуникације су разврстане на: локалние путеве, јавне 

некатегорисане путеве и улице. 

Локални путеви су разврстани на локалне путеве првог, другог и трећег реда, а 

улице на: главне градске улице, сабирне градске улице, приступне градске улице и јавне 

стазе. 

У знатној мјери је дошло до побољшања просторне организације саобраћаја 

повећањем квалитета релације простора и времена, путем побољшања постојећих и 

стварања модернизације нових локалних, јавних некатегорисаних путева  и улица. 
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Знатно је побољшана мрежа јавног приградског као и градског саобраћаја на 

територији града.У знатној мјери је развијен и међународни путнички саобраћај са градом 

као и развијеност саобраћаја у оквиру Републике и сусједних општина. 

 

Жељезнички саобраћај: 

Кроз територију града пролази жељезничка пруга Добој – Приједор којом се одвија 

жељезнички саобраћај за путнике и робу. 

 

 

б) Транспортни капацитети: 

 

 Транспортни капацитети на подручју града огледају се кроз обављање теретног и 

путничког саобраћаја у јавном и приватном сектору. 

На подручју града за јавни превоз ствари регистровано је 181 превозник, 235 такси 

превозника.За превоз путника у међуградском и међународном саобраћају регистровано 95 

аутобуса, а 188 аутобуса за градски и приградски саобраћај. 

Капацитети за превоз роба и путника на подручју града задовољавају потребе града, 

а одлуком о одређивању субјеката од интереса за спровођење мјера заштите и спасавања 

одређени су носиоци наведених послова у случају елементарне непогоде или друге 

несреће. 

 

в) Смјештајни капацитети: 

 

 Услуге смјештаја на подручју града пружају се у објектима типа хотела, гарни 

хотела, мотела, хостела, преноћишта и соба за изнајмљивање. Капацитет ових објеката у 

јавном и приватном сектору износи 1.434 лежаја са могућношћу убацивања додатних 

лежајева гдје бих капацитет износио око 1.652 лежаја. 

 У случају потребе могли бих се користити смјештајни капацитети 

ЈУ“Средњошколски дом“, Центар „Заштити ме“ са 274 лежаја односно максимално са 334 

лежаја, дом пензионера (60 лежаја), ЈУ специјална библиотека (25 лежаја), хотел Крајина 

(55 лежаја), А.Д.Самачки смјештај (300 лежајева). 

 Град Бањалука свеукупно располаже са 2.148 лежајева, односно максимално са 

2.426 лежајева. 
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г) Здравствени и ветеринарски капацитети: 

 

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „ДОМ ЗДРАВЉА“ БАЊА ЛУКА 

 

Амбуланте породичне медицине  

 

р/б 
НАЗИВ ДОМА ЗДРАВЉА-

АМБУЛАНТЕ 
МЈЕСТО - УЛИЦА 

ТЕЛЕФОН 
ФАКС 

МОБИЛНИ 

 

1 2 3 4 

1. 
 

Амбуланта -породична 
медицина 

Улици Владике 
Платона 4 

051/231-620 
 

2. 
 

Амбуланта -породична 
медицина 

Кочићев Вијенац  
051/212-446 

 

3. 
ПОЛИКЛИНИКА 

Едукативни центар породичне 
медицине 

Ул.Здраве Кодре 4 
051/247-304 

 

4. 
 

Амбуланта Лазарево 
-породична медицина 

Ул.Илије Гарашанина 
2 

051/346-680 
 

5. 
 

Амбуланта Лауш 
-породична медицина 

Ул.Карађорђева 159 
051/288-810 

 
6. 
 

Амбуланта Нова Варош 
-породична медицина 

Ул.Драгише Васића 1 
051/323-870 

 
7. 
 

Амбуланта Обилићево 
-породична медицина 

Ул.Царице Милице 19 
051/434-600 

 
8. 
 

Амбуланта Петрићевац 
-породична медицина 

Ул.Његошева 54 
051/355-984 

 
9. 
 

Амбуланта Росуље 
-породична медицина 

Ул.Триве Амелице 36 
051/313-594 

 

10. 
Амбуланта Старчевица 1 

-породична медицина 
Ул.Југ Богдана 2 

051/433-730 
 

11. 
Амбуланта Старчевица 2 

-породична медицина 
Ул.рајка Боснића 21 

051/435-940 
 

12. 
Амбуланта Врбања 

-породична медицина 
Ул.Раде Радића 155 

051/424-360 
 

13. Амбуланта Залужани МЗ Залужани 
051/366-910 

 

14. Амбуланта Куљани МЗ Куљани 
051/388-753 

 

15. Амбуланта Шарговац МЗ Шарговац 
051/380-950 

 

16. Амбуланта Мотике МЗ Мотике 
051/275-141 
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1 2 3 4  

17. Амбуланта Чесма МЗ Чесма 
051/470-464 

 

18. Амбуланта Ада МЗ Ада 
051/248-440 

 

19. Амбуланта Паприковац Ул.ранка Шипке 80 
051/304-430 

 

20. Студентска амбуланта Кампус Ул.Бул. Војв.Бојовића   
051/328-520 

 

21. 
Амбуланта Карановац 
–породична медицина 

МЗ Карановац 
051/427-313 

 
 

22. 
Амбуланта Српске Топлице –

породична медицина 
Ул.Од Змијања Рајка 
30 

051/434-333 
 

23. Амбуланта Бочац МЗ Бочац 
051/367-307 

 

24. Амбуланта Агино Село МЗ Агино Село 
051/488-109 

 

25. Амбуланта Бронзани Мајдан МЗ Бронзани Мајдан 
051/271-110 

 

26. Амбуланта Борковићи МЗ Борковићи 
051/278-035 

 

27. Амбуланта Голеши МЗ Голеши 
051/276-029 

 

28. 
Амбуланта Верићи 

–породична медицина 
МЗ Верићи 

051/399-278 
 

29. Амбуланта Драгочај МЗ Драгочај 
051/392-299 

 

30. Амбуланта Кола МЗ Кола 
051/363-532 

 

31. Амбуланта Стричићи МЗ Стричићи 
051/488-107 

 

32. Амбуланта Крупа на Врбасу МЗ Крупа на Врбасу 
051/417-170 

 

33. Амбуланта Мишин Хан МЗ Мишин Хан 
051/397-115 

 

34. 
Амбуланта Пискавица 
–породична медицина 

МЗ Пискавица 
051/390-089 

 

35. 
Амбуланта Поткозарје 
–породична медицина 

МЗ Поткозарје 
051/395-011 
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 Амбуланте породичне медицине – приватни сектор 

Р/б НАЗИВ ОРДИНАЦИЈЕ АДРЕСА ТЕЛЕФОН 
1 2 3 4 

1. 
Здравствена установа  

амбуланта породичне медицине 
„MEDICCARE“ Бања Лука 

Kaрађорђевa 2 051/224-660 

2. 
Здравствена установа  

амбуланта породичне медицине 
„ДР БРДАР“ Бања Лука 

Браће Подгорника 85 051/313-188 

3. 
Здравствена установа  

амбуланта породичне медицине 
„КУЋА ЗДРАВЉА“ Бања Лука 

Пут Српских бранилаца 
33 

051/490-690 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АМБУЛАНТЕ 

Р/б НАЗИВ ОРДИНАЦИЈЕ АДРЕСА ТЕЛЕФОН 
1 2 3 4 

1. 

Здравствена установа 
специјалистичка 

оториноларинголошка амбуланта 
„FONO MEDIC“ Бања Лука 

Федерика Гарсије 
Лорке 27 

 

2. 

Здравствена установа 
специјалистичка офтамолошка 
амбуланта „ДР ИВАНЧЕВИЋ“ 

Бања Лука 

Краља Алфонса XIII 
број 40 

051/216-478 

3. 

Здравствена установа 
специјалистичка амбуланта 

интерне медицине „CARDIO“ 
Бања Лука 

Паве Радана 17 051/301-190 

4. 
Здравствена установа 

специјалистички центар 
„EUROMEDIC“ Бања Лука 

Браце Поткоњака 23 051/463-012 

5. 
Здравствена установа 

специјалистички центар 
„ИНТЕРМЕДИК“ Бања Лука 

Карађорђева 49 051/216-661 

6. 

Здравствена установа 
специјалистичка педијатријска 
амбулнанта „ДР МИЛИШИЋ“ 

Бања Лука 

Младена Стојановића 
69 

051/312-122 

7. 

Здравствена установа 
специјалистичка офтамолошка 
амбулнанта „МЕДИКОЛАСЕР“ 

Бања Лука 

Младена Стојановића 
121 

 

8. 

Здравствена установа 
специјалистичка  амбулнанта 

опште хирургије „ДР ДРАГИЋ“ 
Бања Лука 

Књаза Милоша 32 051/379-000 
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1 2 3 4 

9. 

Здравствена установа 
специјалистичка  амбулнанта 
интерне медицине „ОЗВЕНА“ 

Бања Лука 

Јована Дучића 29 051/302-683 

10. 

Здравствена установа 
специјалистичка педијатријска 

амбулнанта „ДОКТОР ЛОЛИЋ“ 
Бања Лука 

Владимира Роловића 72 051/288-600 

11. 

Здравствена установа 
специјалистичка офтамолошка 

амбулнанта „PROFI OPTIC“ Бања 
Лука 

Милана Тепића 9 051/218-272 

12. 
Здравствена установа болница 
„INTERNATIONAL MEDICAL 

CENTRES“ Бања Лука 
12 беба бб 051/223-340 

13. 

Здравствена установа 
специјалистичка амбуланта за 

мамографију и ултрасонографију 
„ДР ШАЈИНОВИЋ“ Бања Лука 

Царице Милице 26 051/430-852 

14. 
Здравствена установа болница из 

хируршке области „С.ТЕТИК“ 
Бања Лука 

Арсенија Чарнојевића 
бб 

051/430-888 

15. 
Здравствена установа болница из 

хируршке области „ЈЕЛЕНА“ 
Бања Лука 

Јована Дучића 47  

16. 
Здравствена установа болница из 
хируршке области „ПРОФ. ДР Н. 

ЛАГАНИН“ Бања Лука 
Симе Матавуља 11 051/216-462 

17. 

Здравствена установа 
специјалистичка педијатријска 

амбуланта „AURA MEDIC“ Бања 
Лука 

Паве Радана 49 051/319-307 

18. 
Здравствена установа 

специјалистичка гинеколошка 
амбуланта „ КАНТАР“ Бања Лука 

Јеврејска бб, ламела 4, 
локал 11 

051/218-668 

19. 

Здравствена установа 
специјалистичка амбуланта 

интерне медицине „ДР ГРУБОР“ 
Бања Лука 

Младена Стојановића 
14 

051/328-808 

20. 

Здравствена установа 
специјалистичка педијатријска 
амбуланта „ДР МАНОЈЛОВИ“ 

Бања Лука 

Краља Петра II бб 051/327-777 

21. 
Здравствена установа 

специјалистичка педијатријска 
амбуланта „БАМБИ“ Бања Лука 

Његошева 5 б 051/315-002 

22. 
Здравствена установа 

специјалистичка офтамолошка 
амбуланта „СВЈЕТЛОСТ“  

Булевар Десанке 
Максимовић 12 

051/439-592 
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23. 

Здравствена установа 
специјалистичка 

дерматовенеролошка амбуланта 
„КУТАНОВА“ Бања Лука 

Војводе Степе 
Степановића 83 

051/430-650 

24. 

Здравствена установа 
специјалистичка 

дерматовенеролошка амбуланта 
„ПРО ДЕРМИС“ Бања Лука 

Војводе Момчила 15 051/211-915 

25. 

Здравствена установа 
специјалистичка педијатријска 

амбуланта „ДР КЕЛЕМАН“ Бања 
Лука 

Игманска 26 051/234-008 

26. 

Здравствена установа 
специјалистичка офтамолошка 
амбуланта „ДР ЊЕЖИЋ“ Бања 

Лука 

Алеја Светог Саве 27 051/211-160 

27. 
Здравствена установа 

специјалистичка амбуланта 
медицине рада 

Булевар Живојина 
Мишића 10 

 

28. 

Здравствена установа 
специјалистичка амбуланта 

интерне медицине „ПРОФ. ДР 
МИЛОВАН МИЛАНОВИЋ“ Бања 

Лука 

Петра Прерадовића 26 а 051/922-296 

 

 На подручју града регистровано је 33 стоматолошке амбуланте. 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ЗДРАВСВЕНИХ УСТАНОВА НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ 

 

1. „УКЦ Бања Лука“-Бања Лука 12 беба бб 051/342-100 

2. 
„Институт за јавно здравство 

РС“-Бања Лука 
Јована Дучића 1 051/216-509 

3. 
ЈУСЗ „Социјалногеријатријски 

центар“- Бања Лука 
Крајишких бригада 104 051/305-399 

4. 
Завод за рехабилитацију 

„Доктор Мирослав Зотовић“-
Бања Лука 

Слатинска 11 051/348-444 
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 ВЕТЕРИНАРСКИ КАПАЦИТЕТИ 

 а) јавни сектор 

 Основни носилац активности здравствене заштите животињана на подручју Града је 

Ветеринарска станица Бања Лука, са подручним ветеринарским амбулантама: 

 Стричићи; 
 Крупа на Врбасу; 
 Бронзани Мајдан; 
 Поткозарје; 
 Пискавица; 
 Драгочај, као и  
 Приватне ветеринарске амбуланте на ужем подручју Града. 

 
 Овај број амбуланти, број извршилаца и њихова размјештеност, осигурава 

адекватну ветеринарску заштиту садашњег броја стоке. Сви путеви до наведених 

амбуланти су асфалтирани, а амбуланте посједују моторна возила за интервенцију. 

 

б) приватни сектор  

 

Р/
бр. 

НАЗИВ АМБУЛАНТЕ АДРЕСА 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ВЛАСНИКА 
1. Ветеринарска амбуланта „Павловац“ Мотике бб Драган Говедарица 
2. Ветеринарска амбуланта „Поповић“ Ранка Шипке 95 Раде Поповић 
3. Ветеринарска амбуланта „Анивет“ Браће Кукрика 1а Ђуро Вујиновић 
4. Ветеринарска амбуланта „Мегавет“ Ненада Костића 478 Маринко Кнежић 
5. Ветеринарска амбуланта „Славен“ Ада 19а Славен Грбић 
6. Ветеринарска амбуланта „Мим-Коп“ Јована Дучића 44а Марко Чегар 
7. Ветеринарска амбуланта „Вет Центар“ Карађорђева бб Горан Гајић 
8. Ветеринарска амбуланта „Стричићи“ Стричићи бб Горан Влајић 
9. Ветеринарска амбуланта „Стевановић“ Бистрица бб Горан Стевановић 

10. Ветеринарска амбуланта „БЛ Вет“ 
Степе Степановића 
бб 

Дејан Вујиновић 

  

Сложене ветеринарско-специјалистичке послове у области заштите и спашавања 

животиња и намирница животињског поријекла обавља Ветеринарски институт „Др. 

Васо Бутозан“.  

  

Ветеринарско-сточарски институт Бања Лука, као основни узгајивач 

расплодне стоке и произвођач сточне хране, са свим својим капацитетима и стручном 

снагом,  врло је значајан носилац стручних активности и дјелатности на плану заштите и 

спашавања сточног фонда и намирница животињског поријекла. 
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д) капацитети за производњу и дистрибуцију електричне енергије: 

 Електроенергетском дјелатношћу на подручју града баве се два предузећа и то: 

„Електропренос БиХ“ а.д. (пренос електричне енергије на високом напону, вишем од 100 

КV) и ЗП „Електрокрајина“ а.д. (дистрибуција електричне енергије). 

 ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука снабдијева електричном енергијом 47% 

потрошача Републике Српске,а у 2012. години преузета електрична енергија је остварена у 

износу од 1.814.220 МVh, а укупни губици за 2012. годину износе 19,5%. 

 Од производних капацитета у електроенергетском сектору Бања Лука је имала само 

„Енергану“ у кругу Инцела 350 МW топлотне  и 32 МW електричне енергије, која 

тренутно није у функцији. 

 Хидропотенцијал р.Врбас није довољно искориштен, а већ дуже вријеме трају 

одређене активности око изградње двије хидроелектране: ХЕ Крупа на Врбасу и ХЕ Бања 

Лука - Ниска. 

