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СИНТЕЗНА ОЦЈЕНА СТАЊА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

 
Основне снаге, слабости, могућности и пријетње развоју планског подручја су: 

  
ПРЕДНОСТИ – СНАГЕ (унутрашњи фактори који имају позитиван утицај на положај општине Станари и 
креирање регионалних компаративних предности.) 
 

 резерве  минералних ресурса за развој рударства, индустрије; 
 дуга традиција рударске дјелатности; 
 географски положај у односу на путне правце регионалног и државног значаја    обезбеђује 

контакте са значајним центрима у окружењу и држави;  
 људски ресурси; 
 прихватљива инфраструктура; 
 повољне саобраћајне караткеристике; 
 природне и антропогене вриједности потенцијали су за развој туризма (руралног-етно, спортског- 

рекреативног, ловног, излетничког и транзитног); 
 пољопривредни потенцијали-сточарство, ратарство, повртарство, љековито биље; 
 обраслост шумом са економским и заштитним функцијама; 
 позитивна инвестициона искуства; 
 

СЛАБОСТИ (Унутрашњи фактори који имају негативан утицај на позицију општине):  
 неповољна старосна структура становништва; 
 недовољно развијена мала и средња предузећа; 
 не постојање планске и стратешке документације  и пројеката, као и значајна искуства у 

спровођењу пројеката на локалном и регионалном нивоу који се финансирају посредством 
општинских власти, у оквиру међународних програма и донација развоја локалне инфраструктуре. 

 угроженост животне средине, као посљедица  експлоатације угља и рада ТЕ Станари; 
 неуспостављен мониторинг и спровођење мјера заштите природних и културних добара; 
 губици у водоводној мрежи; 

 
МОГУЋНОСТИ ( проистекле из боље употребе снага или умањивање слабости, као и из позитивног 
утицаја екстерних фактора): 

 активирање тзв. „кретаивних ресурса“ за будући развој (предузетничке активности, 
инфраструктура, стратешки управљачки механизми итд.) 

 интезивирање коришћења природних ресурса уз нови развојни циклус заснован на обрасцима 
одрживог развоја; 

 побољшање капиталне регионалне и локалне  саобраћајне инфратсруктуре-излаз на аутопут 
Бањалука-Добој, модернизација и прекатегоризација локалних путева; 

 примјена алтернативних извора енергија; 
 модернизација и изградња електро, телекомуникацијоне и хидтротехничке инфарструктуре; 
 дефинисане пословно-производне зоне; 
 подстицај и подршка  развоју пољопривреде; 
 санација и пошумљавање деградираних површина и девастираних шума. 
 могућност коришћења ИПА  фонда; 

 
ОПАСНОСТИ - ПРИЈЕТЊЕ: 

 
 недовољно коришћење подстицајних средсатава из домаћих и страних извора и недовољна 

сарадња локалне самоуправе и привреде; 
 угрожавање животне средине; 
 неповољнае демографске карактеристике; 
 неразвијена предузетничка култура и недостатак менаџерског кадра; 
 слаба организиованост МСП; 
 лоша ситуација у погледу опремљености хидротехничком инфрaструктуром. 

 

Општи подаци о простору 
 
Општину Станари, историјски препознатљиво као крњинско-станарско подручје, чини тринаест насељених 
мјеста смјештених на обронцима планине Крњин и у сливу ријеке Укрине, распоређених са обе стране 
пруге Бањалука-Добој.  
 
Од Аустроугарског периода, па до 1959. године, ово подручје (укључујући и насељена мјеста Поповићи, 
Кулаши, Љескове воде, Тисовац) је имало статус општине. У посљедњем таласу централизације  
некадашње СР БИХ, укинута је и општина Станари. Исту судбину, доживјеле су и општине Стари Град 
Сарајево и Модран. Дакле, Народна скупштина НР БИХ  је 31 децембра 1959. године усвојила Закон о 
укидању општине Станари (Сл. лист НР БИХ број 48 од 31.12.1959. године, којим је петанест насеља 
општине Станари припојено општини Добој и два насеља општини Прњавор (Поповићи и Кулаши).  
 
По конфигурацији терена и геопрометним координатама подручје општине јe доста хомоген простор, 
величине 160,96 km², омеђено сусједним општинама: Дервентом на сјеверу, градом Добојем на истоку, 
Теслићем на југу и Прњавором на западу.  
 
Граница на сјеверу, почев од тромеђе општина Станари, Прњавор и Дервента, прати ток ријеке Илове, која 
чини природну границу између општина Станари и Дервента, све до тромеђе општина Станари и Дервента, 
те града Добој. Граница нагло скреће на југ и држи правац све до Љескове воде, гдје се завлачи у 
територију општине Станари, односно скреће југозападно до Бачића брда, након чега се нагло враћа на 
југоисток и пресјећајући коту 303 (Чардачина), наставља до Бадњеве и Дуге косе изузимајући их, након 
чега опет нагло скреће на југ, до тромеђе града Добоја, општине Теслић и Федерације БиХ. Граница 
наставља јужно до Кајине воде, изузимајући је и наставља благо према сјеверозападу до тока Радње, те 
се, пратећи га, пружа до Радоњића потока, након чега наставља сјеверно дуж Дубраве, обухватајући 
Тодорову косу и Станарско раскршће, након ког скреће на запад до коте 337 (Марића брдо), те наставља 
сјеверозападно до тромеђе општина Станари, Теслић и Прњавор, на коти 249 (Балабановица). Граница 
наставља сјеверно, до мјеста спајања Велике и Мале Укрине у Укрину, те наставља сјеверно, пратећи ток 
Укрине, ве до почетне тачке, односно тромеђе општина Станари, Прњавор и Дервента. 
 
Укупна површина општине Станари износи 160,96 km², те обухвата 13 насељених мјеста и 13 мјесних 
заједница. 
   
Становништво и простор 
 
Конфигурација терена, просторни размјештај природних ресурса и историјски услови, представљају 
основне факторе који су најдиректније утицали на просторни размјештај становништва општине Станари. 
 
Општину Станаре насељавало је 1991.године укупно 11 226 становника (тада је била у саставу општине 
Добој), од којих је, у насељеном мјесту Станари било настањено 1320. , a 2013. године, према 
прелиминарним резултатима Пописа становништва, насељава укупно 7865 становника.  
 
Становништво општине је просторно организовано у укупно 13 насељених мјеста. Број малих насеља 
(мање од 500 становника) на територији општине има тенденцију раста-седамдесетих година није било ни 
једно насеље до 500 становика, а по Попису из 2013. године биљежи се њих седам. Категорија средњих 
насеља, демографског капцитета до 500 ди 999 становника, има тенденцију пада, јер је седамдесетих 
годна њихов број износио 8, а 2013. четири. 
 
Велика насеља, тј. насеља са преко 1000 становника, такође имају тенденцију пада-до 1991. године број 
насеља ове категорије  није се мјењао, тј на територији општине било их је пет,а  по посљедњем Попису из 
2013, има их два; 
 
Територијално посматрано, насељена мјеста са највећом густином насељености, лоцирана су на потезу 
Осредак-Церовица.  На сјеверу овој групи припада насељено мјесто Цвртковци.  
Највећу густину насељености има насељено мјесто Станари, а најмању Радња Доња. 
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Привреда и простор 
 
Општина Станари има веома изузетно повољан геопрометни положај, природне, радом стечене и људске 
ресурсе за развој привреде (посебно секундарног сектора-индустрије, рударства, те примарног-
пољопривреда). 
 
Природни ресурси: значајне залихе лигнита (станарски лигнит има низак садржај пепела и сумпора, као и 
прихватљиву топлотну вриједност за лигнитни угаљ), пољопривредно земљиште, шумски комплекси, чине 
основ за развој рударства, енергетике и пољопривредно-сточарско-воћарске производње. 
 
Историјски посматрано, карактеристике привредног развоја овог подручја (општина Станари је у 
предратном периоду била у саставу општине Добој), у предратном периоду су: 

 регион Добоја имао је одличан важан геосаобраћајни положај; 
 од засијаних површина највеће површине су биле  под житом, у ратарској производњи највише су 

биле заступљене житарице-кукуруз и пшеница, главна воћна врста је шљива, сточарство није имао 
значај који је могао имати с обзиром на пољопривредне повшине, број становника и потрошњу 
сточарских производа, релативно богато подручје шумским ресурсима 

 секундарни сектор привреде имао је значајну улогу у развоју цјелокупне привреде Добоја; 
 високо учешће терцијарних дјелатности у привредној структури општине Добој; 

 
Анализом података о броју и структури субјеката по подручјима дјелатности, уочава се да услужне 
дјелатности преовладавају, тј. учествују са 82,44% док производне дјелатности учествују са 19,41%.  
 
Инвестициона улагања на територији општине везују се за рудник и ТЕ Станари. Наиме, према  
ревидираним подацима Министарства вањске трговине и економских односа БИХ („Информација о 
кретању макроекономских показатеља за јануар 2015. године“) страна директна улагања у трећем кварталу 
износе 132,82 милиона км. Укупна улагања у прва три квартала 2014. године износила су 208,46 милиона 
км што је више за 7,9% него у истом периоду  у прошлој години (прва три квартала 2013. године). Главна 
карктеристика улагања у овоме периоду је то да се преко 50% улагања односи на област производње и 
дистрибуције електричне енергије гдје је највеће улагање у фирму ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари 
д.о.о. Станари у износу од 105.81 милион км. 
Сходно томе, највећи број запослених је  у ЕФТ-у-рудник и ТЕ Станари. ЕФТ Група је до јула 2012. 
инвестирала 63 милиона евра у развој рударско-енергетског комплекса Станари. 
 
Наиме, рудник Станари данас је поуздан снабдјевач разних потрошача лигнита у Босни и Херцеговини и 
иностранству. 
 
Анализирајући податке о степену запослености и степену незапослености на нивоу општине Станари, 
евидентрно је да степен запослености становништва општине у односу на радно активно становништиво 
износи 57,73%, а у односу на број становника 11,20%. Међутим, степен незапослености на подручју 
општине је 42,26%, што је изнад републичког просјека 38,48%. Но, уколико узмемо у обзир да је у 
наведеној анализи представљен број запослених, без самосталних предузетника и запослених који нису 
пријављени, долазимо до закључка да је реална слика стања броја запослених већа него што је 
евидентирано 
 
Пољопривредна производња се одвија у условима умјерено-континенталне климе, гдје се производе врсте 
пољопривредних производа тог климата. 
 
Реализација шумских дрвних сортимената, за територију општине, указује да је највећи број четинара 
искориштен као целулозно дрво, а лишћари, тачније трупци букве, за резање.Укупна количина у m3 
реализације шумских дрвних сортимената износи 1436,7.  
 
Када су у питању предузетници у области саобраћаја и веза на територији општине Станари, важно је 
напоменути да их  послује 11, који се баве превозом људи и робе. 
 
Сектор грађевинарства на територији општине Станари чине предузећа која се баве пословима 
нискоградње, изолатерским и инсталатерским радовима у грађевинарству 
 

Природне и антропогене карактеристике представљају добру основу за развој туризма, но још увијек се не 
може говорити о туризму као привредној грани-туризам није афирмисан као развојна активност. 
 
Инфраструктура и простор 
 
Просторни размјештај саобраћајне, водопривредне и енергетске инфраструктуре је у корелацији са 
просторним размјештајем природне и урбане структуре с тим што инфраструктурни водови чине силнице,а 
привредни и урбани центри жиже развоја просторног система Општине. 
 
Путна мрежа, због могућности отварања и интеграције свеукупног простора представља најзначајнији 
сегмент саобраћајне инфраструктуре. 
 
Окосницу путне мреже представљају сљедећи регионални путеви: 

 Р 474а Добој – Прњавор, 
 Р 474 Прњавор – Јелах и  
 Р 473 Тедин Хан – Теслић. 

 
Локални путеви допуњавају мрежу магистралних и регионалних путева и својом досегљивошћу и 
покривеношћу простора имају изузетан значај задовољења саобраћајних потреба становништва. 
 
На готово свим путним правцима са асфалтном подлогом постоје ударне рупе. На дионицама путева, гдје 
је макадамски коловоз, стање је лоше, путеви углавном нису адекватно профилисани. 
 
Оцјена развоја телекомуникација у друштву доноси се на основу података о кришћењу  скупа мрежа, 
система и уређаја за приступ корисника телекомуникационим сервисима као што су: фиксна телефонија, 
мобилна телефонија, системи кабловске телевизије, заступљеност РС рачунара, Интернета итд.). На 
територији општине Станари постоји изграђена приступна телекомуникациона мрежа, те дјелују три 
мобилна оператера и то М:тел, БХ Телеком и ХТ Еронет. 
 
Снабдијевање електричном енергијом на подручју општине Станари врши се преко 110 kV далековода, 35 
kV далековода дужине 2,22km, те 10 kV далековода дужине 80,84km. Укупна дужина нисконапонске мреже 
је 305,90 km. На подручју опшине Станари постоји једнатрансформаторска станица 400/110/x, једна 
трансформаторска станица  110/35kV, једна трансформаторска станица 35/10 kV, те 61трансформаторска 
станица 10/0,4 kV.  

Водоводном мрежом покривени су само дјелови општине  Станари (дијелови МЗ: Рудничко Насеље, 
Остружња доња,Рашковци и Станари), док канализациона мрежа није изграђена.  
 
Непривреда и простор 
 
Под појмом „друштвена инфраструктура“ подразумијевају се објекти и садржаји терцијарног сектора, те 
објекти и садржаји друштвених дјелатности – школства, здравства, културе, спорта, социјалне и дјечије 
заштите, јавне управе. 
 
Највећи број садржаја и објеката друштвене инфраструктуре сконцентрисан је у Остружњи Доњој, те 
Станарима и Рашковцима., тј. локација истих је на граници ова три насељена мјеста. 
У осталом дијелу општине  појављују се, углавном, објекти снабдијевања, основног образовања, 
здравства, спорта (спортски полигони испред подручних школа) те вјерски објекти. Остали садржаји нису 
заступљени на овом подручју. 
 

ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

Општи циљеви развоја, рационалне организације и уређења простора подручја општине Станари јесу: 
 

 равномеран развој подручја општине (територијална кохезија) и унапређење социјалне кохезије 
- активирати потенцијале територијалних јединица које за то имају одговорност и капацитет, што 
подразумијева и јачање институција, кадрова, стратешких планова, културе, образовања и сл.у 
дијеловима општине који немају одговарајући капацитет, као и смањење разлика у степену 
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развијености и јачање територијалне конкурентности општине и њених дјелова. Ово подразумијева 
унапређење квалитета живљења и привређивања локалног становништва стимулисањем 
постојећих и развојем нових дјелатности. 

 територијална конкурентност и приступачност општине – раст (привредне) конкурентности ће 
бити омогућен развојем мреже насеља, јачањем функција и очувањем и ревитализацијом сеоских 
насеља и развоја туризма. Конкурентна привреда у специфичном просторном окружењу, омогућиће 
већи привредни раст и стандард становништва. Центар развоја, а прије свега општински центар као 
носиоц развоја, утицаће на просторну и функционалну интегрисаност са руралним окружењем, што 
подразумијева повећање саобраћајне доступности и отворености подручја општине кроз развој и 
модернизацију свих могућих видова транспортних система, унапређење квалитета мреже 
водопривредне, енергетске и телекомуникационе инфраструктуре, као и мреже услуга и објеката 
јавних служби. 

 просторно-функционална интегрисаност подручја општине са регионалним окружењем - 
интеграција подручја општине у оквиру функционалног урбаног подручја и шире,што подразумјева 
јачање привредних, саобраћајних и других веза. Функционални утицаји развоја прелазе 
административно утврђене границе на свим нивоима, па је према томе неопходно систематско 
планско сагледавање могућности за имплементацију пројеката из области заштите животне 
средине, заштите и повезивања природног и културног наслеђа, развоја техничке инфраструктуре и 
саобраћаја, пољопривреде, туризма и др. 