Проблеми који оптерећују дјелатност дистрибуције електричне енергије на 

подручју града су: 

 велики број грађевинских објеката нема грађевинску дозволу, 

 сеоска мрежа у нешто лошијем стању, прилично дотрајала, напон 

незадовољавајућег квалитета, 

 губици на мрежи. 

 

ђ) привредна развијеност, основне индустријске гране: 

 До 1991. Године привредни развој града био је заснован на развоју индустрије, уз 

доминацију прерађивачког сектора, а носиоци привредног развоја били су: 

 машински метални комплекс, 

 прозводња целулозе и папира, 

 прерада дрвета, 

 прехрамбена индустрија, 

 прозводња коже, кожне обуће и галантерије, 

 производња текстилних производа, 

 прерада гуме и др. 

 

Индустрија је и даље један од носилаца привредног развоја, али са двоструко  

мањим учешћем у структури привреде, док су знатно веће учешће оствариле друге 

привредне гране као: саобраћај и везе, грађевинарство, финансијско-техничке и пословне 

услуге, пољопривреда и трговина, које постају носиоци привредног развоја. 

 На подручју града послује 6.669 привредних субјеката, у којима је запослено 60.558 

радника, а носиоци привредног развоја града су: индустрија, трговина, саобраћај и везе, 

грађевинарство и пољопривреда. 

 Посматрано на нивоу привредних субјеката, носиоци индустријског развоја града 

су: „SHP Целекс“, „Витаминка“, „Јелшинград-ливница челика“, „Телекомуникације РС“, 
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Тржница“, „Хемофарм“, „Крајина“, „ТОП“ Туњице.“Глас Српске“,“Бема“ „Нова ДИ 

Врбас“, „Бањалучка пивара“ код којих су у поступку приватизације стратешких улагачи 

извршили значајно инвестирање с циљем оживљавања основне дјелатности. 

 

е) хемијска и петрохемијска индустрија: 

 До 1991. године „Холдинг Инцел“ је био носилац развоја хемијске прераде дрвета и 

значајан произвођач целулозе, папира и хемијских влакана, а значајан хемијски процес – 

процес галванизације одвијао се до 1992. године у пословном систему „Чајавец“, ВЗ 

„Космос“ и мањим дијелом у заводу за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“. Након 

извршене приватизације , у оквиру круга Инцела данас послују: из састава некадашњих 

чланица Холдинга АД „SHP Целекс“ и АД „Гас бетон Целкон“. На подручју града послује 

одређен број привредника, који се баве производњом предмета од пластике, хемијских и 

хигјенско-санитарних препарата (ДОО „Нора Пласт“ – производи од пластике, „Еуро-Хем“ 

– производња детерџената и санитарних производа и др.). 

У фармацеутској индустрији послује предузеће „Хемофарм“ које се дијелом може 

сврстати у хемијску индустрију. 

На подручју града не остварује се процес петрохемијске индустрије, него постоје 

сједишта фирми, које организују промет нафте и нафтних деривата, као бројне бензинске 

станице и складишта нафте и деривата („Нестро Петрол“ и „Оптима група“). 

 

ж) капацитети прехрамбене индустрије: 

 У области производње хљеба и пекарских производа (пецива, колача, тјестенина и 

др.), кондикторских производа, прераде воћа и поврћа, производње жестоких алкохолних 

пића, вина и пива на подручју града регистрован је знатана број предузећа,самосталних и 

других радњи. 

 

 з)  образовне институције (предшколско, основно, средње и високо образовање) 

На територији града Бања Лука у оквиру ЈУ „Центар за предшколско васпитање и 

образовање“ егзистира  20 објеката вртића, капацитета 2.100 дјеце, као и три приватна 

вртића, капацитета 100 дјеце. Остали приватни објекти за смјештај дјеце предшколског 

узраста, регистровани су као играонице.  

На територији града постоји 29 основних школа са укупним капацитетом 15.800 

уписане дјеце. У овај број основних школа уврштена су и два центра:  

- Центар за образовање, васпитање и рехабилитацију слушања и говора и 

- Центар  „Заштити ме“, као и Музичка школа „Владо Милошевић“, затим, 

 17 средњих школа (13 јавних установа и 4 приватне средње школе),  капацитета 10.900 

ученика. 

 У оквиру Универзитета у Бања Луци егзистира 15 факултета и једна Висока школа 

унутрашњих послова, капацитета око 17. 000 студената, као и 9 приватних факултета. 

ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“ располаже са три павиљона за смјештај 1166 

студената, а ЈУ Средњошколски дом располаже капацитетом за смјештај 240 ученика.   
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ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

1. П О П Л А В Е  
 

Поплаве су природна појава које означавају  неуобичајено виски водостај у 

ријекама и језерима, због кога се вода из ријечног корита или језера прелијева преко обале 

те плави околна подручја.Поплаве могу бити природне и вјештачке. 

Природне поплаве су врло комплексне  и карактерише их  веома битна појава, која 

указује да  оне настају веома брзо, да захватају доста широко подручје и да истовремено 

угружавају велики број људи и материјалних добара, док вјештачке поплаве  настају 

рушењем насипа на ријечним обалама и бранама на хидроакумулацијама. Катастрофално 

високе воде зависе од читавог низа фактора који се међусобно условљавају и 

допуњују.Њихов утицај на формирање поплавног таласа може бити директан  и 

индиректан. Највећи директни значај за појаву поплава имају падавине. Кише одмах 

доводе до пораста водостаја , а снијег тек приликом отапања. На првом мјесту на висину 

водног вала утиче количина падавина и величина слива захваћеног падавинама. 

Пљусковите кише обично трају кратко и имају локални карактер, док дуготрајне кише 

захватају читав слив или већи његов дио, натопе земљиште, самим тим повећавају ниво 

подземних вода и доводе до пораста  водостаја у читавом ријечном сливу. 

Да ли ће доћи до излијевања ријека из својих корита зависи и од стања водостаја 

главног тока у времену његовог пораста, односно од способности ријечног корита  да 

прими нову количину воде до висине критичног нивоа. 

 

а)  Главни водоток – сливно подручје Града  

 

Град Бања Луку можемо сврстати у подручја која су  веома богата водама. 

 Цијела територија града Бања Лука спада у сливно подручје ријеке Врбас. Дужина 

тока ријеке Врбас до Бањалуке је 166,5 км, а кроз подручје града око 40 км, са просјечним 

нагибом корита од 2,1%. Корито ријеке у градском подручју није регулисано осим 

изграђене бране у Делибашином селу и  изграђеног насипа на лијевој обали од Витаминке 

до Нове сировине  у дужини од 1478, 20 м. 

 Значајније површине вода на подручју града поред воде Врбаса и њених притока 

чини и ријека Гомјеница са притокама: Стратинска, Брколос, Бистрица и Пискавичка 

ријека.  

 Укупна површина водотока на подручју града износи 812,0 ха, док је површина 

језера и канала 15,0 ха.  

 

б)  Опасност од ријека,потока , бујичних  и подземних вода   

У периоду од 19. јуна 2010. године дошло је до обилнијих падавина (Бања Лука 128 

л/м2 за 3 дана) што је условило издизање нивоа воде ријека изнад кота редовне и ванредне 
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одбране од поплава. Посебно је био интензиван раст водостаја ријеке Врбање која је у том 

периоду 22.06.2010. године достигла свој историјски максимални водостај од 527 цм у 

односу на коту нуле водомјера 166,22 мнм.  

Осматрања водостаја на подручју Града Бања Лука врши се на ријекама Врбас и 

Врбања на три локације и то:  

 Хидролошка станица Бања Лука, 50 м узводно од градског моста на десној 

обали Врбаса 

 Хидролошка станица Делибашино село на лијевој обали Врбаса 100 м 

узводно од старог моста у насељу Траписти. 

 Хидролошка станица Врбања, у насељу Врбања 8,5 км узводно од ушћа 

Врбање у Врбас 

На хидролошким станицама Делибашино село и Врбања постављене су аутоматске 

хидролошке станице за континуирано осматрање водостаја и извјештавање у реалном 

времену, док је  хидролошка станица Бања Лука опремљена механичким лимниграфом са 

пловком. Овакав тип станице је добар кад су у питању анализе података јер има 

континуирани запис водостаја али нису добре са аспекта одбране од поплава јер немају 

могућност извјештавања у реалном времену. На станицама Врбас и Врбања постоје 

проблеми у преузимању података у реалном времену јер су исте у власништву Јавне 

Установе „Воде Српске“ и врло често не функционише пренос података у реалном 

времену. Кота редовне и ванредне одбране од поплава на ријеци Врбас за хидролошку 

станицу Делибашино село дефинисана је Главним оперативним планом одбране од 

поплава и износи 250 цм за редовну и 320 цм за ванредну одбрану од поплава у односу на 

коту нуле водомјера која износи 141,38 мнм.  

Опасности које пријете излијевањем ријека на територији града огледа се у 

следећем: 

- Ријека Врбас излијевањем из свог корита угрожава и плави  подручја следећих 
мјесних заједница: Крупа на Врбасу , Рекавице, Карановц, Српске Топлице и 
Чесма;  

- Ријека Швракава својим излијевањем угрожава одређени простор око ушћа у 
Врбас у мјесној заједници Карановац. 

- Ријечица Црквена излијева се из свог корита и угрожава дио МЗ Лауш и на ушћу 
у Врбас, насеље Долац. 

- Ријечица Драгочај, у свом доњем и средњем току, плави површине око 
жељезницке станице Рамићи, мјесне канцеларије и амбуланте.  

- Ријечица Сутурлија, као и оборинске воде, а дијелом и ријека Врбас, угрожава 
дијелове МЗ Српске Топлице, а посебно насеље у Јесењиновој улици. 

- Ријечица Широка, са потоком Шарговац, у доњем току плави подручје 
Лазарево. 
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Поред проблема, које причињавају наведене ријеке, додатне проблеме стварају 

потоци и рјечице бујичари, којих на територији града има 37.  

 

в)  Штете проузроковане поплавама  

 

За подручје града не можемо везати честа плављења. Међутим, у последњих десет 

година излијевање ријека и потока из својих корита било је у пар наврата и том приликом 

је нанесена велика штета , како на стамбеним објектима, пољопривредним усјевима тако и 

на објектима инфраструктуре.  

Дуготрајне и обилне кише у сливу ријеке Врбас  у априлу 2004. години довеле су до 

повећаног водостаја и том  приликом  Врбас је поплавио  одређена  подручја мјесних 

заједница Крупа на Врбасу, Рекавице, Српске Топлице и Чесма.Висина водостаја  ријеке 

Врбас у вријеме плављења износио је 444 цм код градског моста и 547 цм код 

Делибашиног Села.  Поплавом су била захваћена 54 домаћинства, а штета је износила 

515.046, 00 КМ или 0,57% од висине  Буџета Града.  

Најобимније поплаве су се десиле 2010. године. Ријека Врбас Врбања, Широка 

ријека, Драгочајка и бујичне воде су поплавиле подручја мјесних заједница Чесма, 

Сарачица, Лауш, Дракулић, Бистрица, Центар, Обилићево, Врбања, Залужани, Дебељаци, 

Паприковац, Ада, Шарговац, Лазарево, Побрђе, Бронзани Мајдан и Карановац. Тим 

поплавама је било угрожено 186 домаћинстава и привредних субјеката, а штете на 

објектима инфраструктуре су биле значајне. Укупно процијењена штета на свим објектима 

износила је 3.451.000,00 Км или 2% од висине Буџета Града.  

 

г)  Бране и акумулације које представљају потенцијалну опасност  

 

У доброј мјери, уређење обала и водотока захтјевају већина ријека и потока. 

Гамбионске преграде, које су изграђене на 11 потока, потребно је изградити и на 

преосталим рјечицама и потоцима бујичарима, те на тај начин, регулисати њихов ток.  

Изградњом  насипа у доњој Чесми и Кумсалама спријечено је излијевање ријека 

Врбање и Врбаса, а самим тим и плављење наведеног подручја. Планирана  изградња 

насипа је у потпуности завршена, чиме је трајно ријешен проблем плављења МЗ Чесма и 

насеља Кумсале. 

Изградња хидроакумулације „Бочац“, на подручју Општине Мркоњић Град, 

значајно утиче на проток ријеке Врбас кроз Бању Луку, тако да плављење подручја МЗ 

Бочац, Крупа на Врбасу и Рекавице није значајно угрожено.  

И поред тога, због великог прилива вода, дешава се да ХЦ није у могућности 

предати комплетан доток па је испуштање вишка воде неминовно, што доводи до 

плављења. Нормална потрошња воде на ХЦ је 250 м3/сек, док се вишак и до 410 м3/сек. 

испушта посебним каналима, који ствара проблем. Без обзира на удаљеност бране од града 

(40 км), хаварије на овој хидроакумулацији имале би и одређене посљедице на подручју 

мјесних заједница низводно од бране.  
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Проглашавање одбране од поплава  на ријеци Врбас се обавља у два наврата и то : 

 редовна  одбрана  од поплава када је водостај ријеке код:Градског моста           

250 цм, а код Делибашиног села 300 цм, 

 ванредна одбрана  од поплаве када је водостај ријеке код: Градског моста 

300 цм, а код  Делибашинг села  320 цм. 

 

д)  Угрожени путни правци и инфраструктура  

 

Опасности од бујичних водотока одразили би се и на путне правце, посебно на 

критичним тачкама следећих путних правца: 

 Регионални пут Р-405 Бања Лука – Бронзани Мајдан на дијелу иза „Кожаре“ до 

раскрснице са јавним некатегорисаним путем за Прпе и Шумаре уз корито р. 

Црквене; 

 Регионални пут Р-405 Бања Лука Бронзани Мајдан на дијелу пута код станице за 

снабдијевање погонским горивом и ресторана „Стара воденица“ у Бистрици уз 

корито р.Бистрице; 

 Локални пут првог реда Борковићи – Славићка – Радосавска на мосту преко ријеке 

Брколоса у Борковићима; 

 Локални пут првог реда Борковићи – Славићка – Радосавска на мосту преко ријеке 

Брколоса у Радосавској; 

 Локални пут првог реда Буквалек – Доња Кола – Дедић Локва – Суботица код моста 

преко ријеке Сутурлије; 

 Некатегорисани пут уз поток Брусина у МЗ Пријечани; 

 Улица Старог Вујадина иза каменолома – МЗ Старчевица; 

 Улица Српских рудара – МЗ Лауш; 

 XVIII куљанска улица код „Распећа Христова“. 

 

Усљед појаве бујица на водотоцима дошло бих до појаве одрона са критичним тачкама 

на сљедећи путним правцима: 

 Локални пут првог реда Борковићи – Славићка – Радосавска на дијелу пута између 

Панџа и Башића; 

 Локални пут првог реда Мотике – Блажевац – Сарачица око 2 км од раскрснице са 

регионалним путем Р-405 Бања Лука – Бронзани Мајдан; 

 Локални пут првог реда Бочац – Агино Село – Крмине – Тисовац код аутобуског 

стајалишта „Панића поток“; 

 Локални пут другог реда Панџе – Грујићи – Пратњице – Нишићи – Јелићка црква на 

дијелу непосредно прије цркве; 

 Улица Косте Јарића 24 – МЗ Старчевица; 

 Улица Карановића на крају слијепог пута МЗ Дракулић; 

 Улица Војна МЗ Дракулић;  
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 Улица Слатинска код „Зоолошког врта“ – МЗ Чесма, 

 Орловачки пут и локални пут за Понир.  

 

ђ)  Активна клизишта  и потенцијалне опасности  

 

На подручју града постоји одређен број локација гдје су учестала клизишта а тиме и 

угрожени стамбени и други објекти грађана.Клизишта се појављују на сљедећим 

подручјима: 

 Улица Косте Јарића  - МЗ Старчевица (санирано), 

 Улица Војводе Синђелића и Лијевчанска – МЗ Паприковац,угрожена два стамбена 

објекта на бр.42 и 44, 

 Улица Ненада Костића и Благоја Паровића – МЗ Шарговац, 

 Кључка улица, 

 Улица Санска – огранак. Угрожена саобраћајница и један објекат у близини, 

 Улица Душана и Владе Копање спој са улицом Српских Рудара, 

 Улица Косте Војиновића, 

 Потпорни зид у улици Крајишких бригада (западни транзит код „Жуте пасареле“), 

 Улица Јасмира Малкића, 

 Улица Карановића у насељу Раковачке баре, 

 Насеље Дуципоље пут за Томашевиће, 

 Локација хелиодрома на Паприковцу. 