 заштићена и унапређена животна средина - заснива се на рационалном коришћењу природних 
ресурса, рационалном коришћењу обновљивих извора енергије, увођењу чистијих технолошких 
рјешења, принципу регионалног одлагања отпада, смањењу негативних утицаја у урбаном 
окружењу, унапређење мјера заштите животне средине у руралном подручју, уређењу предјела и 
пошумљавању, уређењу јавних простора и зелених површина у насељима и другим мјерама које ће 
унаприједити квалитет живљења на подручју општине. Одрживи развој подручја општине је могућ 
само ако је усклађен са принципима и критеријумима заштите животне средине, т,ј, режимима и 
мјерама заштите природних ресурса, што претпоставља успостављање ефикасног система 
управљања заштитом и развојем подручја, уз укључивање локалних заједница и становништва у 
активности и послове на заштити животне средине, обезбеђење компензација за спровођење 
режима заштите природних ресурса и ресурсне ренте. 

 заштићено и одрживо коришћено природно и културно насљеђе - чини основ идентитета 
регионалног окружења, али и темељ будућег привредног/туристичког развоја општине. Ово 
подразумева даљи развој мрежа врједних/заштићених природних целина и културних предела, уз 
заштиту природног и културног наслјеђа и предјела према европским и светским стандардима, 
конвенцијама, декларацијама и сл., са посебним задатком да се повећа површина заштићених 
природних цјелина и изврши систематизација културног наслеђа. Такође, предпоставља стварање 
услова за едукацију локалног становништва о природним и културним вриједностима подручја, као 
и услова за одрживо коришћење ових вриједности (уз адекватну презентацију). 

 
Задаци Плана који из ових циљева произилазе су: 
 

 спољна повезаност општине (везе са сусједним општинама), као и унутрашња повезаност на 
подручју обухвата плана; 

 заустављање негативних демографских трендова (депопулација, старење становништва) на 
великом дијелу обухвата Плана;  

 рационално коришћење постојећег стамбеног фонда и побољшање квалитета стамбеног фонда до 
краја временског хоризонта Плана; 

 изградња нових производно-пословних зона (на територији насељених мјеста Станари, Јелањска, 
Драгаловци) 

 изградња пута који ће везати општину Станаре са аутопутем Бањалука-Добој; 
 изградња недостајуће хидротехничке инфраструктуре; 
 умрежавање централног дијела оштине и руралних подручја, њихово компатибилно 

функционисање и афирмисање, уз подстицање развоја сеоских подручја; 
 економски развој, заснован на коришћењу локалних ресурса и компаративних предности Општине, 

повећању атрактивности простора и ширем избору локација, разноврсних рјешења и понуда за 
улагање домаћег и страног капитала; 

 рационално коришћење земљишта, на квалитетном земљишту, обезбједити пољопривредну 
производњу, а остале намјене ускладити према могућностима на земљишту лошијег 

квалитета;обезбјеђење и заштита простора за лоцирање пољопривредних производних 
капацитета; 

 побољшање квалитета и структуре шуме; 
 заштита и уређење природних и културних добара и њихово коришћење у функцији уређења 

културног предјела и одрживог развоја туризма; 
 простор са потенцијалима за развој до сада недовољно развијениог туризма идентификовати и 

привести намјени;  
 обезбједити даљу експлоатацију минералних сировина, а у току и након експлоатације ссмањити 

штетан утицај на околину и извршити рекултивацију деградираних површина; 
 проблема депоновања отпада рјешавати у складу са Стратегијом управљања отпадом у БиХ 

функционисањем регионалне депоније; 
 заштита и унапређење животне средине. 
 

 
 
ПРОГРАМ И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА 
 
Концепција развоја планског подручја, садржи смјернице и приједлоге рјешења, којима се, кроз политике, 
мјере и програме, остварује рјешавање и превазилажење констатованих проблема у 
коришћењу, организацији и уређењу простора, регионалном развоју и сарадњи, економском и социјалном 
развоју и одрживом коришћењу природних и створених ресурса. У ужем смислу кроз концепт развоја се 
предлажу правила коришћења простора и изградње објеката, која имају директан утицај на кориснике 
(људе који живе на простору општине Станари и посјетиоце), али и значај за остваривање наведених 
дугорочних концепција.   
 
Основна концепција просторног развоја општине Станари је дефинисана на основу анализе и оцјене 
постојећег стања, према утврђеним развојним потенцијалима и ограничењима, у складу са дефинисаном 
визијом, циљевима и принципима развоја и сагласно републичким планским и развојним докуменатима и 
савременим планерским тенденцијама.Концепција просторног развоја општине Станари заснива се на 
принципима одрживог развоја, и подразумјева уравнотежен територијални развој (локални и регионални) и 
интегрални урбани и рурални развој. Равномјерни територијални развој, базира се према моделу 
„концентрисане дисперзије развоја“, односно даљем развијању општинског центра-агломерације 
паралелно са унапређењем и развојем осталих насеља 
 
Основни елементи на којима је базирана таква концепције јесу: 

 умањивање и заустављање негативних демографских токова, и то првенствено негативног 
природног прираштаја, неповољне старосне структуре и негативне стопе миграција село-град. У 
складу са таквим стратешким опредјељењем планска рјешења се дефинишу на начин да 
допринесу остваривању основних циљева у демографском развоју. Пошто је један од приоритетних 
циљева израде Просторног плана обезбјеђење услова за равномјерни просторни развој, кроз 
оптимално активирање свих потенцијала и планско стимулисање недовољно развијених дјелова, 
приоритет приликом дефинисања планских рјешења представљају насеља која се одликују 
најслабијим демографским потенцијалом. 

 уравнотежен територијални развој-модел„концентрисане дисперзије развоја“, односно даљем 
развијању општинског центра-агломерације паралелно са унапређењем и развојем осталих насеља 

 побољшање квалитета живљења грађана кроз подизање квалитета услуга које им пружају јавне 
институције и доступности јавних служби свим становницима. 

 унапређење пољопривредне производње, првенствено кроз развој повртарства ратарства и 
воћарства, као и приоритетан развој сточарства претежно. Пољопривредну производњу треба 
заснивати у наредном периоду на принципима: тржишне привреде, који подразумјева да је профит 
основни мотив за бављење сваком привредном дјелатношћу; одрживог и интегралног руралног 
развоја; и компаративним предностима подручја за производњу одређених специфичних производа 
који имају перманентан раст тражње на свјетском тржишту (пољопривредно-прехрамбени 
производи вишег и високог стандарда), уз испуњење европских и свјетских стандарда. 

 развој индустрије и обликовање савремене просторне организације индустрије сагласно 
принципима одрживог развоја у правцу повећања запослености, јачања конкурентности и 
унапређења идентитета Општине.  

 туризам афирмисатикао развојна активност; 
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 модернизација постојећих и изградња нових инфраструктурних система. Реконструкција, доградња, 
изградња водоводне и канализационе мреже.  

 изградња ДВ 110 kV Прњавор 2 – Станари као и ДВ 110 kV Станари – Руданка (Добој). 
 Осавремењивање телекомуникационих система и инфраструктуре  електронских медија кроз 

модернизацију постојеће и изградњу нове савремене инфраструктурне мреже и објеката. 
 Дигитализација телефонских централа. 
 Увођење нових сервиса и услуга (сервиси које нуди NGN – Next Generation Networks  мреже 

следећих генерација). 
 даљи развој друмског саобраћаја, односно мреже општинских путева, како би се свим 

становницима обезбједио брз и квалитетан приступ. Основни циљеви развоја саобраћајног система 
на подручју Општине су даљи развој и јачање саобраћајних веза са окружењем, реконструкција и 
појачано одржавање општинских путева са савременим коловозом; и прекатегоризација одређених 
локалних путева у виши ранг и некатегорисане локалне путеве у локалне путеве. 