 

 

2. ЗЕМЉОТРЕС     
 Сигурно је да земљотреси спадају у групу најтежих и најстрашнијих природних несрећа 

са најобимнијим и најтежим посљедицама. 

У циљу предузимања ефикаснијих мјера заштите, прије свега савремене сеизмичке 

превентиве, неопходно је познавање регионалних и локалних топографских и 

сеизмолошких карактеристика. 

 

а) Топографске карактеристике 

 

На крајњем југу бањалучке котлине у којој се развија град, налази се зона високих 

планина, затим зона побрђа и на крајњем сјеверу ниска Посавина. Бањалучку котлину с 

југа и југоистока обухватају огранци планина: Мањача – 1214 м, Чемерница – 1338 м, 

Тисовац – 917 м и Црни врх – 546 м надморске висине. Поред широког планинског 

подручја за бањалучку котлину има велики значај ободни рељеф који је знатно нижи, а 

представља наставак масива на југу, то су углавном брда: Старчевица – 557 м, Бањ брдо – 

372 м и Крчмарице – 302 м. Са сјеверозапада котлину окружује Пискавица планина 433 м 

и Бањалучка Козара – 421 м. 
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Равно дно котлине од 150-164 м надморске висине, захвата предио с лијеве стране 

р.Врбас и има правац пружања југ – сјевер. 

У рејону бањалучког урбаног подручја у основи доминира равничарски терен који 

обухвата око 60% урбаног подручја и брежуљкасти са побрђима око 40% урбаног 

подручја. 

 

б) Сеизмичке карактеристике 

 

У постојећим геотектонским условима, бањалучко подручје представља тектонски 

чвор, гдје долази до укрштања лонгитудиналног дубинског расједа (долина ријеке Врбање 

који се повезује са зоном Поткозарја) са Врбаским расједом. Овај тектонски чвор Слика 1. 

са наведеним карактеристикама издваја бањалучко подручје као сеизмички извор јаких 

земљотреса гдје се убудуће могу очекивати земљотреси магнитуда М=6.0-7.0.    

 

 
Слика 1.  Шема механизма бањалучког земљотреса 1969. године (Земљотреси 

бањалучког региона, Д. Тркуља, 2004.)  

 

 

Бања Лука заузима подручје гдје су издвојене сеизмичке зоне које се одликују 

слиједећим карактеристикама: 

* зона 7 степени сеизмичког интензитета 

* зона 8 степени сеизмичког интензитета – захвата највећи дио градског  

   подручја, а усвојен је као основни степен за градско подручје. У овој зони 

   издвојени су терени са сеизмички неповољним карактеристикама, а то су  

   терени: Петрићевац, Старчевица и Весели бријег 

            * зона 8,5 степени сеизмичког интензитета – захвата сјеверозападни дио  

               градског подручја до жељезничке станице и Бањалучко поље, дио Борика, 

               Кумсале, подручје Врбање и Аде и два мања подручја испод Петрићевца, као и  

               од Српских Топлица према Лаушу. 
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На основу инжењерско-сеизмолошких проучавања, проведених непосредно послије 

земљотреса 27.10.1969. године, на ширем подручју Бања Луке урађена је карта сеизмичке 

микрорејонизације. На карти су издвојене сеизмичке зоне. 

 

 

 

 

Карта сеизмичке микрорејонизације Бања Луке, М. Стојковић, В. Михаилов, 

1970. (Земљотреси бањалучког региона, Д. Тркуља, 2004.)  

 

 

 

Бањалучко подручје је сеизмогено подручје, које обухвата простор од око 10.000м², 

пречника 50-60 километара од Бања Луке, стога не може строго ограничити само на 

градско подручје. О јакој сеизмичности терена на нашем подручју и генези земљотреса 

који су се догодили у прошлости, свједочи неколико морфолошко јако изражених расједа у 

постојећем рељефу, а о савременим постоје писани подаци за протеклих 100 година, као и 

најновији инструментални сеизмолошки записи.  
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 Карта епицентара земљотреса са магнитудом М≥3.0 у радијусу 50 km од Бања Луке 

 

На епицентралној карти су јасно приказани положаји епицентара земљотреса и 

најјачи земљотрес који се десио 27. 10. 1969. године у 9 сати 10 минута и 56 секунди по 

локалном времену, са магнитудом М=6.6 степени по Рихтеру и процијењеним 

интензитетом од 9ºМCS.  

  

Година Мјесец Дан Латидуда Лонгитуда Магнитуда 

1861 5 15 45.20 17.30 4.1 

1880 12 6 44.70 17.20 3.5 

1884 2 3 44.30 17.40 4.4 

1885 12 7 45.30 17.10 3.4 

1888 4 20 44.90 16.90 5.5 

1888 5 20 44.95 16.88 5.5 

1902 11 5 44.50 17.50 4.2 

1907 7 28 44.30 17.20 4.1 

1921 2 10 44.40 17.20 4.1 

1929 5 28 44.30 17.10 4.7 

1935 10 29 44.90 17.10 4.8 

1935 10 21 44.90 17.10 4.7 

1935 10 11 44.80 17.20 4.6 

1935 12 10 44.80 17.20 4.2 

1935 10 5 44.80 17.20 4.1 

1935 10 8 44.80 17.20 3.6 
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1936 11 1 44.90 17.90 3.3 

1941 4 3 44.40 17.30 4.1 

1950 8 31 44.90 17.40 4.7 

1967 7 11 44.58 17.12 4.5 

1967 10 24 45.00 16.60 4.3 

1967 9 20 44.40 17.59 3.7 

1969 10 27 44.85 17.22 6.6 

1969 10 26 44.90 17.25 5.6 

1969 12 31 44.88 17.23 4.9 

1969 10 27 44.88 17.06 4.5 

1969 10 27 44.98 17.04 4.4 

1969 10 27 45.03 16.80 3.6 

1969 11 4 44.80 17.30 3.4 

1969 11 18 45.04 17.55 3.4 

1969 11 3 44.60 17.20 3.0 

1970 10 20 44.85 17.19 4.3 

1970 8 21 44.70 17.30 3.9 

1970 1 2 44.82 17.14 3.7 

1970 6 1 44.70 17.30 3.5 

1970 10 20 44.85 17.30 3.3 

1970 5 11 44.90 17.40 3.0 

1973 9 21 44.30 17.20 3.5 

1975 2 17 44.90 17.10 3.3 

1977 4 20 44.87 17.33 4.5 

1977 4 28 44.80 17.20 3.0 

1981 8 13 44.85 17.33 5.7 

1983 8 14 44.37 17.40 3.8 

1983 2 9 45.10 16.60 3.0 

1984 4 8 44.55 17.13 4.8 

1984 3 18 44.58 17.10 4.1 

1984 9 2 44.90 17.30 3.2 

1984 3 17 44.60 17.30 3.0 

1986 10 11 44.80 17.30 3.2 

1988 1 19 44.59 17.67 3.9 

1989 3 4 44.90 17.20 3.3 

1990 6 3 44.64 17.59 4.5 

1995 12 13 44.53 17.25 4.1 

1995 12 13 44.59 17.32 3.0 

1996 2 20 44.50 17.23 4.7 

1996 11 12 44.90 17.40 3.8 

1996 2 20 44.52 17.28 3.4 
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1998 2 26 44.72 17.71 4.1 

1998 2 11 44.79 17.55 3.8 

1998 10 8 45.03 17.27 3.2 

1999 9 22 44.92 17.29 3.3 

1999 11 21 44.99 16.99 3.2 

2000 9 25 45.06 17.31 3.6 

2001 10 14 45.01 17.23 3.7 

2001 12 24 44.73 17.74 3.2 

2001 5 3 44.68 17.55 3.0 

2002 1 29 45.03 17.74 4.1 

2002 3 29 44.60 17.39 4.0 

2002 6 26 45.07 16.98 3.8 

2003 9 2 44.28 17.03 3.9 

2003 11 11 44.28 17.02 3.6 

2003 3 13 45.10 17.28 3.1 

2004 4 27 44.61 17.62 3.7 

2005 3 24 44.41 17.59 3.7 

2005 2 27 44.53 17.18 3.5 

2005 7 5 44.99 16.81 3.5 

2005 8 26 44.78 17.18 3.4 

2005 1 28 44.80 17.05 3.1 

2005 11 2 44.57 17.55 3.1 

2005 3 24 44.52 16.93 3.1 

2006 3 16 44.59 17.48 3.6 

2006 8 30 45.13 17.50 3.4 

2006 5 19 44.52 17.22 3.2 

2006 5 19 44.29 17.38 3.1 

2006 6 12 44.61 17.35 3.1 

2007 4 6 44.37 17.33 3.8 

2007 8 15 45.11 16.98 3.8 

2007 8 11 44.31 17.46 3.7 

2007 8 16 44.74 17.92 3.6 

2007 11 24 44.83 17.60 3.5 

2007 12 16 44.39 17.62 3.3 

2007 5 29 44.50 17.86 3.0 

2007 10 15 45.20 17.29 3.0 

2008 9 13 44.54 17.21 3.0 

2009 5 7 45.07 17.04 3.9 

2010 8 10 44.89 17.19 3.2 

2010 6 13 44.62 17.41 3.0 

2010 9 28 44.56 17.17 3.0 
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2011 4 28 44.75 17.37 4.3 

2011 3 21 44.84 17.15 3.6 

2011 8 18 45.00 17.14 3.6 
 

Табела 1. Епицентри земљотреса на подручју радијуса 50 km од Бања Луке са 

магнитудама М≥3.0 по Рихтеру 

 

 На основу података о земљотресима који су се догодили на бањалучком подручју у 

протеклом периоду, може се закључити да бањалучко жаришно подручје карактерише 

појава јаких претходних земљотреса, што је у вези са веома сложеном тектонском 

структуром, грађом терена. 

 Поред природних, на овом подручју јављају се и изазвани, тј. техногени-

техноизостатички земљотреси, као и последица изградње бране и акумулације 

хидроелектране „Бочац“ на ријеци Врбас. 

 

в) Ефекти дејства и посљедице земљотреса  

 

Земљотреси изазивају различита оштећења или потпуна рушења појединих 

објеката. Под рушевинама се може наћи мањи или већи број грађана са лакшим или тежим 

повредама као и са смртоносним повредама. Посљедице земљотреса зависе од: 

* типа, интензитета и правца удара 

 * рељефа,геолошког састава земљишта и подземних вода 

            * врсте објеката, квалитета конструкције и урбаних параметара 

 Земљотреси од 26. и 27.10.1969. године проузроковали су огромне штете на 

бањалучком подручју, гдје је 1.117 лица лакше или теже повријеђено, а 15 изгубило 

животе. Стихија је подједнако погодила све области друштвеног живота и уништила или 

тешко оштетила више од 86.000 станова. Огромне штете нанесене су и привреди Бањалуке, 

гдје је укупно оштећено 112 привредних организација. 

 Метода истраживања интензитета дејства земљотреса примијењена у Бањалуци, 

заснива се на критеријумима сеизмолошке скале МСК-64., степена оштећења објеката и 

њиховом односу са степеном сеизмичког интензитета. Према критеријумима скале МСК-

64., дефинисано је шест /6/ степена оштећења објеката, што се види из слиједеће табеле: 

 

г)  Преглед карактеристика оштећења објеката 

Р/Б 
СТЕПЕН 

ОШТЕЋЕЊА 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОШТЕЋЕЊА ОБЈЕКАТА 

1 2 3 

1. 0 БЕЗ ОШТЕЋЕЊА 
2. 1 СЛАБА НЕКОНСТРУКТИВНА ОШТЕЋЕЊА 

3. 2 
ЗНАЧАЈНА НЕКОНСТРУКТИВНА И СЛАБА 
КОНСТРУКТИВНА ОШТЕЋЕЊА 

 



 

37 
 

1 2 3 

4. 3 ЗНАЧАЈНА КОНСТРУКТИВНА ОШТЕЋЕЊА 

5. 4 
ТЕШКА КОНСТРУКТИВНА ОШТЕЋЕЊА И 
ДЈЕЛИМИЧНО РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

6. 5 ПОТПУНО РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА 
  

Процјена степена оштећења објеката, вршена је на основу оштећених фасада и 

унутрашњих зидова, преградних зидова и кровних покривача. Анализа оштећења објеката 

показала је да поред тла, на степен оштећења објеката утичу и нека својства објеката. 

  

Каква ће оштећења бити на објектима усљед земљотреса, зависи од врсте објекта као и 

интензитета земљотреса. Објекти се могу подијелити у три групе и то: 

 ПРВА ГРУПА ОБЈЕКАТА 
зграде од необрађеног камена, непечене опеке, куће од набоја; 

 ДРУГА ГРУПА ОБЈЕКАТА 
зграде од печене опеке, блокова и монтажне зграде, зграде од природног клесаног 

камена и зграде са дјелимично дрвеном конструкцијом 

 ТРЕЋА ГРУПА ОБЈЕКАТА 
армирано-бетонске зграде /скелетне конструкције/ и добро грађене дрвене зграде 

 

 Према овој подјели објеката, у зависности од интензитета земљотреса, могућа су 

оштећења објеката која су приказана у слиједећој табели: 

 

Р/Б 

ИНТЕНЗИТЕТ 
ЗЕМЉОТРЕСА 
У СТЕПЕНИМА 

ПО МКС 

ПОСЉЕДИЦЕ НА ОБЈЕКТИМА 

I  ГРУПА 
ОБЈЕКАТА 

II  ГРУПА 
ОБЈЕКАТА 

III  ГРУПА 
ОБЈЕКАТА 

1 2 3 4 5 

1. V 
Лакша оштећења 
појединачна 

- - 

2. VI 
Лакша оштећења 
масовна 

Лакша оштећења 
појединачна 

- 

3. VII 
Тешка  оштећења 
масовна 

Лакша оштећења 
масовна 

Лакша оштећења 
појединачна 

4. VIII Разорна оштећења 
Тешка  оштећења 
масовна 

Средња  оштећења 
масовнија 

5. IX 
Тотална оштећења 
масовнија 

Разорна 
оштећења 
масовнија 

Тешка оштећења 

6. X Тотална оштећења 
Тотална 
оштећења 
масовнија 

Разорна оштећења 
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 При земљотресу интензитета од I-IV степена, све грађевине ће бити без оштећења, а 

при земљотресу од XI-XII степени руше се сви објекти. 

 У поступку процјене интензитета земљотреса треба имати у виду и чињеницу, да 

подземне воде са нивоом на 10м и дубље испод површине терена, не утиче на повећање 

степена сеизмичког интензитета. Кад је ниво подземних вода на дубини 4 м испод 

површине терена, сеизмички интензитет се повећава за 0,5 степени, а кад је ниво 

подземних вода на дубини до 1 м испод површине терена, сеизмички интензитет се 

повећава за 1 степен. 

 Имајући у виду да земљотреси дејствују временски врло кратко и руше виталне 

структуре насељених мјеста, ефекат изненађења био би врло јак и у цјелини би пореметио 

нормалан живот у насељеном мјесту, а поготово у градском подручју. Дејство земљотреса 

на грађевински фонд зависи између осталог и од: 

- Лоцираности насељеног мјеста, 
- Концентрације и густине насељености, 
- Намјене појединих површина, 
- Примјене техничких прописа и  
- Предузимања превентивних заштитних мјера 

 

Рушилачком дејству земљотреса биле би изложене све врсте грађевина, које су 

изграђене на сеизмичком подручју. Узевши у обзир карактеристике територије, треба још 

једном нагласити да се велико подручје града налази у високом, односно опасном степену 

трусности, а што значи да би објекти, нарочито они код којих није била заступљена 

асеизмичка градња, претрпјели знатна оштећења, па и тешка разарања. 

Мјесне заједнице које се налазе на ужем урбаном подручју града (Старчевица, 

Обилићево, Борик, дио Центра, Лауша, Паприковца, Кочићевог Вијенца и Петрићевца, као 

и мјесне заједнице Ада, Врбања и дио насеља Делибашино село), а које по степену 

сеизмичке опасности спадају у групу од 8 и више степени по МКС, су врло значајан дио 

града, и захвата површину од око 125 км², што представља око 10% територије града 

(1.239 км²). На том подручју живи око 140.000 становника и око 40.000 домаћинстава, гдје 

су углавном лоцирани и сви привредни, културни, јавни и други објекти. 

Као код свих јаких земљотреса, тако и на нашем подручју биле би присутне 

слиједеће опште карактеристике: 

- оштећења великог броја зграда и других грађевинских објеката, 
- оштећења комуникација, 
- оштећења инфраструктуре, (водовод, канализација, топловод, 

електроинсталације), 
- оштећења ПТТ мреже, 
- повређивања и погибија људи, 
- могућа затрпавања људи под рушевинама, 
- масовне психичке трауме – паника, 
- пожари или експлозије зграда и лако запаљивих материјала, 
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- оштећење привредних објеката, школа, факултета, дјечијих вртића, болница, 
хотела, установа културно-историјског и јавног садржаја у којима по 
правилу борави велики број људи. 

 

У сеоским насељима могу се претпоставити губици у сточном фонду, нарочито у 

објектима старијих конструктивних карактеристика. 

Сигурно је да би посљедице напријед наведених појава биле: 

- отежано снабдјевање водом и другим животним намирницама, 
- опасности од епидемије, 
- проблем смјештаја повријеђених и осталих који су остали без куће, 
- опасности од крађа и пљачке друштвене и приватне имовине, 
- ширење алармантних и злонамјерних гласина, 
- отежани услови привређивања. 

Изразито неповољне карактеристике нашег подручја су: 

- хетерогена структура градског ткива,  
- концентрација изградње у граду са великим степеном искоришћености земљишта, 
- хетерогеност у погледу спратности (објекти са сеизмички повољном и неповољном 

спратношћу на истом простору), 
- уређеност стамбених објеката са малим међусобним растојањем, 
- недовољна проточност саобраћајница, 
- незадовољавајућа величина и размјештај зелених површина. 
Све ово указује да би одређени дијелови територије града могли трпјети тешка 

разарања стамбеног и другог грађевинског фонда, као и тешке посљедице за становништво 

посебно ако би до земљотреса дошло у ноћним часовима. 

 

 д) Мјере заштите 

 Кад се говори о заштити од земљотреса, сигурно је да се не може говорити о 

потпуној заштити, јер је то економски неприхватљиво, а технички скоро неизводљиво. 

Перманентна опасност од катастрофалних земљотреса, који су се релативно често 

догађали на нашем ширем простору, указује на потребу процјене начина на који се 

превентивно дјелује против земљотреса. 

 Превентивом против штетног дејства земљотреса треба започети још у фази 

просторног и урбанистичког планирања и пројектовања. Неопходно је узети у обзир 

конкретне сеизмичке услове локације на којима се граде објекти, а технички прописи за 

пројектовање и грађење у сеизмичким подручјима (на подручју нашег града), представљају 

једну од основних превентивних мјера за заштиту од земљотреса. 

 Прописани степен сеизмичке сигурности при пројектовању и изградњи на нашем 

подручју износи 9+1 степен МКС. Провођење овог законског захтјева врше органи 

Административне службе града, а при самој изградњи инвеститор и извођач радова. 

Поштивање асеизмичких прописа у градњи објеката нужно је у циљу безбједнијег 

живљења и ублажавања штетних посљедица од земљотреса. 

 У стамбеним насељима грађеним послије земљотреса из 1969. године (Паприковац, 

Нова Варош, Центар I и Центар II , дио насеља Росуље,Старчевица,Борик, Обилићево, као 



 

40 
 

и Лазарево – гдје су изграђени монтажни објекти те и објекти на којима је извршена 

санација постојећих објеката), за претпоставити је да је заступљен степен асеизмичке 

градње. 

 Подаци о стамбеном фонду града указују да је на територији града, односно 

урбаног подручја, присутна градња са употребом квалитетних материјала, а монтажне 

стамбене јединице у насељу Лазарево показале су велику сеизмичку отпорност. 

 Поред планирања, пројектовања и изградње у циљу рационалне и економски 

оправдане заштите људи, материјалних добара и животне средине, посебну пажњу треба 

посветити упознавању становништва на сеизмички угроженом подручју са величином и 

карактеристикама присутне опасности од земљотреса који их угрожава. Неопходно је те 

људе упознати са одговарајућим начином живљења и понашања у вријеме и прије 

земљотреса, а посебно у вријеме када се он догоди. Ово тим прије јер је проценат 

повређивања и погибије људи од земљотреса релативно мали (око 20%), док је највећи дио 

трагичних посљедица земљотреса по људе везан за њихово панично понашање (око 80%). 

То значи да  је неопходно благовремено планирати, организовати и са становништвом 

извести одговарајућу обуку, гдје указати на три етапе сеизмичке превентиве: 

- вријеме прије земљотреса 
- вријеме главног удара 
- вријеме накнадних удара и смиривања тла. 

 

Имајући у виду напријед наведено, Планом заштите и спашавања од елементарне 

непогоде и друге несреће, морају се предвидјети и детаљно разрадити слиједећа питања: 

 

1. Мјере и активности прије рушења /припремна фаза/ гдје прецизно утврдити све 
активности које треба провести у припремној фази, са утврђеним носиоцима 
датих активности, ко врши верификацију задатака, као и вријеме извршења 
предвиђених задатака. 

2. Вријеме главног удара 
овим дијелом Плана утврдити активности у најнужнијим областима 

/информисање, здравство и отклањање директних штета/, са јасно утврђеним 

носиоцима активности, временом и мјестом извршења задатака, те ко врши 

верификацију предузете активности. 

3. Вријеме након земљотреса 
Како ово вријеме представља вријеме када се приступа отклањању насталих 

штета и планском нормализовању живота на подручју захваћеном 

земљотресом, у овом дијелу Плана треба у свим областима живљења 

/информације, здравство, организација отклањања директних штета, 

рашчишћавање рушевина, организација смјештаја и исхране становништва, 

прихват помоћи, мјере безбједности/ детаљно утврдити све задатке са јасно 

утврђеним извршиоцима, вријеме и мјесто извршења задатака, као и ко врши 

верификацију задатака и активности. 
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3. ПОЖАРИ  

 

а)  Пожари отвореног простора:  

 На подручју града Бања Лука јављају се пожари на отвореном простору изазвани 

на: пољопривредним културама, ниском растињу, шумама, депонијама смећа и 

контејнерима. 

Према врсти дрвећа најосјетљивији на пожаре су четинари: смрча, јела, бијели и 

црни бор, те остали четинари. Ако их посматрамо према газдинским класама то су све 

газдинске класе шумских култура (3000) те високе шуме четинара и лишћара (1200). 

Велику осјетљивост на пожаре такође могу имати и површине подесне за 

пошумљавање нарочито ако су закоровљене и налазе се уз шумске комплексе. 

 

Статистички подаци о шумским пожарима: 

Година Укупно шумских пожара Причињена штета (КМ) 

2004 2 Није било штете 

2005 2 9.350,00 

2006 8 11.874,00 

2007 44 130.558,23 

2008 14 2.443,00 

2009 7 7.590,00 

2010 4 Није било штете 

2011 13 56.433,00 

2012 34 172.537,36 

2013 3 280,00 

(подаци ШГ Бања Лука) 

 

 Професионална ватрогасна јединица града Бања Лука учествује у гашењу шумских 

пожара (ниског растиња, шума, пашњака и других култура) што се може видјети из 

сљедећег прегледа: 

година 
Шумски 

пожари 

Приватн

и сектор 

Друштвени 

сектор 

Возила Интервенисал

о ватрогасаца 

 

ДАН 

 

НОЋ 

Укупно вријеме(h) 

2003 152 81 71 163 436 107 45 55720 

2004 31 26 5 32 93 16 15 6335 

2005 34 34 - 34 35 22 12 6310 

2006 36 36 - 48 129 18 18 7218 

2007 178 161 17 191 563 108 70 49629 

2008 107 96 11 110 312 72 35 22251 

2009 74 74 - 74 197 53 21 17630 
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У највећем броју случајева узрок настанка шумских пожара је људски фактор. До 

настанка пожара долази усљед непажње или намјерно, а то могу бити: крчења њива (у 

прољетном и јесењем периоду) када се запали искрчени материјал те усљед 

неконтролисања ватре пожар често захвати околне састојине или нпр. намјерно паљење 

корова од стране чобана. Далеко мањи (готово занемарљиви) узрочници могу бити муње 

или варничења из далековода. 

 Што се тиче кључних фактора за настанак пожара може се уобзирити: 

-температура 

-годишње доба 

-влажност ваздуха 

-јачина вјетра 

-гориви материјал 

 

 ШГ „Бања Лука“ је израдило карте на којима се налазе зоне потенцијалног ризика. 

За сваку Привредну јединицу је израђена карта у размјери 1:25 000 тј. укупно 16 карата. На 

свакој карти су означени индекси опасности од пожара према различитим бојама и 

подијељени су у укупно пет степени: 

-први степен (највећа угроженост): црвена боја 

-други степен: наранџаста боја 

-трећи степен: жута боја 

-четврти степен: зелена боја 

-пети степен: плава боја 

  

Зоне потенцијалних ризика опасности од пожара карактеристичне су за сљедеће 

ревире: 

 Ревир Бронзани Мајдан 

Мијешана култура и високе шуме, првог и другог степена опасности које обухвата 

подручје с.Перван, Перван Доњи с.Вилуси, Дринићи, Милосавка, с. Мелина,с. 

Ђорђевићи, с.Славићка-Обровац. 

 Ревир Поткозарје 

Култура бора и смрче, другог степена опасности која обухвата подручје Горње 

Пискавице засеок Макарићи. 

 

 

2010 43 23 20 44 137 23 20 7930 

2011 199 139 60 207 545 146 53 37730 

2012 404 303 101 482 1237 300 104 92652 

УКУПНО 1258 973 285 1385 3684 865 393 303605 



 

43 
 

 Ревир Осмача – Тисовац 

Култура смрче, трећег степена опасности на подручју мјесне заједнице Агино село  

- локалитет Нова вода и Ћотлук, засеок Шкрбин До и Мјесна заједница Крмине, 

засеок Сјена и Босанчић. 

 Ревир приградске шуме 

Култура смрче и бора, првог и другог степена опасности која обухвата подручја 

Кајбаковац, Козарац и Понир, затим култура бора на подручју Врбање, Чесме, 

Крчмарица, Пријечана и Траписта. 

 

 Шумске комуникације и њихова проходност за ватрогасна возила: 

 Укупна дужина шумских комуникација износи 289,36 Км. Сви правци се у 

зависности од тренутног стања, интензитета саобраћаја одржавају редовним насипањем а 

све у складу са годишњим планом. Све комуникације (шумски камионски путеви) којима 

су отворени шумски комплекси су проходне и за ватрогасна возила. 

У периоду од 15.05.-15.10. у години од стране ШГ Бања Лука обезбједиће се стална 

осматрачка служба са природних кота и изграђених осматрачница.На простору 

шумскопривредног подручја, раније су утврђена осматрачка мјеста (имајући у виду 

локације и степен угрожености састојина), која се налазе: 

- ПЈ „Црни Врх“ на коти „Гаковица“-одјел 66,  

- ПЈ „Старчевица-Бјељевине“ осматрачка мјеста на коти „Козаревац“-одјел 19 и 

„Кајбаковац“-одјел 17, 

- ПЈ „Чемерница“ осматрачко мјесто на коти „Голи Вис“ на тромеђи одјела 18, 21 и 

28. 

- ПЈ „Осмача-Тисовац“ осматрање се врши са коте „Врановина“ –одјел 62 и са 

природне узвисине у Агином селу, као и са коте у одјелу 32/2 у Тисовцу, 

- ПЈ „Мањача“ осматрачко мјесто је на коти званој „Преплетњак“ у одјелу 13, 

- ПЈ „Стрмац-Вилуси“ осматрање се врши са коте зване „Кик“-одјел 57 те са коте 

зване „Козјерац“-одјел 4 и  коте „Шибови“ у одјелу 17, 

- ПЈ „Милосавка“ осматрање се врши са кота „Греда-Селиште“ у одјелу 32 и са коте 

„Ракитовача“ у одјелу 20/1, 

- ПЈ „Козара Бањалучка“ осматрање се врши са коте „Бобија“ у одјелу 2, 

- ПЈ „Козара Приједорска“ са коте „Гугунова глава“ одјел 75, 

- ПЈ „Козара Врбашка“ са коте „Гугунова глава“ одјел 13, 

- ПЈ „Црни Врх“ са коте „Клупе“ у одјелу 42 и 

- ПЈ „Велика Укрина“ са коте у засеоку „Спасојевићи“ одјел 194. 

 

Поред осматрача осматрање у шуми врше и чувари шума вршећи своју редовну 

дужност,као радници запослени у предузећу уз помоћ грађана. 
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б)  Пожари у стамбеним и индустријским објектима: 

 

Пожари у стамбеним и индустријским објектима најчешће су изазвани: људском 
непажњом, несавјесним радом у производњи, неисправним електроинсталацијама, усљед 
појаве техничке неисправности одређених машина уређаја и других средстава, као и 
појавом природне непогоде и др. 
 
На подручју града могући су пожари са једном од слиједећих посљедица: 

 Већи број људских жртава 
 Већа материјална штета 

Највећи број жртава се очекује на слиједећим пожарима: 
 Пожар резервоара или цистерних мазута, може да проузрокује већи број људских 

жртава услијед кипљења и закашњелог кључања горива (градска топлана, 
индивидуалне котларнице и превоз роба у друмском и жељезничком саобраћају) 

 Пожар у Клиничком центру био би пропраћен већим бројем људских жртава 
 Пожар у предшколским установама 
 Пожар у основним и средњим школама 
 Пожар у хотелима и јавним установама 
 Пожар у вишеспратним објектима 
 Пожар у складиштима вјештачког ђубрива која садрже амонијум-нитрат 
 Пожар у друмском саобраћају – возила која превозе опасне материје 
 Пожар на надземним резервоарима пропан-бутан услијед излијевања течне фазе 

испод резервоара. 
 
Пожари који су праћени људским жртвама више година послије настанка и гашења пожара 
могу се појавити при слиједећим акцидентима: 

 Пожар на трансформаторима који садрже пирален – трајно трафо уље 
 Пожар у аутосервисима, продавницама ауто-дијелова и складиштима при којима 

сагорјева моторно уље 
 Пожари на бензинским станицама 
 Пожари ускладиштеног вјештачког ђубрива 
 Пожари у продавницама боја и лакова 
 Пожари у пољопривредним апотекама 

 
У граду Бања Луци могући су пожари са већом материјалном штетом и то: 

 Пожари  у: дрвној индустрији ,жељезници, солитерима, индустрији који могу 
проузроковати огромне материјалне штете вриједности преко 10000000 КМ 

 Пожари вриједнијих објеката у индустрији 
 Пожари у војним објектима и касарнама 
 Експлозија резервоара мазута 
 Експлозија распршне боје код наношења премаза. 
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Професионална ватрогасна јединица града Бања Лука интервенисала је у гашењу пожара 
на разним објектима (стамбеним и индустријским) што се може видјети из слиједеће 
табеле:  
 
  

 
 

 

 

 

 Професионална ватрогасна јединица сходно Закону о заштити од пожара врши 

поједине стручне послове надзора који се односе на благовременост и повећање 

ефикасности ватрогасне интервенције, функционалност и исправност водозахвата, 

хидраната, апарата за почетно гашење пожара, димовода,, одлагања запаљивих течности и 

гасова и других запаљивих материјала у подрумима, на таванима и другим мјестима која 

представљају опасност, проходност пожарних путева и прилаза електричним разводним 

таблама, хидрантима, апаратима, блокадним вентилима гасних инсталација и инсталација 

са запаљивим течностима, забрану коришћења отвореног пламена и пушења на пожаром 

угроженим просторима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

година 
Укупан број 

пожара 

Приватни 

сектор 

Друштвени 

сектор 
Возила 

Интервенисало 

ватрогасаца 

2003 450 172 278 511 1651 

2004 278 190 83 336 1195 

2005 350 111 239 403 1348 

2006 280 185 95 326 1047 

2007 526 368 158 585 1972 

2008 533 344 189 581 1939 

2009 453 275 178 494 1700 

2010 407 200 207 439 1447 

2011 659 368 291 703 2116 

2012 929 561 368 1015 2946 

УКУПНО 4865 2779 2086 5393 17361 
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ПРЕГЛЕД  

извршених превентивних контрола за период од 2009. до 2013. године 

 

КОНТРОЛИС
АНИ 

СУБЈЕКТИ 

ВРСТА 
КОНТРОЛЕ 

ПРЕДМЕТ КОНТРОЛЕ 
Р

ед
о

вн
а 

В
ан

ре
д

н
а 

П
ов

ра
тн

а Прилаз 
објекту 

Апарат за 
почетно 
гашење 
пожара 

Хидрантс
ка мрежа 

Мјесто за 
одлагање
запаљиви 
материја 

Упозоре
ње 

забране 
отворен. 
пламена 

Уређе
н 

Неуре 
ђен 

Има 
Нем

а 

Исп
равн

а 

Неис
пр. 