 изградња пута који ће везати општину Станаре са аутопутем Бањалука-Добој; 
 Заштита и коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживости. Заштита, уређење 

и рационално коришћење пољопривредног земљишта, очување и унапређење шумског фонда, 
рационално коришћење водних ресурса, заштита изворишта водоснабдјевања и регулација 
водотокова у зонама насеља и пољопривредног земљишта; 

 Унапређење система заштите и развој непокретних културних добара и природних добара на 
принципима одрживости, односно њихова презентација у склопу туристичке понуде Општине. 

 Живот у здравој животној средини, што подразумјева даљу заштиту животне средине и унапређење 
њеног квалитета, са основним циљевима: унапређење управљања отпадом; унапређење 
управљања заштитом и коришћењем вода; заштита земљишта од загађења и деградације; 
очување квалитета ваздуха; заштита биљних и животињских врста, станишта и биодиверзитета; 
заштита од елементарних непогода и удеса; развој еколошке свјести становништва; и развој 
институционалног капацитета и система мониторинга животне средине. 

 Стварање имиџа и бренда општине Станари, који треба да буде препознатљив у регионалним, 
националним и међународним оквирима, и базиран на економски најзначајнијим активностима, и 
то: рудаству, пољопривреди и индустрији. 

 
 
Концепт просторне организације садржан је у ставовима који се односе на: 
 
 

 У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ - У области друштвених дјелатности у планском периоду планира се 
звршетак организације и консолидације објеката јавних сужби, те стварање бољих услова за њихов 
рад у смислу адаптације, изградње, реконструкције или санације истих- изградња објекта 
Општинске управе, реконструкција централне и подручних школа, Дома здравља, амбуланти... 
Такође, планира се формирање ЈУ „“Културно-информативни центар“ и ЈУ „Спортско-туристичка 
организација“ на територји насељеног мјеста Остружња Доња.  
 

 РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ – главни приоритет је креирање повољног привредног амбијента у функцији 
развоја МСП и предузетништва кроз стварање ефикасне администрације. Планира се формирање 
производно-пословних зона у насељеним мјестима Станари ,Јелањска и Драгаловци. Привредни 
развој базираће се не само на рударству, већ и на развоју пољопривреде, шумарства и туризма. То 
се првенствено односи на развој повртларства, ратарства, воћарства, сточарства, привредно 
коришћење шума, те веће коришћење и осталих шумских производа. У области туризма планира се 
већа афирмација како природних и антропогених ресурса, те развој тзв. „рударског туризма“. 

 
 РАЗВОЈ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА, његовање и промовисање њихових вриједности  уз јачање 

економске снаге сеоских домаћинстава, представља важно питање будућег равномјерног развоја 
планског подручја. Сви циљеви и стратегије које воде ка развоју села и руралних подручја, 
усмјераваће се на рјешавање питања популационог развоја, побољшавања услова живљења на 
селу и промовисања мултифункционалне породичне пољопривреде. У стратегијском смислу то 
захтијева квалитативне и квантитативне промјене на сеоском подручју, засноване на сљедећим 
основним поставкама: 

 унапређивање локалних ресурса за производњу квалитетних пољопривредно-
прехрамбених производа, уз успостављање партнерства локалних актера из јавног и 

цивилног сектора, при утврђивању и спровођењу локалних стратегија интегралног 
руралног развоја и сл. 

 подизање саобраћајне доступности, нивоа комуналне опремљености, опремљености 
јавним службама и укупне уређености села; 

 укрупњавање земљишних парцела (посједа) и/или засада; 
 развијање прерађивачких капацитета, уз поштовање правила изградње и уређења 

простора и услова заштите животне средине и уз повезивање са одговарајућим 
технолошким системима у или ван планског подручја; 

 диверзификација развоја пољопривреде и села у складу са специфичним ресурсним, 
структурним, техничко-технолошким и социо-економским обиљежјима, потенцијалима 
и ограничењима руралних рејона. При томе треба имати у виду трендове тржишне 
тражње према органској производњи хране (предност за производњу органске хране 
дати подручјима са најмањим утицајем аеро, хидро и других загађивача на 
пољопривредно земљиште, као и потребе испуњења услова за добијање робне марке 
производа дефинисаног географског поријекла. 

 подједнако важан значај придаје се обнављању и побољшању квалитета шума, 
пошумљавању, антиерозивним радовима, као и развоју предузетништва, посебно у 
области еколошки безбједне прераде локалних пољопривредних, шумских и 
минералних сировина. 

 
 

 У ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ –у области саобраћаја:изградња пута који ће везати општину 
Станаре са аутопутем Бањалука-Добој, прекатегоризација некатегориснаих у категориснае локалне 
путеве, те асфалтирање, модернизацију и одржавање постојеће путне мреже; у области 
електроенергетике и телекомуникација: изградња ДВ 110 kV Прњавор 2 – Станари као и ДВ 110 kV 
Станари – Руданка (Добој), осавремењивање телекомуникационих система и инфраструктуре  
електронских медија кроз модернизацију постојеће и изградњу нове савремене инфраструктурне 
мреже и објеката, дигитализацију телефонских централа, увођење нових сервиса и услуга (сервиси 
које нуди NGN – Next Generation Networks  мреже следећих генерација); у облати хидротехничке 
инфраструктуре:изградња канализационог исстема, изградња и проширење водоводног система, 
регулација тока Остружње кроз урбано подручје Станара 
 

 ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРИЈЕДНОСТИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ДОБАРА оствариваће се 
формирањем мреже заштићених и еколошки значајних подручја феномена геонаслеђа и кључних 
обиљежја предјела, уз обезбјеђење институционално-организационе подршке и умрежавања свих 
релевантних актера заштите природе. Приоритет је остваривање заштите, презентације и одрживог 
коришћења заштићених природних добара и вриједности, које омогућавају развој локалне 
заједнице, одмор и рекреацију у природи и едукацију урбаног становништва. Ефикасност заштите 
обезбједиће се укључивањем локалног становништва у активности и послове на заштити, уређењу 
и презентацији природних добара и ресурса (вода, шума и др.) и компензацијама или 
компензационим програмима (првенствено у туризму, водопривреди и електропривреди) за 
штете/губитке узроковане ограничењима режима заштите и коришћења природних добара и 
ресурса (зоне заштите утврђених природних добара и подручја са посебним природним 
вриједностима предвиђених за заштиту, и др.). 

 
 МРЕЖА НАСЕЉА - уравнотежен територијални развој-модел„концентрисане дисперзије развоја“, 

односно даљем развијању општинског центра-агломерације паралелно са унапређењем и развојем 
осталих насеља 
 

 ТУРИЗАМ у перспективи треба да буде много значајнија привредна грана, него до сада. 
Оствариваће се усклађено са захтјевима очувања природних добара и вриједности и уз уважавање 
интереса локалних заједница. Приоритет је конципирање, организација, афирмација и 
комплетирање специфичне туристичке понуде и атрактивних програма на планском подручју, 
изградња јавно комуналне и туристичке инфраструктуре у функцији развоја туризма, повећање 
стандарда услуга планираних туристичких капацитета, активирање локалног становништва на 
руралном подручју и његовог стамбеног фонда за развој туризма. Подручја са заштићеним, 
уређеним и адекватно презентираним културним насљеђем ће јачати привлачност и конкурентност 



Просторни план Општине Станари 2015-2035.год. 

 

 

 
22 

 

за инвестирање и развој туризма. Уз поштовање принципа одрживог развоја, понуда туристичког 
подручја заснива се на следећим доминантним видовима туризма: 
 

 Сеоски туризам, 
 Спортско – рекреативни, 
 Ловни и риболовни,  
 Културно – манифестациони. 
 „рударски“ туризам-обилазак копова, старих постојења; 

 
Развој општинског центра 

 
Уопштено говорећи, одрживи градови су они у којима је економски, социјални и просторни развој тако 
осмишљен и реализован да траје и који обезбеђује квалитет живота свим грађанима.   
 