Има  
Нем

а  
Има  нема 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Стамбени 
објекти (ЗЕВ) 

1303 - 944 1766 705 794 1512 726 1580 2247    

Ноћни 
клубови, 
барови и 
дискотеке 

31 14 4 14 - 11 3 8 6 31    

Образовне 
институције 

82 - 19 72 8 67 15 69 13 101    

Институције 
културе 

9 - 5 8 1 9 - 8 1 14    

Привредна 
друштва 
(индустријски 
и др.) 

64 - 58 64 - 60 4 49 15 64  64  

Тржни 
центри 
 

- - - - - - - - - - - - - 

Органи и 
друге 
организације 

14 - - 14 - 14 - 14 - 14    

 
СВЕГА: 

1503 14 1030 1775 714 955 1534 874 1615 2471  64  

 

Планом заштите од пожара града Бања Лука који је донесен 2012. године , а сходно 

Закону о заштити од пожара детаљно су идентификовани ризици од пожара, извршена 

анализа ризика и капацитета, утврђене слабости и недостаци те дати предлози додатних 

мјера и активности на спровођењу мјера заштите од пожара. 

 План је рађен према Методологији за израду планова заштите од пожара, тако да у 

овој процјени су само назначени основни елементи у вези ризика од пожара. 
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4.ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ (суша, сњежне падавине, поледица,  

киша, олујно невријеме)  
Суша:  

Усљед метео-климатских промјена у посљедњих неколико година, у љетњем 

периоду, поједина подручја града усљед суша – великих врућина, имају потребу за 

снабдјевањем становништва питком водом. Снабдијевање становништва питком водом 

врши се путем цистерни за превоз питке воде.У периоду од 2009. - октобра 2013.године  

испоручено је 27.629 м3 воде за потребе становништва у 32 мјесне заједнице.  

 

ПРЕГЛЕД ИСПОРУЧЕНЕ ПИТКЕ ВОДЕ НА УГРОЖЕНА ПОДРУЧЈА ПО 

МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ ОД 2009-2013. ГОДИНЕ 

 

Р/б
р 

МЈЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

ИСПОРУЧЕНО М³ ПИТКЕ ВОДЕ ПО 
ГОДИНАМА 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
УКУПНО 
М³ ВОДЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Агино Село - - - 12 - 12 
2. Бистрица 168 - 158 140 216 682 
3. Бочац 1250 - 670 860 344 3124 
4. Борковићи 156 - 18 88 342 604 
5. Бронзани Мајдан - - - 76 32 108 
6. Голеши 30 - 52 26 32 140 
7. Горња Пискавица 460 - 120 310 240 1130 
8. Драгочај 78 - 38 92 64 272 
9. Доња Кола 696 - 1174 568 384 2822 

10. Залужани 10 - - - - 10 
11. Карановац 232 - 280 344 352 1208 
12. Кмећани - - 80 8 - 88 
13. Кочићев Вијенац - - 90 - 8 98 
14. Кола 52 - 208 140 70 470 
15. Крупа на Врбасу 696 - 1040 448 312 2496 
16. Љубачево - - - 16 - 16 
17. Мотике 28 - 38 80 10 156 
18. Обилићево 24 - 35 - - 59 
16. Павићи - - 432 280 128 840 
19. Пискавица 698 - 314 318 192 1522 
20. Поткозарје 10 - - 8 8 26 
21. Пријаковци 28 - - - - 28 
22. Пријечани - - - 16 8 24 
23. Рекавице 1 1004 - 312 344 250 1910 
24. Рекавице 2 28 - 120 80 80 308 
25. Сарачица 233 - 238 198 8 677 
 



 

48 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26. Српске Топлице - - 44 8 80 132 
27. Старчевица - - 8 - 64 72 
28. Стратинска - - - - 8 8 
29 Стричићи 424 - 2035 1328 576 4.363 
30. Чесма 558 - 900 933 712 3103 
31. Шарговац 164 - 240 363 286 1053 
32. Шимићи - - 32 36 - 68 

УКУПНО: 7027 - 8676 7112 4.806 27.629 
 

Суше које су задесиле наш регион током 2003. 2007./2008. 2011. и 2012. год. биле су врло 

изражене, а научне студије и водећи климатски центри у региону и свету наглашавају тај 

проблем, с обзиром да пројекције за ближу и даљу будућност указују да ће се тај проблем 

продубити још драстичније. 

 

 

Сњежне падавине: Појаве сњжних падавина се јављају претежно у децембру до марта 

мјесеца уз мање дана у мјесецу новембру. Редовно се сваке године доноси Програм рада 

зимске службе којим се дефинишу задаци на одржавању: 

 проходности у зимском периоду улица, тротоара, мостова, тргова и других 

саобраћајних површина те локалних и некатегорисаних путева на подручју града 

 спречавање поледице на улицама, мостовима, тротоарима, трговима те локалним и 

некатегорисаним путевима посипањем соли (-50 С), аброзивног материјала или 

мјешавине једног или другог 

 машинско и ручно чишћење сливника, ригола и одвојних јарака. 

Усљед непроходности путева због наглог падања снијега и отежане комуникације до 

најугроженијих насеља организује се рашчићавање снијега и допремање најнеопходнијих 

артикала угроженом становништву.  

 

Олујно невријеме и град: У анализама учесталости појаве олујних невремена, због њихове 

просторне ограничености и неједнолике просторне распрострањености, немогуће је добити 

потпуну слику јављања, будући да се често дешава да они прођу незабележени на 

појединим метеоролошким станицама. Зато нема адекватне статистике о њиховом броју, а 

још мање података о разорном дејству на одређеним подручјима.  

Град је честа појава током летњих месеци. Према подацима противградне превентиве РС, 

2006 године је био најмањи број јављања са противградних станица о појави града, када је 

59 противградних станица јавило за појаву, а највећи број јављања са 179 станица десио се 

2008. године (укупно  има 200 противградних станица данас).  Све је то последица чешће 

појаве екстремно високих температура, температурна колебања и повећања средње 

температуре. 
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5.ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ  
 

а)техничко-технолошке несреће настале у привредним објектима  

 

 Преглед правних лица, с бројем локација, која по основу производних или  
технолошких процеса, удаљености од насеља, водотока, пољопривредног 
земљишта и емисија опасних материја представљају стварну или могућу 
опасност по људе, материјална и културна добра, инфраструктуру и животну 
средину 

Пољопривреда, шумарство, рибарство: 
- на локалитету Крупа на Врбасу: „Тропик рибарство“ ДОО, „Слапови“ ДОО и Риба-

мерц“ ДОО, у Мелини „Јаничић“ ДОО, 
- Фарме кока носиља и клаонице перади (Куљани, Пријаковци, Новаковићи), 

Вађење руда и камена: 
- каменоломи у Љубачеву („Козарапутеви, Дуципоље-пут), у Добрњи („Бинис-

Бетон“), 
Прерађивачка индустрија: 

- „Бањалучка пивара“ АД 
- „Витаминка“ АД 
- „Ливар-Ливница челика“ АД 
- „Фабрика дувана“ АД 
- „Еуро-хем“ ДОО 
- „Хемофарм“ Новаковићи-фармацеутска индустрија 
- „БЕМА“ ДОО-производња кожне обуће 
- „Оптима група“ ДОО и „Нестро Петрол“ ДОО-бензинске пумпе и резервоари 
- „Нова ДИ Врбас“ ДОО 
- пилане и примарна прерада дрвета („КМК“ у кругу „Инцела“, „Дрворез“ ДОО 

Љубачево, „Дрво Продекс“ ДОО Карановац и др.), 
- производња камених агрегата и асфалтне базе („Бетон градња Видовић“ Залужани, 

„ТБГ“ ДОО Кумсале, „Бинис“ Залужани, „Хидрокоп“ Туњице, Ребровац, „Камени 
агрегати“, „Козарапутеви“, „Пут“, „Дуципоље“), 

- „Славнић“ ДОО Залужани-производња сточне и рибље хране, 
 

Комуналне и друге услужне дјелатности: 
- „Градско гробље“ АД 
- „Топлана“ АД 
- „Водовод“ АД 
- Регионална депонија Рамићи 
- АД „Чистоћа“ 
- АД „Нова сировина“-откуп и прерада секундарних сировина, а у кругу „Нове 

сировине“ и производња арматурних мрежа-ДОО „Комерц Мали“,  
- „Електропренос“-трафо-станице 
- сервиси и радионице за одржавање и оправку моторних возила (око 20 на подручју 

града) 
- станице за откуп секундарних сировина („Плавшић“ Рамићи, „BC Metal“, „TCP 

Balkan“ и „PC info“ у кругу „Инцела“, „Милкус“ и „Призма комерц“ у Рамићима,  
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- каменоресци („Грмуша“ Туњице, „Ороз“ Карановац, „Кондић“ Буџак, „Кречар“ 
Залужани, на подручју Сарачице: Штрбац, Јанковић, Косић и Ћулум, „Малинић“ 
Пријаковци и по један каменорезац у Врбањи и Шехеру-„Кушмић“).  

 

б) Полутанти чије се вриједности мјере у ваздуху на територији града су: 

SO2,NO,NO2,NOx, LČ10,CO i O3. Измјерене вриједности квалитета ваздуха на територији 

града показују да се уљетним мјесецима квалитет ваздуха креће углавном у границама 

прве класе квалитета, док се у зимским мјесецима усљед почетка грејне сезоне, а тиме и 

повећаних емисија у ваздуху, квалитет ваздуха креће у границама друге и треће класе.На 

основу резултата мјерења квалитета ваздуха у граду, у периоду од 2008 –2012. године, 

здравље становника није било угрожено квалитетом ваздуха који удишу.   

 

      Табела: Просјечне мјесечне концентрације измјерене на подручју  града за 2012. годину 

 
CO SO2 О3 NO NO2 

 
NOx 

 

ЧАЂ ЛЧ10 

(mg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) (μg/m3) 

Јануар 
2.033 33.494 49.548 15.970 28.450 44.420 18.81 37.237 

III класа II класа - - I класа - I класа I класа 

Фебруар 
2.473 37.743 35.505 17.115 31.408 48.524 22.56 44.473 

III класа II класа - - II класа - II класа II класа 

Март 
1.121 23.667 22.917 16.451 23.073 39.524 15.35 29.841 

II класа I класа - - I класа - I класа I класа 

Април 
0.811 22.444 19.614 15.970 24.897 40.867 13.67 27.073 

I класа I класа - - I класа - I klasa I класа 

Мај 
0.441 21.343 18.912 15.149 22.452 37.600 13.40 26.235 

I класа I класа - - I класа - I klasa I класа 

Јун 
0.326 15.695 32.157 18.554 31.501 50.055 10.55 20.449 

I класа I класа - - II класа - I класа I класа 

Јул 
0.253 15.065 40.040 19.034 34.091 53.125 10.42 20.186 

I класа I класа - - I класа - I класа I класа 

Август 
0.330 15.729 39.962 17.057 30.311 47.368 13.29 25.504 

I класа I класа - - II класа - I класа I класа 

Септембар 
0.516 22.525 33.805 14.356 25.677 40.033 17.10 33.621 

I класа I класа - - I класа - I класа I класа 

Октобар 
0.927 25.230 43.353 15.220 28.966 44.186 18.84 36.770 

I класа I класа - - I класа - I класа I класа 

Новемабар 
1.129 30.575 32.985 12.400 26.083 38.483 19.39 37.997 

II класа II класа - - I класа - I класа I класа 
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Децембар 
1.663 34.447 31.605 14.153 34.186 48.338 21.39 41.985 

II класа II класа - - II класа - II класа II класа 

Просјеч.год.

конц. 
1.002 24.830 33.367 15.952 28.425 44.377 16.23 31.781 

КЛАСА II класа I класа - - I класа - I класа I класа 

 

 На основу анализе података претходних година донешен је Локални програм 

заштите ваздуха и Акциони план заштите квалитета ваздуха (које је усвојила 

Скупштина града), којим се дефинишу извори загађења, те предлажу мјере и 

активности у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха. 

  

в) управљање производним отпадом 

 

С циљем почетка имплементације Пројекта управљања чврстим отпадом, који 
финансира Свјетска банка (4 милиона USA $ и уз финансијску подршку Владе Републике 
Српске у укупном износу од 666.667 USA $), Град Бањалука и седам општина (Градишка, 
Прњавор, Лакташи, Србац, Котор Варош, Челинац и Кнежево) основали су 2003. године 
јавно предузеће „Деп-от“ Бањалука. Прва фаза реализације Пројекта завршена је јула 2009. 
године, када је започела реализација друге фазе.  

 
У оквиру реализације прве фазе Пројекта управљања чврстим отпадом извршена је 

реконструкција управне зграде и приступних саобраћајница, уградња колске ваге, израда 
пројекта санације и проширења депоније, набавка машина за рад на депонији, као и 
пластичних контејнера за одвојено сакупљање отпада. При том су уклоњене 32 дивље 
депоније на бањалучкој регији и урађена студија утицаја депоније у Рамићима на животну 
средину. У оквиру радова друге фазе завршена је изградња радног платоа и лагуне 
оборинских вода на депонији.  

 
 

На Регионалној депонији у Рамићима збринуто је током 2012. године укупно 
101.667 тона разног отпада, од чега се на мијешани комунални отпад односи 83.870 тона 
или 82,5% укупно збринутог отпада. У остале врсте одложеног отпада сврстан је: отпад са 
зелених површина, клаонички отпад, неопасни технолошки и неразврстани грађевински 
отпад, грађевински отпад с бетоном, грађевинска шута без бетона и чисти ископи земље и 
камења.  
 

У складу са стандардима Европске уније, на простору Регионалне депоније у 
Рамићима реализује се програм мониторинга (мјерење квалитета процједне депонијске 
воде, квалитета ваздуха, буке, зрачења, третман процједних вода и мониторинг утицаја 
депоније на животну средину). 

 
 
 
 



 

52 
 

г) Преглед бензинских пумпи 

 

На подручју града Бања Лука егзистирају сљедеће бензинске станице: 
 

1. ДОО ''Нафта Транс'' ПЈ ''Бензинска станица број 2'', 
2. Бензинска пумпна станица ''Ђукић'', 
3. ''Крајинапетрол'' Бензинска станица 1, 
4. ''Крајинапетрол'' Бензинска станица 2, 
5. ''Крајинапетрол'' Бензинска станица 3, 
6. ''Крајинапетрол'' а.д. ПЈ Киоск за продају гаса Дервиши, 
7. ''Крајинапетрол'' а.д. ПЈ достава гаса у цистерни, 
8. ''Крајинапетрол'' а.д. ПЈ станица за ауто-гас Рамићи, 
9. ''Нешковић'' д.о.о. Бијељина, Бензинска пумпа Б. Лука, 
10. ''Екватор'' д.о.о., П.Ј. ''Бензинска пумпа Кумсале'', 
11. ''Нестро Петрол'' АД – ПЈ Бензинска станица Борик, 
12. ''Нестро Петрол'' АД- ПЈ Бензинска станица Бојић Хан, 
13. ''Нестро Петрол'' АД –ПЈ Бензинска станица Буџак, 
14. ''Нестро Петрол'' АД – ПЈ Бензинска станица Лауш, 
15. ''Нестро Петрол'' АД- ПЈ Бензинска станица Нова Варош, 
16. ''Нестро Петрол'' АД –ПЈ Бензинска станица Петља, 
17. ''Нестро Петрол'' АД- ПЈ Бензинска станица Српске Топлице, 
18. ''Гас Петрол'' д.о.о Мркоњић Град, Бензинска пумпа Бања Лука. 
19. ''Гас петрол'' д.о.о. Мркоњић Град Кафе бар Бања Лука, 
20. ''Супер-Петрол'' д.о.о. Бања Лука, 
21. АД ''Петрол'' Пословни центар Бања Лука, 
22. ''Шева Петрол'' д.о.о., 
23. БМ ''Петрол'', 
24. ''Миљковић Петрол'' д.о.о., 
25. ''ДЛД Петрол'' д.о.о., 
26. ''Штркић Петрол'' д.о.о., 
27. ''Крајинапетрол'' кућна достава гаса. 

 
д) техничко – технолошке несреће изазване у саобраћају 

 

 Потенцијални ризик усљед превоза средстава за заштиту биља (пестициди) у 

периоду фебруар – јули када се најинтензивније примјењују.Најфреквентнији превоз 

пестицида на комуникацији Градишка –Бања Лука, Бања Лука – Приједор (критична тачка 

Приједорска петља) и Бања Лука – Прњавор. Превоз се углавном врши теретним 

транспортним возилима до 800 кг (мањим) и 3,5 тона (веће) носивости. 

 Посебан ризик представља превоз нафте и нафтних деривата, хемикалија и других 

опасних материја на територији града, нарочито у градској зони и уз долину ријеке Врбас. 
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6.ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИЦИ  

  
а) опасности по људе    

На подручју града кроз годишње извјештаје о хигјенско-епидемиолошкој ситуацији 

појава заразних и паразитских болести карактерише већи број пријављених и 

регистрованих заразних и паразитских обољења. 

 

Табела:1.Укупан број пријављених и регистрованих заразних и паразитских обољења на 

              подручју града Бања Лука у периоду од 2008-2012.године 

Година Укупно обољелих Инфлуенза/грипа 
2008. 3191 1030 
2009 3786 1319 
2010 1995 118 
2011 4685 2049 
2012 3414 82 

УКУПНО: 17071 4598 
 

Епидемије заразних болести које су пријављене и регистроване узроковане су најчешће 

узрочницима из групе цријевних болести.У последњих пет година на територији града 

нису уочена ендемска жаришта заразних болести. 

 

Табела:2. Епидемије заразних болести 

Година Обољели Умрли Укупно епидемија 
2008. 98 0 13 
2009. 39 0 9 
2010. 18 0 4 
2011. 30 0 7 
2012. 0 0 0 

УКУПНО 185 0 33 
 

Табела:3. Структура оболијевања од заразних болести – путем преноса 

Групе заразних 
обољења 

Година  

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Капљичне (без 
грипе) 

919 42,5% 1330 53,91% 941 50,13% 1333 50,57% 1894 56,84% 

Цријевне  866 40,00% 828 33,56% 693 36,92% 986 37,40% 1089 32,68% 
Кожно венеричне 203 9,39% 173 7,01% 130 6,92% 173 6,56% 176 5,28% 
Антропозоонозе  120 5,55% 61 2,47% 67 3,56% 89 3,38% 106 3,18% 
Остало  53 2,45% 75 3,04% 46 2,45% 55 2,09% 67 2,01% 
Укупно  2161 100% 2467 100% 1877 100% 2636 100% 3332 100% 
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Табел:4. Десет водећих заразних болести 

Обољења 
Година 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Грипа  1030 1319 505 2049 82 
Варичеле/водене 
оспице 

510 1056 448 930 757 

Гастроентероколитис  528 412 248 824 900 
Ентероколитис  229 264 118 260 259 
Инфективна 
мононуклеоза 

82 78 94 107 120 

Тровање храном 80 76 86 114 115 
Салмонелоза  22 70 73 45 31 
Херпес зостер 80 54 63 137 152 
ТБЦ 44 42 49 48 51 
Бруцелоза  62 41 48 7 4 

 

Заразне болести, њихови узрочници и путеви преношења су болести које се 

најчешће пријављују и региструју, али и болести које представљају потенцијалну пријетњу 

за становништво града Бања Лука посматрајући епидемиолошку ситуацију у региону.  

 

Табела:5.Заразне болести -опасност по људе (узрочници, особине и начин преношења) 

Обољење 
Узрочници и њихове 

особине 
Начин преношења 

1 2 3 

Варичела/водене оспице 
Херпес вирус, налази се у 
болесниковој гуши, крви 
-отпоран у спољној средини 

Преноси капљицама преко 
ваздуха, кашљањем или 
кијањем, непосредним 
контактом са секретом из 
мјехурића 

Гастроентероколитис  Бактерије  

Неадекватна припрема хране, 
подгријана јела од меса, 
морских плодова, млијека и 
пекарски производи 

Тровање храном 
Сојеви жутог стафилокока, 
коагулаза и др. 

Путем хране 

Салмонелоза  
Салмонела, инвазивна 
бактерија 

Конзумирање хране анималног 
поријекла, контаминиране 
салмонелом и њеним токсином 

Инфективна мононуклеоза Вируси, напада Б лимфоците 
Путем пљувачке, рјеђе 
транфузијом крви 

Грипа  
Три типа вируса (А,Б,Ц), 
изазивају појаву епидемија и 
пандемија 

Капљичним путем (говор, 
кијање,кашљање, руковање) 

Ентероколитис  
Бактерије, вируси и цријевни 
паразити 

Конзумирањем контаминиране 
хране и воде, прљавим рукама 
итд. 
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1 2 3 

Херпес зостер Јако инфективан 

Код људи чији је имуни систем 
ослабљен, који су пребољели 
овчије богиње (варичеле), могу 
се појавити у било ком добу 

ТБЦ 

Бактерија Микобактеријум 
туберкулозе (плућа, 
централнинервни систем, 
лимфни систем, циркулаторни 
систем, бубрези,кости и 
зглобови) 
-отпорна у спољашњој средини 

Капљицама преко ваздуха, 
кашљем, кијањем 
илинепосредним контактом са 
секретом из мјехурића 

Бруцелоза  
Бактерија – отпорни 
микроорганизми на сушеној и 
нижој температури 

Људи се заражавају употребом 
некуханог млијека или 
млијечних производа које 
потичу од заражених 
животиња,директним 
контактом са зараженим 
животињама односно њиховим 
секретима и ткивом. 
Шири се респираторним путем, 
преко прашине 

Грозница West Nil Флавивирус из групе Ц Убодом зараженог комарца 

Лајмска болест 
Изазива реуматолошке и 
кардиолошке симптоме 

Уједом крпеља врсте ixodes 

Q - грозница 

-Отпорне у спољашњом 
свијету,  
-осјетљива на уобичајене 
антисептике 
Убија их топлота преко 700С а 
релативно отпорне на ниске 
температуре и влажност 

Најчешће се човјек инфицира у 
директном  контакту  са 
обољелим 
животињама(млијеко, кожа и 
др.) рјеђе удисањем прашине, 
преко одређених врста крпеља 

Хеморагичне вирусне 
грознице 

Хентавирус 

Вируси улазе у организам 
преко коже убодом инсекта, 
аеросолима екскрета 
заражених глодара, храном 
клоја је била у контакту са 
екстретима заражених глодара 

 

На подручју града постоје ризици од импортовања узрочника заразних и 

паразитских обољења са „егзотичних“ дестинација на подручје града, нпр. Грозница West 

Nil, дјечија парализа. Неке болести за које смо мислили да су ствар прошлости, појављују 

се поново, али много опасније него што су биле, нпр. Мултирезистентна ТБЦ. 

 Значајан пад морбидитета (оболијевања), условљен смањењем учесталости 

вакцинама превентабилних инфекција (рубеола,заушњаци, мале богиње, велики кашаљ) и 

инфекција повезаних са основним хигјенским  и здравственим навикама ( инфекције 

гастроинтестиналног тракта, шуге, заразне жутице).Верификована је значајно већа 

учесталост инфекција узрочницима инфективне мононуклеозе и Лајмске болести, које су у 
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специфичном односу са имуним системом, као и обољења која су резултат 

имунодефицијенције, попут херпес зостера. Измјене имунолошког статуса и повећана 

микробна резистенција су основ, значајног повећања морталитета (умирања) инфективних 

болести. 

Несигурна епидемиолошка ситуација на подручју града Бањалука се посљедњих 

година одржава, поред осталог и због:  

1. Неријешеног питања хигијенског уклањања отпадних и канализационих вода. 
Наиме, на подручју територије града Бањалука, отпадне и канализационе воде се 
уклањају на  нехигијенски начин тако што се на урбаном подручју града 
непричишћене канализационе воде путем канализационог система испупштају у 
ријеку Врбас и Врбању, као и друге реципиенте, док у руралним подручјима питање 
одводње канализационих вода је у потпуности нерјешено.  

 

2. Нерјешеног питања снабдјевања свог становништва на територији града Бањалука    
довољном количином хигијенски исправном водом за пиће. Још увијек значајан 
број     становника града Бањалука користи несигурну воду за пиће, а не мали број 
становника     нема довољно хигијенски исправне воде, а нарочито у љетном 
периоду и у вријеме суша. Податак да у једном броју школских објеката на 
територији града Бањалука још увијек није обезбјеђена хигијенски исправна текућа 
вода за пиће забрињава и представа значајан ризик по здравље људи.  

 

3. Загађености животне средине, а нарочито аерозагађењe које је све веће и веће на 
урбаном подручју града Бањалука. То је, прије свега, у знатном мјери присутно у 
зимском периоду, због великог броја индивидуалних кућних ложишта и одсуства 
потпуне контроле исправности ложишта, као и контроле квалитета погонског 
горива у њима. 

 

4. Социјалне угрожености становништва које је све присутније, а које се негативно     
одражава и на здравствено стање људи, првенствено кроз исхрану, хигијенски 
стандард,     здравствену заштиту и др.   

 

б) опасности по животиње 

Зоонозе су најопасније болести које се преносе са животиња на људе. Међу 

најзначајнима болестима су: антракс, бјеснило, листериоза, бруцелоза, кју грозница, 

туберкулоза, птичији грип, лептоспироза, трихинелоза и салмонела.Наведене болести се 

могу на различите начине пренијети на људе тј. путем хране (салмонела, листерноза, 

туберкулоза, трихинелоза, бруцелоза), путем ваздуха (бруцелоза, кју грозница, птичји 

грип, антракс) или наношењем озљеда на кожи (бјеснило, антракс). 
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У последњих десет година на подручју града регистровани су слиједећи случајеви 

заразних болести: 

р/б 
Врста заразне 
болести 

Подручје МЗ 
Врста 
животиње 

Број оболелих, 
угинулих,еутаназијом 
убијених животиња 

1. Антракс 
Кмећани и 
Стричићи 

Крава  Двије 

2. Бјеснило   Крава и свиња Крава и свиња 

3. Бруцелоза 
Цијела 
територија града 

Овце и краве 8.000 оваца, 30 крава 

4. Кју грозница 
Цијела 
територија града 

овце 
Мањи број оваца 
еутаназиран  

 

 Постоји потенцијални ризик од појаве птичијег грипа заразне болести коју узрокује 

вирус и гдје је смртност код перади и 100%, а на људе се болест преноси непосредним 

контактом са обољелих животиња и смртност код људи је преко 80%.  

 

в) опасности по биљке  

 Биљне болести на културама у пољопривреди су углавном контролисане примјеном 

хемијских, биолошких и механичких мјера.Последњих година актуелан је проблем са 

штеточином губар (Lymantria dispar) који је изазвао доста проблема у воћарству а поготово 

у шумарству. У многим дијеловима свог ареала изазива голобрсте на великим 

површинама. Због озбиљности оштећења и посљедица које изазива, Шумско газдинство 

„Бања Лука“ врши контролу његове бројности како би се благовремено лоцирало жариште 

и његовим санирањем спријечила већа штета.На подручју Шумског газдинства „Бања 

Лука“ констатовано је присуство губара на површини од 372 ха. 

 Поред губара најзначајнија штеточина у четинарским шумама и културама су 

Поткорњаци (Scolytidae), јављају се као секундарне штеточине а за њихову појаву треба да 

се испуне одређени услови, а пре свега довољан број физиолошких ослабљених стабала. 

Како би се бројност поткорњака одржала у бројности која не угрожава здравствену 

стабилност састојина Шумско газдинство сваке године поставља феромонске клопке и 

уклања физиолошки ослабљена стабла. 

 

7. ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ НЕСРЕЋАМА 

 

а) проблем неконтролисаног одлагања отпада 

 Депоније су грађевине или земљишта  намијењена за привремено или трајно 

одлагање отпадних материја. 

Депонија Рамићи је депонија регионалног карактера и служи за депоновање 
комуналног и њему сличног отпада. Ова локација користи се за одлагање отпада већ 30 
година и на депонији је досада одложено преко 2 милиона м3 отпада. 
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Депонија “Рамићи” лоцирана је сјеверозападно од центра града Бања Луке, на 
удаљености око 10 километара од центра града, на локалитету Црквине у насељу Рамићи, 
са лијеве стране магистралног пута М4 Бања Лука – Приједор . Веза локације са главним 
магистралним путем је остварена помоћном приступном саобраћајницом са двије траке, 
која се налази у долини села Прањићи, гдје извире и поток Глоговац. 

Укупна површина катастарских честица на којима се налази предметна депонија 
износи 314 617 м2 (31 ха). Сада се око 20 ха површине имовине предузећа ДЕПОТ користи 
као одлагалиште, а шире подручје морфолошке увале гдје се налази тијело депоније 
обухвата површину од око 60 ха.   

У складу са подацима наведеним у Студији управљања чврстим отпадом за Регион 
Бања Луке, предвиђено је да ће се депонија комуналног отпада у Рамићима правилно 
ширити на подручју које се налази поред постојећег одлагалишта отпада, на парцелама 
које су углавном неплодно земљиште, ливаде и површине са ниским растињем (од 3. до 5. 
класе), углавном без пољопривредних култура. 

Урбанистичко-техничким условима обухваћен је простор постојеће депоније на 
површини од око 29 ха и проширење на простор укупне површине 44 ха. 

У широј околини депоније постоји мањи број кућа намијењених индивидуалном 
становању, удаљене од депоније око 1000 м  са јужне и западне стране. Са сјеверне стране 
депоније, на самом улазу у круг депоније, налази се једна стамбена кућа.  

 
- Стање и уређеност депоније    

 
Од оснивања па до данас Ј.П.ДЕП-ОТ је спровео низ активности у циљу побољшања 

управљања отпадом и то: 
- набављен је видео надзор за контролу квантитета и квалитета отпада  који се довози 

на депонију 
- постављена је ограда око депоније 

     -    уређене су интерне саобраћајнице за кретање камиона са отпадом до мијеста   

            одлагања 

- уклоњене су 32 дивље депоније са регије Бања Лука 
- урађена је Студија утицаја на животну средину депоније  
- набављена је опрема за побољшано прикупљање отпада (пластични, метални 

контејнери, камион за одвојено прикупљање отпада)  
- проведена  је кампања за подизање свијести грађана о потреби заштите животне 

средине. 
- урађен је Главни пројекат санације и проширења Регионалне депоније „Рамићи“ 

Бања Лука 
- изграђена је хидрантска мрежа око депоније као и бустер пумпа која обезбјеђује 

довољан притисак  за водоснабдјевање 
- обезбјеђено је уредно снабдијевање струјом преко новоизграђене трафостанице у 

кругу депоније 
- изграђен је објекат за раднике који обезбјеђује све потребне хигијенско-санитарне 

прописе, као и  радионица за одржавање радних машина 
- у току су радови на изградњи ободних канала, којима ће бити сакупњене оборинске 

воде  
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Ускоро требају започети радови на изградњи санитарне депоније. Након што санитарна 
ћелија буде изграђена и постављена дренажа за процједне воде, дио процједних вода ће се 
рециркулисати на депонију, а преостали дио ће бити третиран у постројењу за третман 
процједних вода са депоније (према Главном пројекту то је реверзна осмоза). 

Дневне количине отпада који долази на депонију, након квалитативне и квантитативне 
контроле на улазу, разастиру се по радној површини-радном платоу, потом се отпад сабија 
и прекрива  инертним материјалом – земљом.  
 

- Критичне тачке - потенцијални угрожавајући фактори  и утицаји  
 

Могући су сљедећи утицаји на животну средину, односно еколошки акциденти: 
• Утицај на површинске воде  је највећи с обзиром да је тзв. источна граница бране 

временом потпуно урушена и деградирана, па је присутно стално испуштање 
загађене воде у површинске воде. Процједне воде са депоније су изузетно загађене са 
амонијаком, органским материјама, уљима, мастима, сулфидима, тешким металима и 
високом концентрацијом патогених микроорганизама. Микробиолошка загађеност 
процједних вода депоније је знатно виша него је то уобичајено за воде из 
канализације.  
Низводни поток показује веома високу контаминацију са веома лошим 
микробиолошким квалитетом, тј. имамо велику концентрацију патогених 
микроорганизама. Систем прикупљања и одвођења оборинских и инфилтрационих 
вода из тијела депоније дјелимично је изведен, али није адекватно одржаван.  