Одрживи градови и насеља користе своја богатства и ресурсе на којима њихов развој почива и од којих 
зависи, на начин који не угрожава расположивост ресурса и њихово дугорочно коришћење. 
 
Одрживи развој се остварује кроз интегрaцију и унапређивање економског, еколошког, социјалног и 
просторно-физичког развоја. То значи обезбеђивање таквог просторног развоја који ће заједно са заштитом 
и унапређењем животне средине, одрживим начином коришћења ресурса, заштитом градитељског 
насљеђа и очувањем других природних и створених вриједности, омогућити задовољавање потреба 
садашњих као и будућих генерација. 
 
Одрживи градови и насеља обезбеђују и одржавају сигурност од природних или руком човјека створених 
хазарда који могу угрозити њихов развој (према: UN Habitat, UNHCS/UNHSP (United Nations Human 
Settlements Programme)). 
 
Развој општинског центра, тј агломерације Станари-Рашковци-Остружња Доња општине Станари 
засниваће се на сљедећим принципима: 
 

 општински центра-агломерација као покретач развоја; 
 одрживо трошење ресурса и појачано ангажовање обновљивих ресурса; 
 конкуретност, комплементарност и укључивање јавности; 
 развој у складу са расположивим ресурсима средине; 
 заштита и унапређење јавног добра; 
 партнерство и сарадња; 
 увођење нових технологија и еколошки одговорних рјешења; 
 давање већег значаја локалном нивоу као мјесту на коме се креирају и стичу развојне иницијативе 

и разрјешавају конфликти у коришћењу простора; 
 развој базиран на знању уз загарантован приступ новим технологијама и јачање капацитета у свим 

сферама релевантним за одлучивање о просторном развоју. 
 

Рурални развој 
 
Одрживи развој руралних подручја ваља усмјерити на подизање животнога стандарда уз уважавање 
посебности просторно развојних тежњи с заштитом околине односно: 
 

 Задовољити квалитетне естетске, културне и еколошке функције насеља, које се темеље на 
заштити природних и културних потенцијала подручја с очувањем типолошких атрибута идентитета 
насеља и интегралном заштитом стамбеног наслијеђа, и то кроз очување разноликости околине, 
преобликовање и квалитетан развој насеља, побољшавање квалитета животнога стандарда 
насеља, обнову и искориштавање постојећег стамбеног фонда кроз очување старе изградње те 
уграђивање елемената старе изградње у новоградњу, обнављање и санацију мање квалитетних и 
деградираних дијелова руралнога подручја, заштиту објеката и подручја гледе очувања културног 
наслијеђа, интерполирање новоградње постојећем идентитету села, усмјеравање изградње на 
подручја гдје је комунална инфраструктура већ ријешена или најбоље ријешена. 

 Омогућити регионалне интересе и тежње тако да рурални простор остане насељен. 

 Осигурати већу функционалност насеља те њихов већи утицај на околна подручја како би се 
створили услови за оптималан размјештај насеља у простору и за њихову бољу прожетост. 

 Просторно побољшати инфраструктурни систем како би се све врсте дјелатности на државном, 
регионалном и локалном нивоу учиниле доступним. 

 Повећати саобраћајну (и енергетску) дјелотворност смањивањем потреба за дневном миграцијом. 
 

Структура површина по намјени 
 
У циљу рационалног коришћења и управљања земљиштем, као ограниченим ресурсом, неопходно је 
приступити организованим планским активностима. Одређивање намјена земљишта према основним 
категоријама земљишта се врши просторним плановима јединица локалне самоуправе, а евиденције о 
промјени намјене врши Републички геодетски завод.  
 
Код утврђивања планиране структуре коришћења земљишта коришћени су сљедећи елементи:  

 Обухват планираних урбаних подручја; 
 Пољопривредно земљиште, 
 Шумско земљиште, 
 Водене површине. 

 
На територији општине Станари планирају се урбана подручја укупне површине цца 597 ha.  
 
Урбана подручја садржи све категорије коришћења земљишта: урбано и уже урбано подручје, градско и 
остало грађевинско земљиште, пољопривредно, шумско, водно и остало земљиште.  
Намјена површина (грађевинско земљиште, пољопривредно, шумско, водно и остало земљиште) у 
урбаним подручјима ће бити утврђена планираним регулационим плановима како би се обезбједило 
рационално кориштења простора.У оквиру урбаног подручја Станара утврђено је и уже урбано подручје. 
 
Пољопривредно земљиште представља подручје које је чини 37,70% површине Општине. 
Пољопривредно земљиште има тенденцију смањења површина; неопходно је очување квалитетног 
пољопривредног земљишта. У односу на постојеће стање пољопривредне површине би се до краја 
планског периода смањиле за цца 2,64%, ради изградње.  

 
Шумско земљиште представља подручје које је заузима 52,02 % површине Општине. Шумско земљиште 
има тенденцију смањења површина; шумовитост од 53,02% у постојећем стању ће се смањити за 0,76% до 
краја планског периода.  

 
Планирано смањење пољопривредног и шумског земљишта је оквирних вриједности, обзиром да су 
Планом издвојена урбана подручја за која није предвиђена детаљна намјена, већ ће се регулационим 
плановима утврдити намјена урбаних подручја (изграђене и неизграђене површине намијењене за 
становање, рад и одмор, објекте урбане опреме, инфраструктуре и посебне намјене, зелене површине, као 
и површине резервисане за будући развој и друга земљишта) у складу са Законом у уређењу простора и 
грађењу. 
 
Производно-пословне зоне планирају се у насељеним мјестима Станари, Јелањска, Драгаловци. 
 
У овим подручјима објекти инфраструктуре се граде у складу са планом. 
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Табела бр. 1.Структура коришћења земљишта на подручју општине Станари (комбиновани Google Earth и 
ортофото подлога)  
 

Приказ просторних показатеља за намјену површина Укупно ha % од површине 
Општине  

Грађевинско земљиште ----- укупно  
Изграђене површине – постојеће 
Индустријска зона-термоелектрана 
Индустријска зона-сепарација 
Производно-пословна зона Станари-план 
Производно-пословна зона Јелањска-план 
Производно-пословне зоне Драгаловци-план 
 

655,504 
510,377 
40,697 
8,155 
11,323 
34,072 
50,880 

4,07 
3,17 
0,25 
0,05 
0,07 
0,21 
0,32 

Урбана подручја 
Урбано подручје насељеног мјеста Станари-укупно 
Урбано подручје осталих насељених мјеста-укупно 
Урбано подручје насељеног мјеста Станари-
неизграђени дио 
Урбано подручје осталих насељених мјеста-
неизграђени дио 
Урбана подручја-неизграђени дио 

 
152,438 
445,244 
107,694 
 
401,529 
 
509,223 

 
0,95 
2,77 
0,67 
 
2,49 
 
3,16 

Остало неплодно земљиште  - - - -укупно 
Гробља 
Површине предвиђене за рекултивацију 
Активан површински коп 
Површинско одлагалиште 

490,663 
4,94 
15,835 
390,661 
79,227 

3,05 
0,03 
0,10 
2,43 
0,49 

Пољопривредне површине- - -укупно 6067,756 37,70 
Шумске површине - - -укупно 8372,4098 52,02 
Водене површине 0,554 0 

УКУПНО 16096,11 100 
 
Са основним планираним намјенама кориштења простора, преклапају се експлоатациона и истражна 
поља. С обзиром да  наведене површине нису могле бити исказане у склопу укупног биланса планираних 
површина, даје се њихов одвојени биланс: 
 
 

Експлоатационо поље „Станари“ 3039,65 
Експлоатационо поље  „Драгловци и Рашковац“ 2441,40 
Истражни простор „Дуга коса“ 34,008 
Приједлог истражног простора (вода) 2775,30 
Приједлог истражног простора (кречњак)-
Драгаловци 

19,35 

Приједлог истражног простора (кречњак)-Церовица 14,245 
Сумњиве површине1 2,33 
Ризичне површине 59,69 

 
 
Пресељење становништва 
 
Богатсво угљем у овој општини, које се експлоатише, у будућности се планира да се прошири  што ће бити 
пропраћено и постепеним пресељавањем становништва који се налази на разервама лигнита. 
 
Експропријација и пресељење ће утицати на: 
 

 губитак земљишта; 

                                            
1 Према подацима  „Центра за уклањање мина“ о минској ситуацији општине Станари.  

 губитак кућа; 
 губитак послова; 
 губитак услуга и културног насљеђа; 

 
У том смислу, приликом пресељења становништва (организовано колективно или индивидуално), потребно 
је испоштовати сљедеће захтјеве: 
 

 обезбјеђење пресељења у насеље опремљеном комуналном и социјалном ифраструктуром 
најмање на нивоу садашњих насеља (приоритет треба да буде пресељење на урбана подручје 
Станари, Остружња Доња); 

 такође, становницима који су се опредјелили за организовано пресељење обезбједити на новим 
локацијама исти или бољи квалитет живљења у погледу просторних, економских, социјалних и 
културних услова ; 

 поштовање грађанских, политичких, економских, социјалних и културних права становништва у току 
пресељења у складу са међународним конвенцијама и национални  правним нормама;  

 подстицање програма економског и социјалног развоја усмјерених на запошљавање локалног 
становништва; 

 јасном дефинисању обавеза које преузима концесионар и локална самоуправа, са гаранцијама за 
поштовање и спровођење преузетих обавеза; 

 заштита и помоћ старијим грађанима, посебно самачким и двочланим старачким домаћинствима и 
другим рањивим групама становништва; 

 индивидуално пресељење: исплата у новцу тржишне вриједности непокретности, увећане за износ 
наканде за прибављање и опремање нове парцеле 

 
 

A. СТАНОВНИШТВО 

 
Пројекције становништва, најопштије речено, односе се на  будући период и оно шта ће се евентуално 
десити по питању величине и структуре дате популације у будућности. Пројекције становништва не значе 
онај обим и структуру становништва које ће се стварно и десити, већ ону која је мање или више вјероватна 
у зависности од претпостављених промјена наталитета, морталитета и миграција. 
 
Пројекција броја становника и домаћинстава одређене територије представља веома важан полазни 
елемент у процесу просторног планирања. Према броју становника димензионишу се и остале компоненте 
простора као што су стамбени фонд, привредни капацитети, техничка и друштвена инфраструктура итд. 
Дакле, у пројекцијама бројчаног развоја становништва, основицу чине двије битне компоненте: 
 

 процјена кретања виталних компоненти становништва-наталитет и морталитет, 
 процјена миграционог фактора и његов утицај на бројчани и структурни развој становништва.  

 
Ове виталне компоненте су сучељене са другим компонентама развоја: 
 

 пројекцијама развоја базних инфраструктурних система, 
 пројекцијама развоја структуре привреде, 
 те, могућностима ситуирања становништва у насеобинском систему, односно у постојећим 

насељима (прије сваке развојне одлуке, стратешке или оперативне, мора се рачунати са конзумом 
који ће користити конкретан предмет инвестирања, висином улагања и очекиваним ефектима тог 
улагања) 

 
Нужан корак ка побољшању демографске структуре, прије свега, представљају подстицајне мјере за 
рађање и останак становништва у мјесту становања. Из тако дефинисаног циља демографског развоја 
проистичу различите социо-економске мјере од којих су најважније финансијски подстицаји, пореске 
олакшице, посебна социјална и здравствена заштита, запошљавање, организација радног и слободног 
времена и др.. 
 
У посредне мјере спадају сва планска рјешења која воде општем побољшању услова живота, било да је 
ријеч о инфраструктурном опремању, унапређењу услуга у објектима јавних служби, функционалном 
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повезивању насеља, развоју перспективних привредно-радних зона и дјелатности у оквиру њих, заштити и 
валоризацији природног и културног насљеђа. 
 
На основу тога, планске пропозиције су дефинисане у правцу: 
 

 побољшање квалитета стамбеног фонда (структура стамбених јединица, просјечна  величина 
стана, опремљеност инсталацијама...) 

 унапређење квалитета инфраструктуре (саобраћајне, телекомуникације, енергетика, хидротехника, 
термогенетика) 

 унапређење квалитета јавних служби; 
 ангажовања неупослене радне снаге 
 додатне обуке становништва за рад у пољопривреди, шумарству, туризму и угоститељству, према 

утврђеним потенцијалима; 
 развој социјалне заштите на локалном нивоу-дефинисање модела интегралне социјалне заштите; 

 
Уколико наведена планске пропозиције буду реализоване, имаће за резултат повећање наталитета, 
досељавање новог становништва, као и смањење смртности. У том смислу, у наредној табели је дата 
реално-оптимистична прогноза броја становника за наредни период. 
 
Табела бр. 2.: Пројекција броја становника општине Станари до 2035. године 
 
Број становника/год. пројекција броја становника 

2020. 2030. 2035. 
8180 8690 9000 

Извор података: Носиоц израде 
 
Табела бр. 3.: Пројекција броја становника општине Станари по насељеним мјестима до 2035. године 
 

Редни 
Назив насеља 2013. 2020. 2030. 2035. 

број 
1. Брестово 766 816 891 930 
2. Драгаловци 396 426 471 500 
3. Јелањска 481 493 513 524 
4. Љеб 382 391 406 415 
5. Митровићи 252 262 277 286 
6. Осредак 314 319 327 332 
7. Остружња Доња 938 985 1063 1109 
8. Остружња Горња 428 433 441 446 
9. Радња Доња 402 409 421 429 
10. Рашковци 500 505 513 523 
11. Станари 1123 1173 1261 1316 
12. Цвртковци 653 688 746 780 
13. Церовица 1230 1280 1360 1410 

Укупно: 7865 8180 8690 9000 
Извор података: Носиоц израде 
 
На подручју општине у 2035. години планира се 9000 становника. Број становника повећаће се по стопи од 
0,61%, односно увећаће се за око 1135 становника у односу на 2013. годину. Укупно становништво имаће 
континуиран раст до 2035. године.  
 

Дакле, уз побољшање привредног амбијента, ставарање бољих економско-социјалних услова тј. бољих 
услова и квалитета живота, за очекивати је наведени позитивни демогарфски тренд на простору општине. 
 
Пројекција броја домаћинстава на територији општине указује на сљедеће карактеристике: 
 

 број домаћинстава пораст ће са садашњих 2539 на око 2823 домаћинстава до краја планског 
периода; 

 преовлађујућа структура домаћинстава износит ће 3,19 члана. 
 

Пројекција старосно-полне структуре је битна како би се у Просторном плану могле планирати одређене 
активности и намјене за задовољење потреба основних контигената становништва. За планирање и 
уређење простора битни су сљедећи контигенти: 
 

 предшколски узраст дјеце (испод 7 година) 
 школскообавзни контигент (7-14 година) 
 контигент омладине (15-27) 
 радно-способно становништво (15-65) 
 контигент старог становништва (старије од 65 година) 

 
У планском периоду може се очекивати повећање  школообавезног контигента због повећања наталитета, 
али и повећање учешћа радно-способног становништва.  
 