• Утицај депоније на подземне воде уколико се спроведу неопходне мјере за 
спречавање продора процједних вода у тијело депоније, може се сматрати 
безначајним. Директан утицај подземних вода на поток Глоговац јавља се само у 
случају дуготрајних падавина, услед повременог истицања подземних вода, а стално 
истицање се јавља у близини извора Јазовац. 
 

• Утицај депоније на квалитет ваздуха зависи од многих фактора. Основни фактори 
су метеоролошке прилике, посебно температура ваздуха, притисак, релативна 
влажност ваздуха, врсте и количина падавина те смјер и брзина вјетра. Веома важан 
је и састав отпада и старост одлагалишта, те правилно придржавање предвиђене 
технологија за збрињавање отпада. 

 
Као резултат анаеробне разградње органских дијелова отпада је ослобађање неугодних 

мириса. Наиме, једињења сумпора (из органске компоненте) прелазе у сулфиде (S2-) који у 

комбинацији с водоником формирају сумпороводоник (H2S). 

Он је носиоц неугодних мириса (по поквареним јајима) и осјети се на удаљености и до 

400 м од одлагалишта. Носиоци неугодних мириса с одлагалишта су још разни алдехиди, 

меркаптани и други.  

Планирана је изградња бунара за извлачење гаса приликом изградње депоније, чиме ће 

се постићи уједно каптирање бунара и извлачење гаса из појединих слојева депоније. 
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Мониторинг нивоа буке на депонији 

У складу са еколошком дозволом,  на депонији се једанпут годишње врши 

квантитативни мониторинг укупне буке.  

Мониторинг квалитета земљишта 

У складу са еколошком дозволом,  на депонији се сваке три године врши анализа 

квалитета земљишта у непосредној близини депоније. 

Поред ових захтјева из еколошке дозволе на депонији се врши и мјерење 

радиоактивног зрачења помоћу уређаја који је смјештен на самом улазу на депонију, у 

вагарској кућици. Уређај је подешен тако да сваких 5 секунди врши узорковање ваздуха и 

мјери γ-зрачење и неутронско зрачење, а аутоматски се региструје датум и тачно вријеме. 

На депонији се прати могућност појаве негативних утицаја на животну средину (у 

конкретном случају непријатних мириса) дјеловањем различитих микроклиматских 

фактора). 

 

б) неексплодирана убојна средства 

 

Преглед података о пријављеним и уништеним НУС-а за период од 2008- 2013.г. 

Р/б Назив нус Јед.мј. Количина 
Преузео 
средства 

Локација 
уништења 

1 2 3 4 5 6 

1. Зоља  ком 160 
РУЦЗ – 

деминерски 
тим 

Полигон 
Мањача 

2. Тромблон  ком 358 
3. Против градне ракете ком 5 
4. Ручне бомбе ком 1213 
5. Мине (разне) ком 75   
6. Гранате  ком 62 
7. Експлозив  кг 175 
8. Штапин  м 201,35 
9. Муниција (разна) ком 49563 

10. Бакље  ком 2 
11. Упаљачи (разни) ком 1769 
12. Диаболе  ком 10 
13. Сузавац  ком 3 
14. Патроне  ком 6492 
15. Оквири (разни) ком 13 
16. Авио бомба ком 8 
17. Ракета  ком 18 
18. Ватромет ракета ком 5828 
19. Комплети (разни) ком 13 
20. Допунско пуњење ком 18 
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ПРЕГЛЕД УНИШТЕНИХ  
НУС И МЕС ПРИКУПЉЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊА ЛУКА У 2012. Г. 

 
МУНИЦИЈА 

 
РУЧНЕ БОМБЕ, 

МИНЕ И ГРАНАТЕ 
ЕКСПЛОЗИВ 

РАЗНИ: 
ОСТАЛИ НУС: 

-разна муниција ..... 10332 
ком 
-диаболе .............      10 
ком 
-патроне .................        5 
ком 

-ручна бомба ......... 208 
ком 
-мине ....................   11 
ком 
-гранате ................     1 
ком 

-експлозив разни.... 
64,90 кг 
-штапин ................. 21 
метар 
-упаљачи разни ... 635 
ком. 

-зоља 49 комада 
-тромблон 34 комада 
-друга опрема 12 ком 

СВЕГА:10347 комад СВЕГА: 220 комада  СВЕГА:95 комада 
 

 Минско експлозивна средства на локацијама за смјештај муниције код оружаних 

снага БиХ, као и минско-експлозивна средства у трговинама, код предузећа која служе за 

обављање редовне дјелатности (грађевинска предузећа и др.) се чувају у складу са 

прописима, али могу представљати потенцијалну опасност уколико бих дошло до 

непоштивања мјера безбједности при чувању, транспорту и експлоатацији наведених 

средстава. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА РИЗИКА 
 

Идентификација и анализа ризика односи се на природне ризике који укључују 

хидрометеоролошке, геолошке, биолошке и еколошке ризике с обзиром на учесталост 

јављања.  

 

1.Укупна листа хидрометеоролошких ризика 

 

Идентификовани ризици 
Ризици 

стални потенцијални 
Велике кишне падавине  + 
Град  + 
Суша + + 
Висок снијег и сњежни наноси  + 
Олујно невријеме  + 
 

 

2. Геолошки ризици 

 

Идентификовани земљотреси у Бања Луци и околини магнитуде М≥4.5 по Рихтеру који су 

се десили, одабрани су као листа репрезентативних ризика. 

 

Идентификовани земљотрес Бања Лука 
и околина 

Ризици 

вријеме  магнитуда стални потенцијални 
27.10.1969. 6,6  + 
26.10.1969. 5,6  + 
31.12.1969. 4,9  + 
08.04.1984. 4,8  + 
03.06.1990. 4,5  + 
20.02.1996. 4,7  + 
 

Одабрани земљотреси по сљедећим карактеристикама: 

 Највећих магнитуда са епицентром у околини Бања Луке (радијуса 50 км) 

 Имали су највеће посљедице на људе, имовину, инфраструктуру и околину 

 Карактеристични за регион 
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Клизишта на територији града Бања Лука: 

Идентификована клизишта 
Ризици 

стални потенцијални 
Улица Косте Јарића  - МЗ Старчевица  +  
Улица Војводе Синђелића и 
Лијевчанска – МЗ Паприковац 

+  

Улица Ненада Костића и Благоја 
Паровића – МЗ Шарговац 

+  

Кључка улица +  
Ул.Благоја Паровића +  
Ул. Санска – огранак +  
Ул.Душана и Владе Копање +  
Ул.КостеВојиновића +  
Ул.Крајишких бригада (потпорни зид) +  
Ул.Јасмира Малкића +  
Ул. Карановића – Раковачке баре +  
Дуципоље – пут за Томашевиће +  
Локација хелиодрома на  Паприковцу +  
 

 

3.Биолошки ризици: 

 

Епидемије, заразне болести које нападају људе, животиње и намирнице биљног и 

анималног поријекла:  

 

Идентификовани ризици 
Ризици 

стални потенцијални 
Птичији грип  + 
ТБЦ + + 
   
   
   
   
 

 

Ризици штетни за здравље биља 

 

Идентификовани ризици 
Ризици 

стални потенцијални 
губар + + 
поткорњак +  
   
   
Ризици штетни за здравље животиња 
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Идентификовани ризици 
Ризици 

стални потенцијални 
Антракс  + 
Бјеснило  + 
Бруцелоза  + 
Кју грозница  + 
 

4.Пожари 

 

ПОЖАРИ – идентификовани ризици 
Ризици 

стални потенцијални 
Пожари контејнера – смећа +  
Пожари ниског растиња + + 
Пожари у шумама – засади црногорице  + 
Пожари у стамбеним објектима + + 
Пожари у помоћним објектима  + 
Пожари јавним установама  + 
Пожари у ноћним клубовима, барови и 
дискотеке 

+ + 

Пожари у тржним центрима  + 
Пожари на индустријским објектима  + 
Пожари електро инсталација  + 
Пожари на саобраћајним средствима  + 
Пожари на депонији  + 
   
 

5.Индустријски ризици 

Подручје индустријских ризика обухвата несреће у:индустријским погонима, депонијама 

опасних материја, гасоводима, подземним и површинским коповима. 

 

Идустријски ризици 
Ризици 

стални потенцијални 
Земљотрес   + 
Олујни вјетар  + 
Пожари  + + 
Експлозије  + 
Поплаве   + 
Отровни гасови и хемикалије  + 
Загађење воде за пиће  + 
Испуштање штетних материја из инд. 
постројења у водотоке 

 + 
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6.Остали ризици 

 

Остали ризици 
Ризици 

стални потенцијални 
Складишта муниције и минско-
аксплозивних средстава 

 + 

Неексплодирана убојна средства  + 
Тероризам  + 
   
 

 

Класификација укупне листе ризика према степену ризика: 

 

Бр. РИЗИК 
СТЕПЕН РИЗИКА 

Висок 
ризик 

Просјечан 
риз. 

Низак 
ризик 

1. Земљотрес +   
2. Поплаве +   
3. Експлозије +   
4. Пожари   +  
5. Загађење воде за пиће  +  

6. 
Дуготрајни прекид снабдјевања електричном 
енергијом једног већег подручја 

 +  

7. Рушење брана и плављење  +  
8. Депоније опасних материја  +  
9. Испуштање штетних материја у водотоке  +  

10. 
Истицање процједних вода из регионалне 
депоније у Рамићима 

 +  

11. Емисија штетних полутаната  +  
12. Олујни вјетар   + 
13. Екстремне температуре   + 
14. Прекид снабдјевања нафтом и топлотном 

енергијом на дужи период 
  + 
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АНАЛИЗА РИЗИКА (Анализа сценарија и капацитета) 
 

ЗЕМЉОТРЕСИ: 
 За репрезентативну листу ризика из категорије земљотреси за које су урађени 

сценарији одабрани су по сљедећим критеријима: 

 Земљотреси највећих магнитуда на територији града Бања Лука (и околине) 

 Земљотреси са листе имали су највеће посљедице на људе, имовину, 

инфраструктуру и околину 

 Да су карактеристични за регију 

 

Детаљна анализа репрезентативних ризика дата је у бази сценарија. 

 

Матрица ризика 

 

 

У
че

ст
ал

ос
т

/в
је

р
о

ва
тн

.   

Често (5)      
Поуздано (4)      
Дешава се (3)      
Ријетко (2)      
Скоро никада (1)      

П
о

сљ
ед

и
ц

е 
  

 
 

Безначајно 
(1) 

Мања 
штета (2) 

Трајна 
штета (3) 

Велика 
штета (4) 

Критично- 
катастрофа 
(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

гр
уп

е 

Људи      5 
Имовина     5 
Животна средина  2    
Инфраструктура     4  

 

Легенда: 

 Врло висок ризик 
 Висок ризик 
 Просјечан ризик 
 Низак ризик 
 Врло низак ризик 
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Матрица процјене капацитета 

 

Сценариј ризика Процјена капацитета 
Број и назив 
сценарија 

Прије инцидента: 
(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере и 
др.) 

За вријеме инцидента: 
(капацитети за одговор 
и смањење посљедица) 

Послије инцидента: 
(капацитети за 
опоравак) 

Сценариј бр: Б Б А 
 

Легенда: 

А Потребне велике промјене 
Б Потребно прилагођавање 
В Не треба ништа мијењати 
 

 

Процјена учесталости/вјероватноће 

Процјена учесталости/вјероватноће прије свега се односи на временски период 

посматрања.Када говоримо о катастрофалним земљотресима који се углавном дешавају у 

истим геолошкм условима могуће је на основу карата за различите повратне периоде 

размотрити учесталост/вјероватноћу њиховог понављања.  

 

Процјена посљедица 

 Анализе које су до сада урађене вршиле су се само на основу расположивих 

података о ефектима које су анализирани земљотреси изазвали по људе, имовину, 

инфраструктуру и околину.Стога их треба узети са строгом резервом.Да би се извршила 

прецизнија процјена ефеката поновљеног земљотреса морала би се узети у обзир сљедећи 

параметри: 

1. начин градње у вријеме дешавања конкретног земљотреса и данас, 

2. насељеност у епицентралној зони анализираног земљотреса у вријеме 

дешавања конкретног земљотреса и данас, 

3. анализа инфраструктуре, 

4. детаљно анализирати опште и локалне геолошке карактеристике регије, 

5. када је у питању ефекат који земљотрес има на људе, од великог значаја је 

понашање становништва за вријеме и послије дешавања земљотреса.Неки 

показатељи говоре да су чак 30% мањи ефекти земљотреса на људе, као што 

су смртност и повређивање уколико су они адекватно едуковани, 

информисани о понашању за вријеме и послије дешавања земљотреса. 
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ПОПЛАВЕ: 

 

Детаљна анализа репрезентативних ризика дата је у бази сценарија. 

 

Матрица ризика 

 

 

У
ч

ес
та

ло
ст

/в
је

ро
ва

тн
.   

Често (5)      
Поуздано (4)      
Дешава се (3)      
Ријетко (2)      
Скоро никада (1)      

П
ос

љ
ед

и
ц

е 
  

 
 

Безначајно 
(1) 

Мања 
штета (2) 

Трајна 
штета (3) 

Велика 
штета (4) 

Критично- 
катастрофа 
(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

гр
уп

е 

Људи  1     
Имовина    4  
Животна средина  2    
Инфраструктура     4  

 

Легенда: 

 Врло висок ризик 
 Висок ризик 
 Просјечан ризик 
 Низак ризик 
 Врло низак ризик 
 

 

Матрица процјене капацитета 

 

Сценариј ризика Процјена капацитета 
Број и назив 
сценарија 

Прије инцидента: 
(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере и 
др.) 

За вријеме инцидента: 
(капацитети за одговор 
и смањење посљедица) 

Послије инцидента: 
(капацитети за 
опоравак) 

Сценариј бр: Б Б А 
 

Легенда: 

А Потребне велике промјене 
Б Потребно прилагођавање 
В Не треба ништа мијењати 
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ПОЖАРИ 

 

Детаљна анализа репрезентативних ризика дата је у бази сценарија и Плану заштите од 

пожара. 

 

Матрица ризика 

 

У
ч

ес
та

ло
ст

/в
је

ро
ва

тн
.   

Често (5)      
Поуздано (4)      
Дешава се (3)      
Ријетко (2)      
Скоро никада (1)      

П
ос

љ
ед

и
ц

е 
  

 
 

Безначајно 
(1) 

Мања 
штета (2) 

Трајна 
штета (3) 

Велика 
штета (4) 

Критично- 
катастрофа 
(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

гр
уп

е 

Људи    3   
Имовина    4  
Животна средина    4  
Инфраструктура   2    

 

Легенда: 

 Врло висок ризик 
 Висок ризик 
 Просјечан ризик 
 Низак ризик 
 Врло низак ризик 
 

Матрица процјене капацитета 

 

Сценариј ризика Процјена капацитета 
Број и назив 
сценарија 

Прије инцидента: 
(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере и 
др.) 

За вријеме инцидента: 
(капацитети за одговор 
и смањење посљедица) 

Послије инцидента: 
(капацитети за 
опоравак) 

Сценариј бр: Б Б А 
 

Легенда: 

А Потребне велике промјене 
Б Потребно прилагођавање 
В Не треба ништа мијењати 
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ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ (суша, сњежне падавине, поледица, киша, 

олујно невријеме) 
 

Детаљна анализа репрезентативних ризика дата је у бази сценарија. 

 

Матрица ризика 

 

У
че

ст
ал

о
ст

/в
је

р
о

ва
тн

.   

Често (5)      
Поуздано (4)      
Дешава се (3)      
Ријетко (2)      
Скоро никада (1)      

П
о

сљ
ед

и
ц

е 
  

 
 

Безначајно 
(1) 

Мања 
штета (2) 

Трајна 
штета (3) 

Велика 
штета (4) 

Критично- 
катастрофа 
(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

гр
уп

е 

Људи   2    
Имовина    4  
Животна средина  2    
Инфраструктура     4  

 

Легенда: 

 Врло висок ризик 
 Висок ризик 
 Просјечан ризик 
 Низак ризик 
 Врло низак ризик 
 

Матрица процјене капацитета 

 

Сценариј ризика Процјена капацитета 
Број и назив 
сценарија 

Прије инцидента: 
(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере и 
др.) 