Б. СИСТЕМ И ФУНКЦИЈЕ НАСЕЉА 

 
Анализом тренутног стања, планираних активности (пројектованог броја становника, густине насељености, 
опремљености објектима друштвеног стандарда, саобраћајне повезаности итд.), удаљености од 
централног дијела општине,величине територије општине,  доступности садржаја, те морфологије насеља, 
дефинише се сљедећи концепт мреже насеља, тј. задржава се постојећи: 
 

 Центар I категорије-агломерација Станари-Рашковци-Остружња Доња; 
 Остала насеља (Брестово, Драгаловци, Јелањска, Љеб, Митровићи, Осредак, Остружња Горња, 

Радња Доња, Цвртковци, Церовица); 
 
Иако се планирана категоризација мреже насеља не мијења у односу на постојеће стање, основни концепт 
развоја насеља базираће се на јачању веза на релацији агломерација-остала насеља, али и на јачању 
свеукупног развоја. Сходно томе,  концепт развоја овог простора базира се на сљедећим опредјљењима: 
 

 побољшање веза на релацији агломерација-остала насеља; 
 подстицај развоју осталих насеља; 
 побољшању друштвене и техничке инфраструктуре на цијелој општини; 
 побољшању квалитета живота; 

 
Потврда оваквог концепта, јасно се види и из планираних рјешења за све области које се третирају 
просторним планом: 
 

 прекатегоризација некатегорисаних путева, изградња регионалног пута који ће повезивати општину 
са планираним аутопутем (Љеб, Станари, Осредак, Остружња Доња, Цвртковци, Јелањска) 

 изградња канализационе мреже; 
 изградња производно-пословних зона (Јелањска, Станари, Драгаловци) 
 реконструкција, адаптација изградња објеката дрштвене инфраструктуре; 

 
Овакав концепт не искључује могућност да поједина остала насеља, у планском периоду, стекну услове за 
развијање у центре вишег реда, тј. носиоце развоја одређеног дијела територије општине.  
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Агломерација- Станари-Рашковци-Остружња Доња 
 
Агломерација, сходно својим карактеристикама, представља и представљаће административно, културно и 
привредно средиште општине. Гравитационо подручје  овог простора које се поклапа се са границом 
општине, поизилази из његове доступности, односно погодног саобраћајног положаја, те величине 
територије општине. Позиција на саобраћајницама регионалног и локалног карактера олакшава 
приступачност осталих насеља овом подручју.  
 
Да би се омогућило даље јачање не само овог, већ и цијелог подручја предметне територије, неопходно је 
унапређење постојеће инфратсруктуре, а потом и даљи развој планиране друштвене, привредне, 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре на принципима одрживог развоја. 
 
Остала насеља (Брестово, Драгаловци, Јелањска, Љеб, Митровићи, Осредак, Остружња Горња, Радња 
Доња, Цвртковци, Церовица) 
 
Остала насеља покривају  површине разуђених села и засеока, карактеристичних за овај простор. 
Потенцијал  за развој овог простора налазе се у области природних и антропогених ресурса-индустрија, 
рударство, туризам, пољопривреда, шумарство.  
 

B. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА 

В.I.1. Становање 
 
На основу премлиминарних  резултата Пописа становништва из 2013. године, урађене су пројекције броја 
станова и домаћинстава, на подручју општине Станари, до краја планског периода. 
 
Табела бр. 4. Пројекција броја станова и домаћинстава до 2035. године 
 

 Општина Станари 
2013 2020 2030 2035 

становници 7865 8180 8690 9000 

станови 3869 3906 3998 4050 

домаћинства 2539 2606 2748 2823 

Просј. величина 
домаћинства 3,09 3,13 3,16 3,19 

 
 
До краја планског периода, односно 2035. године број станова на подручју општине Станари, имао би 
тенденцију раста, па би у 2035. години број станова износио 4050. 
 
Однос броја станова и домаћинстава је најједноставнији индикатор стамбеног дефицита или суфицита. 
Тренутна ситуација у погледу стамбеног фонда, за 2013. годину очитава стамбени суфицит, који у односу 
на број домаћинстава за исту годину, износи 1330. 
 
Табела бр. 5. Пројекција стамбеног суфицита, односно дефицита општине Станари за период 2013-2035. 
годину.  
 

Године 2013. 2020 2030 2035 

Општина 
Станари 1330 1300 1250 1227 

 
Пројекција просторног развоја функције становања и дјелатности стамбене изградње, заснована је на 
опредјељењу да се: 
 

 Унаприједи систем одржавања постојећег стамбеног фонда кроз унапријеђење законске регулативе 
и едукације свих учесника у том процесу; 

 Потребне површине грађевинског земљишта утврде на основу просторних могућности, при чему 
треба уважавати природне карактеристике појединих локалитета и простора у цјелини, елементе 
заштите, очувања околине, потребе других дјелатности за простором као и могућности 
рационалног опремања овог земљишта саобраћајним површинама, те комуналном 
инфраструктуром; 

 Што рационалније искористе површине грађевинског земљишта које је већ ангажовано за потребе 
становања и стамбене изградње. 

 На подручју општине основу за развој функције становања чине активности на санацији, 
реконструкцији и ревитализацији највећег броја постојећих насеља, те подизања квалитета 
грађевинског фонда, како у погледу опремљености, просторног стандарда, замјене неусловних 
стамбених јединица те станова из нужде, тако и у погледу побољшања термичких, звучних и других 
карактеристика. 
 

Једна од најзначајнијих државних политика је стамбена политика, она има јасне посљедице на развој 
једног простора и његових компоненти (природна, социо-економска, техничка компонента). Нажалост Босна 
и Херцеговина па ни Република Српска немају званичну стамбену политику. Тај недостатак има негативне 
посљедице на бројне области друштвеног живота и простор у цијелини. Стамбена област је готово потпуно 
препуштена механизмима слободног тржишта.  
 
Један од основних циљева плана је утврђивање нове стамбене политике која представља хитну потребу 
не само за општину Станаре, већ и Републику Српску у цијелини. Нова стамбена политика мора имати и 
одређено социјално усмјерење, јер значајан дио становништва преко тржишних услова не може ријешити 
своје стамбено питање.   
 
Приоритет у рјешавању стамбеног питања требале би имати сљедеће циљне групе: 
 

 млади, квалификовани и радно способни грађани који заснивају сопствену породицу и настоје да се 
осамостале од родитеља; 

 Породице са малом дјецом; 
 Стручњаци за које треба обезбједити намјенске станове; 
 Избјегличка популација; 
 Породице погинулих и несталих припадника оружаних снага Републике Српске и ратних инвалида; 
 Повратничка популација. 

 
Начин рјешавања стамбеног питања су субвенције ентитетских и локалних власти и то у сљедећим 
сегментима: 
 

 Повољни хипотекарни кредити за изградњу или куповину стана; 
 Понуда парцела и локација различитог нивоа опремљености и стандарда становања; 
 Подстицање приватне изградње станова за закуп са контролисаном закупнином; 
 Регулисања дугорочног закупа; 
 Давање субвенције за станове закупљене на тржишту. 

 
У складу са новим тенденцијама у планирању градова треба да се тежи моделу испреплетених функција у 
простору, без стриктног зонирања и раздвајања функција становања и рада. Оптимални просторни модел 
треба да омогући добру повезаност између зона становања, рада и рекреације, тако да се ове функције 
максимално надопуњују, уз потребу умањења свих потенцијалних конфликата у простору, правилном 
просторном и функционалном дистрибуцијом ових садржаја. 
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В.I.2. Привреда 
 
Економски развој општине Станари треба да се базира осим на рударству  и на развоју природних ресурса 
са којима располаже-пољопривредно земљиште, шумски комплекси, туристички потенцијал. Потребно је  
креирати одређене врсте производних дјелатности. 
 
У оквиру основног концепта развоја и просторног уређења у области привреде формулисани су и основни 
циљеви: 
 

 Интегрални рурални развој; 
 Убрзање економског развоја и унапређење конкурентности привреде;   
 Унапређење могућности за развој туризма. 

 
 
Пољопривреда и шумарство 
 
Пољопривреда и шумарство имају потенцијал за развој на територији Станара. Такође, имају велику улогу 
у процесу одржања равнотеже и заштите животне средине.  
 
Стратешки циљ друштвено-економског развоја општине је извлачење из економске заосталости, што је у 
складу са  политиком привредног развоја општине као и Републике Српске гдје економски развој ових 
сектора представља  један од кључних фактора укупног привредног развоја.  
 
Провођење пољопривредне политике иде у смјеру искориштавања природних и људских ресурса, развоју 
мјера за смањење сиромаштва руралног становништва и на јачању конкурентности унутар сектора. 
Аграрна политика се мора темељити на комерцијалној производњи оријентисаној одабраном тржишту, 
заснивати на заштити пољопривредног земљишта као трајном и незамјењивом природном ресурсу. 
Финансијска политика се треба оријентисати према кредитирању пољопривреде и пружању других услуга у 
развој и у производњу хране. Повећање продуктивности и ефикасности мора се заснивати на усавршавању 
знања и способности радне снаге кроз сталну едукацију, као и кроз јачање кредитних институција, 
гаранцијских фондова, руралних банака итд. 
 