За вријеме инцидента: 
(капацитети за одговор 
и смањење посљедица) 

Послије инцидента: 
(капацитети за 
опоравак) 

Сценариј бр: Б Б Б 
 

Легенда: 

А Потребне велике промјене 
Б Потребно прилагођавање 
В Не треба ништа мијењати 
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ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКИ РИЗИЦИ 

 

Детаљна анализа репрезентативних ризика дата је у бази сценарија. 

 

Матрица ризика 

 

У
ч

ес
та

ло
ст

/в
је

р
о

ва
тн

.   

Често (5)      
Поуздано (4)      
Дешава се (3)      
Ријетко (2)      
Скоро никада (1)      

П
о

сљ
ед

и
ц

е 
  

 
 

Безначајно 
(1) 

Мања 
штета (2) 

Трајна 
штета (3) 

Велика 
штета (4) 

Критично- 
катастрофа 
(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

гр
уп

е 

Људи     4  
Имовина    4  
Животна средина    4  
Инфраструктура   2    

 

Легенда: 

 Врло висок ризик 
 Висок ризик 
 Просјечан ризик 
 Низак ризик 
 Врло низак ризик 
 

Матрица процјене капацитета 

 

Сценариј ризика Процјена капацитета 
Број и назив 
сценарија 

Прије инцидента: 
(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере и 
др.) 

За вријеме инцидента: 
(капацитети за одговор 
и смањење посљедица) 

Послије инцидента: 
(капацитети за 
опоравак) 

Сценариј бр: Б Б А 
 

Легенда: 

А Потребне велике промјене 
Б Потребно прилагођавање 
В Не треба ништа мијењати 
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ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИЦИ 

 

Детаљна анализа репрезентативних ризика дата је у бази сценарија. 

 

Матрица ризика 

 

У
ч

ес
та

ло
ст

/в
је

р
о

ва
тн

.   

Често (5)      
Поуздано (4)      
Дешава се (3)      
Ријетко (2)      
Скоро никада (1)      

П
о

сљ
ед

и
ц

е 
  

 
 

Безначајно 
(1) 

Мања 
штета (2) 

Трајна 
штета (3) 

Велика 
штета (4) 

Критично- 
катастрофа 
(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

гр
уп

е 

Људи     4  
Имовина 1     
Животна средина   3   
Инфраструктура  1     

 

Легенда: 

 Врло висок ризик 
 Висок ризик 
 Просјечан ризик 
 Низак ризик 
 Врло низак ризик 
 

Матрица процјене капацитета 

 

Сценариј ризика Процјена капацитета 
Број и назив 
сценарија 

Прије инцидента: 
(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере и 
др.) 

За вријеме инцидента: 
(капацитети за одговор 
и смањење посљедица) 

Послије инцидента: 
(капацитети за 
опоравак) 

Сценариј бр: Б Б Б 
 

Легенда: 

А Потребне велике промјене 
Б Потребно прилагођавање 
В Не треба ништа мијењати 
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ОСТАЛИ РИЗИЦИ (НУС-а, складишта муниције, тероризам и др.) 

 

Детаљна анализа репрезентативних ризика дата је у бази сценарија. 

 

Матрица ризика 

 

 

У
ч

ес
та

ло
ст

/в
је

ро
ва

тн
.   

Често (5)      
Поуздано (4)      
Дешава се (3)      
Ријетко (2)      
Скоро никада (1)      

П
ос

љ
ед

и
ц

е 
  

 
 

Безначајно 
(1) 

Мања 
штета (2) 

Трајна 
штета (3) 

Велика 
штета (4) 

Критично- 
катастрофа 
(5) 

Р
и

зи
ч

н
е 

гр
уп

е 

Људи     4  
Имовина    4  
Животна средина    4  
Инфраструктура     4  

 

Легенда: 

 Врло висок ризик 
 Висок ризик 
 Просјечан ризик 
 Низак ризик 
 Врло низак ризик 
 

Матрица процјене капацитета 

 

Сценариј ризика Процјена капацитета 
Број и назив 
сценарија 

Прије инцидента: 
(закони, процјена, 
планови, процедуре, 
превентивне мјере и 
др.) 

За вријеме инцидента: 
(капацитети за одговор 
и смањење посљедица) 

Послије инцидента: 
(капацитети за 
опоравак) 

Сценариј бр: Б Б А 
 

Легенда: 

А Потребне велике промјене 
Б Потребно прилагођавање 
В Не треба ништа мијењати 
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Расположиве снаге: 

 По избијању ризика на спашавању повријеђених лица прво ће се ангажовати екипе 

дежурних служби: прве медицинске помоћи Дома здравља, Професионалне ватрогасне 

јединице, Станица јавних безбједности Центара јавне безбједности Бања Лука, Центра 

осматрања обавјештавања и узбуњивања и друге дежурне службе органа  и организација 

на територији града. 

 Дежурне службе ће обавијестити надлежне органе који ће активирати слиједеће 

снаге заштите и спасавања: 

 За руковођење заштитом и спасавањем активирати Градски штаб за ванредне 

ситуације и Штабове за ванредне ситуације мјесних заједница, 

 Мобилисати - Ангажовати: 

 Привредна друштва и правна лица носиоце послова и задатака у провођењу 

мјера заштите  и спасавања на територији града Бања Лука – утврђена 

Одлуком Градоначелника („Сл.гласник града Бања Лука“ бр:13/13), 

 Специјализоване јединице цивилне заштите: 

 два вода за спасавање од пожара - 38 припадника 

 вод за асанацију терена – 46 припадника 

 вод за спасавање на води и под водом – 21 припадник 

 чета за спасавање из рушевина – 74 припадника 

 одјељење за спасавање са висина – 10 припадника 

 тим за узбуњивање – 6 припадника 

 тим за телекомуникације 6 припадника 

 повјеренике цивилне заштите – 514 припадника, 

 јединице цивилне заштите опште намјене, 

 други органи и организације и удружења грађана и грађани. 

Ангажовање наведених друштава, органа и јединица вршит ће се према 

приоритетима ризичних група, оспособљености истих за спровођење појединих мјера 

заштите и спасавања и расположивом опремом за спашавање. 

У случају недостатка снага и средстава затражит ће се помоћ сусједних општина и 

градова, као и републичких органа. 
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА 
 

 Процјеном угрожености града Бања Лука од природних и других несрећа 

постигнути су одређени циљеви: 

 Систематизована је листа идентификованих главних ризика свих врста који могу 

узроковати природне и друге несреће у граду Бања Лука.Идентификацијом су 

обухваћени стални и потенцијални ризици. 

 Процјена утицаја идентификованих ризика на људе, имовину, инфраструиктуру и 

околину. 

 На бази идентификованих ризика, као и изложености ризицима извршено је 

димензионирање ризика, односно лоцираност ризика, њихова учесталост/ 

вјероватноћа, узроци и посљедице. 

 Процјена капацитета – превентивног и интервентног – за одговор на ризике од 

несреће који пријете граду од природних и других несрећа, као и процјена 

превазилажења посљедица несреће. 

 

Приједлози мјера о могућностима ризика од несрећа 
 

1.Хидрометеоролошки ризици  

 Апсолутна заштита од поплава, посебно у условима климатских промјена , није 

могућа.Да би се на најмању мјеру свеле материјалне штете и штете по околину, као 

и губици људских живота потребно је унаприједити и даље развијати систем 

заштите и спасавања људи и материјалних добара од ове природне несреће. 

 Подручје града Бања Лука изложено је опасности од бујичних водотока. 

 Заштита угрожених подручја најефикасније се може извести изградњом заштитних 

објеката и система (насипи, регулације ријечних корита, ободни и одводни канали и 

др.). 

 Постојеће заштитне објекте потребно је редовно и квалитетно одржавати и 

надограђивати и управљати на одговарајући начин. 

 Потребно је још више унаприједити сарадњу са ХЕ „Бочац“ у вези благовремене 

најаве регулације испуштања вода из хидроакумулације, као и са Републичким 

хидрометеоролошким заводом и другим органима и службама. 

 Извршити увезивање осматрачког система Републичког хидрометеоролошког 

завода Републике Српске, Цивилне заштите града Бања Лука и Републичког 

центара осматрања, обавјештавања и узбуњивања, и ХЕ Бочац као и ЈУ Воде 

Српске како би се лакше и у краћем времену дошло до тачних информација о 

кретању поплавног таласа. 

 На смањење материјалних штета у великој мјери се може утицати одговарајућим 

просторним планирањем. 
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2.Геолошки ризици 

 Поштовање и спровођење прописа и одредби техничке нормативе код планирања, 

пројектовања и изградње у сеизмичким активним подручјима на територији града 

Бања Лука. 

 Утврдити типове стамбене изградње и каснијих интервенција. 

 Разрадити и спровести програм едукације о понашању прије, за вријеме и послије 

дешавања земљотреса.Посебно је потребно извршити едукацију ризичних група 

(дјеце школског и предшколског узраста, старијих лица који спадају у 

најугроженије категорије  и др.).Нарочито је важно да људи буду упознати да је 

појава накнадних удара послије овако снажних потреса нормална појава и дио 

процеса ослобађања сеизмичке енергије. 

 Обезбиједити могућност благовременог и истинитог обавјештавања становништва о 

стању и збивањима која се дешавају на простору угроженом земљотресом. 

 

3.Пожари  

 На основу наведених података може се закључити, да је тренутно стање у области 

заштите од пожара задовољавајуће и то: 

 Броју професионалних ватрогасаца, старосној структури и 

материјално-техничкој опремљености професионалне ватрогасне 

јединице. 

 Код образовних и институција културе,органа и организација, већег 

броја привредних друштава и дијелом заједница етажних власника. 

 У значајној мјери код заједница етажних власника преко осам 

спратова оспособљена је хидрантска мрежа и набављени су апарати за 

почетно гашење пожара. 

 Шумско газдинство Бања Лука подигло је ниво организованости и 

оспособљености својих радника у погледу заштите и спасавања од 

пожара. 

- И даље радити на материјално-техничком опремању и обучавању како ватрогасних 

јединица и друштава, тако и предузећа и других правних лица. 

- Преко средстава информисања редовно указивати становништву на опасниости 

којем пријете изазивањем пожара као и његовима посљедицама по људе и 

имовину. 

- Приликом подизања нових шумских засада – култура неопходно је узети у обзир 

отпорност појединих врста на пожаре, планирати изградњу противпожарних 

путева, просјека, каптажа, базена за воду и сл. 

- Израда квалитетних годишњих Планова активности у припреми и спровођењу 

мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на територији града. 
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4.Технички ризици 

а) привредни  и индустријски капацитети 

- Извршити разраду оперативних планова заштите и спасавања на свим нивоима, као 

и обученост извршилаца у њиховом спровођењу сходно појави разних 

акцидената/ризика. 

- Појачати учесталост инспекцијских и других превентивних контрола. 

- Потребно је предузети мјере обнове постојећих МТС и опреме заштите и спасавања 

и усклађивање исте са важећим стандардима и прописима. 

- Неопходно је редовно вршити контролу (провјеру) и санацију свих складишта 

опасних материја, придржавати се прописа у вези са складиштењем и чувањем 

истих. 

- И даље радити на праћењу емисије појединих полутаната, укључујући информације 

о врстама и количинама емисија штетних материја, те успоставити и ажурирати 

катастар емисије полутаната и онечишћивача у атмосферу.  

- Обавезна примјена оперативних планова са конкретним задужењима за руководства 

предузећа, органа и организација и других радника укључујући све радне и 

материјално-техничке капацитете (средства) у циљу заштите и спасавања од разних 

ризика. 

- Израдити планове превентивног дјеловања – упозорења, узбуњивања, евакуације 

људи и материјалних добара. 

- Успоставити континуирани надзор-контролу над специфичним отпадом, као и 

провјеру заштите од акцидената на депонији и евентуалне појаве дивљих депонија. 

     

б) у саобраћају 

Природне несреће могу да узрокују прекид саобраћаја на дужи период што може 

озбиљно да поремети многе основне функције живота и привреде, али се оне дешавају 

релативно ријетко.Влада Републике Српске је усвојила Стратегију безбједности саобраћаја 

Републике Српске, а град је формирао Форум за безбједност на нивоу града Бања Лука. 

Досљедњим спровођењем мјера утврђених наведеном стратегијом као и одлукама 

Форума за безбједност града Бања Лука требао би да се смањи број саобраћајних незгода 

на путевима, а како слиједи:  

- Провођењем законских и подзаконских аката, те програмских и планских 

докумената (сигурност цестовне инфраструктуре, разматрање безбједности још од 

фазе пројектовања), 

- Стварање сврсисходног, адекватног и одговорног система управљања ризицима у 

саобраћају – информациона - техничка база података, 

- Процјена и планирање контролних прегледа ризичних мјеста и дионица 

путева/путних објеката, 

- Медијске кампање којим промовисати мјере заштите посебно угрожених 

категорија, 

- Досљедно спровођење законом прописаних мјера. 
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5.Здравствени ризици 

 

 Епидемије заразних обољења 

 Улоге и задаци који су дефинисани Планом припремљености за пандемијску грипу 

(гдје утврђен систем кризног комуницирања и ланац заповиједања) је примјенљив у 

свим кризним ситуацијама, са адаптацијом који ће диктирати актуелна ситуација. 

Потребни су детаљни микропланови. 

 Јачати и одржавати капацитете за рано откривање, процјену, пријављивање и 

извјештавање догађаја, тј. брз јавно-здравствени одговор као и координација свих 

релевантних здравствених установа. 

 Предузимање превентивних мјера како би се спријечило ширење и смањио терет 

болести (хигјенско-санитарне мјере, вакцинација, терапија). 

 Обука здравствених радника за кризне ситуације (планирање, алокација ресурса) и 

едукација становништва о превенцији заразних болести. 

 Редовно и плански вршити набавку вакцина и антивиралних лијекова, тестова за 

дијагностику и др. 

 Подићи и унаприједити ниво комуникације са медијима и становништвом. 

 С обзиром на начин преношења и путеве ширења болести, планови за сузбијање 

заразних болести би требали бити прилагођени и групама заразних болести. 

 Остварити што бољу координацију здравствених установа са другим структурама 

система заштите и спасавања у граду (градски штаб за ванредне ситуације, 

ЦЈБ,медији,други органи и организације). 

 

Заштита биља и загађење пољопривредног земљишта 

- Успостављање ефикасног сталног система контроле за праћење и провођење мјера 

и надокнаду штета. 

- Вршити сталне обуке и едукације произвођача, власника, служби као и осталих 

укључених у системе. 

- Израдити планове за рјешавање хитних и евентуалних кризних ситуација. 

 

Болести животиња 

- Појава заразних болести животиња има озбиљне и далекосежне посљедице по 

ветеринарско здравство, као и социо-економске посљедице будући да исте утичу на 

на производњу и трговину живих животиња и производа животињског поријекла. 

- Потребно је осигурати континуирано подизање свијести грађана о могућим 

ризицима и мјерама превенције, поступцима за брзо реаговање,те вршење сталних 

обука и едукације свих укључених у процес. 

- Стално јачање капацитета овлаштених ветеринарских лабораторија. 
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Наведене приједлоге и закључке неопходно је спроводити уз пуну координацију 

субјеката на територији града и шире, и у том правцу потребно је предузети слиједеће 

активности:  

- Донијети Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања за 

период 2014-2018. године,којим дефинисати развој структура система заштите и 

спасавања у граду, материјално-техничко опремање сходно савременим 

токовима и појавама ризика, 

- Редовно вршити процјену угрожености града од постојећих као и појаве нових 

природних и других опасности и њихов утицај на ризичне групе (људе, 

имовина, инфраструктура, околина и др.), 

- Пратити, оспособљавати и одређивати постојеће и нове субјекте од интереса за 

заштиту и спасавање на територији града, 

- Оспособљавати кадровски и материјално постојеће снаге заштите и спасавања 

на територији града (штабови за ванредне ситуације, јединице и тимове цивилне 

заштите и др.).  

 

 

 

Број:07-013-600/13                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                   Будимир Балабан, дипл.инж.грађевинарства 
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