Основни циљеви за развој ових подручја укључују економско-финансијске и организационе мјере или 
инструменте.  
 
У прву групу мјера спадају мјере које се већином дефинишу на нивоу надлежних државних институција, а 
које општина треба да искористи као што су: приступ средствима ЕУ преко програма помоћи рјешавања 
проблема у пољопривредном развоју, пројекти који имају за циљ подизање ефективне плодности 
пољопривредних земљишта, инвестициони кредити, пореске олакшице, субвенције, премије и др. и могу се 
приказати кроз: 
 

 повећање конкурентности пољопривреде; 
 очување природе и рационално газдовање природним ресурсима; 
 унапређење квалитета  и услова живота у сеоским подручјима; 
 увођење веће разноликости код остваривања прихода у руралној економији.; 
 строга контрола улагања средстава из проширене репродукције шума у сектор шумарства;  
 улагање у изградњу шумских комуникација у циљу повећања отворености шума;  

 
Друга група мјера укључује сљедеће: 
 

 смањивање површина необрађеног земљишта;  
 заштита пољопривредног земљишта од деградације, 
 рационално коришћење расположивог пољопривредног земљишта, очување пољопривредног 

земљишта до V бонитетне класе само за пољопривредне сврхе, тј. за производњу хране, 
 трансформацију индивидуалних газдинстава, тј. зауставити процес уситњавања пољопривредних 

газдинстава и фрагментација парцела, а стимулисати њихово укрупњавање; 
 унапређење технологије пољопривредне производње. Остварује се кроз реконструкцију и развој 

физичке инфраструктуре и промоција иновативних технологија, а то укључује модернизацију 

пољопривредних газдинстава, успостављање и унапређење сарадње у производњи и преради 
пољопривредних производа. Прерађивачки капацитет тј. прехрамбене погоне треба развијати 
претежно на домаћим, локалним изворима сировина. За унапређење квалитета и безбједности 
пољопривредних и прехрамбених производа треба пружати подршку прерађивачима да уђу у 
систем контроле и потврде квалитета и безбједности прехрамбених производа као и подршку 
групама произвођача да промовишу квалитет појединих производа; 

 јачање капацитета пољопривредних задруга и јачање пољопривредних удружења, како би се 
обезбиједио заједнички наступ на тржишту пољопривредних субјеката са овог простора; 

 стварање услова за формирање откупно-прерађивачких и складишних простора; 
 побољшање пољопривредне инфраструктуре. Квалитетна путна мрежа омогућава развој 

комерцијалне пољопривреде и саставни је дио производних процеса. Неопходно је радити на 
модернизацији и бољем одржавању путева чиме би се ово подручје са евидентним природним 
љепотама отворило еко-туризму и понуди еко-хране у мјестима производње; 

 Организовати производњу хране на систему органске пољопривреде. 
 Пратећи циљ ове мјере је повећање запослености радно способног становништва а могуће га је 

остварити изградњом система пољопривреде који комбиновано користи природне ресурсе и 
људска знања и умијећа у конвенционалној производњи хране. Програм производње треба 
усмјерити нарочито на увођење тржишту оријентисане производње са оствареним вишим 
приходима по јединици површине и запосленом раднику. Пољопривредна производње требала би 
бити усмјерена на сљедеће водеће и помоћне дјелатности и производе: сточарство, воћарство 
(шљива, јабука, крушка), житарице (раж, пшеница и озими јечам, јари зоб и јечам), травно-
дјетелинске смјесе, повртларство (кромпир, лук црни, лук бијели, купус, мрква), љековито биље; 

 образовање пољопривредних произвођача нарочито младих представља веома важан задатак 
развојног правца. Повећање стручних знања и информисаности као и јачање људских капацитета 
омогућава стицање нових знања и вјештина код пољопривредних произвођача, значајну помоћ 
младим пољопривредним произвођачима (фармерима), тако да стално треба радити на ширењу 
савјетодавних услуга (службе) и унапређењу управљања пољопривредним газдинством;  

 увођење нових сорти и технологија у пољопривредну производњу (воћарство и љековитобиље);   
 подршка пројектима изградње мини фарми музних крава, оваца и коза; 
 оснивање и развој малих и средњих предузећа у шумарству, ради повећања животног стандарда 

сеоског становништва и повећањазапослености на руралним подручјима; 
 увођење нових пасмина и технологија у сточарску производњу 
 унаприједити методику уређивања шума и полифункционалног планирања у цјелини примјеном 

савремених технологија и инструмената; 
 унапређење социјалних функција шума (рекреација, туризам, здравствене и предеоне вриједности) 
 успостављање планских мјера -  врсте и количине производа и приказ услова које је потребно 

обезбједити за реализацију планиране производње - за кориштење осталих шумскопривредних 
производа: сакупљања љековитог биља, сакупљања јестивих гљива, шумских плодова и др. 

 потребно је подржати у значајнијој мјери научно–истраживачки рад у области, шумарства, 
струковна удруживања и лиценцирања, увођење информационих технологија као средства 
планирања, евиденције и контроле у сектору, нарочито ГИС подршку и сл;  

 
 
Индустрија и МСП 
 
Иако се у планском периоду и даље предвиђа да назначјнији елемент привреде буду крупни капацитети 
рудника и ТЕ Станари,  овим планом поставља се темељ и за покретање иницијативе за оснивање малих и 
средњих предузећа, која не захтијевају велика финансијска улагања, а брзо дају економске ефекте. Она су 
прилагодљива брзим тржишним и технолошким промјенама, а такође су и локационо флексибилна. Развој 
малих и средњих предузећа ће омогућити равномјеран развој општине, повећање запослености и 
задржавање становништа на селу приближавајући им радна мјеста. 
 
Економско-финансијске мјере које је потребно предузети у циљу развоја индустрије и МСП су: 
 

 пореска политика која стумулативно дјелује на привлачење капитала; 
 спољнотрговинска политика у функцији повећања извоза; 
 кредитна политика у функцији подстицаја развоја малих и средњих предузећа. 
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Организационе мјере или инструменти који су потребни у циљу развоја индустрије и МСП су: 
 

 политика убрзаног технолошког развоја која подразумијева ангажовање тимова експерата који би 
били на располагању инвеститорима, да би се створиле финансијске и друге погодности за 
куповину и примјену најмодерније технологије; 

 прибављање земљишта, његово комунално опремање, изградња производних објеката, набавка 
производне опреме и др.; 

 стварање предуслова за формирање нових производно – пословних зона (додјела земљишта, 
ослобађање од општинских дажбина, укидање административних препрека и сл.). 

Овим просторним планом дефинисане су производно-пословне зоне, на територији насељених мјеста 
Станари, Јелањска и Драгаловци. 
 
Саобраћај и телекомуникације 
 
Оно што представља основу за развој саобраћаја је саобраћајна инфраструктура као и остваривање 
планиране организације кориштења простора. Постоје два основна нивоа која су битна за саобраћајну 
инфраструктуру, а то су: путеви који повезују општину са ширим подручјем и путеви који повезују простор у 
оквиру саме општине. 
 
Организационе мјере или инструменти потребни у циљу развоја саобраћаја су: 
 

 Подизање квалитета свих облика понуде у области превоза путника и роба; 
 Локалну путну мрежу би требало развијати као систем веза општинског центра са локалним 

центрима. 
 
Проблем развоја телекомуникација своди се у суштини на проблем републичке инфраструктуре која се 
третира као скуп мрежа, система и уређаја за приступ корисника телекомуникационих система. Да би се 
адекватно могла сагледати могућност развоја телекомуникација, неопходно је узети у обзир неколико 
фактора. Ту прије свега спадају: кретање друштвених потреба за телекомуникационим услугама, околности 
које утичу на та кретања, техничке, технолошке, економске и кадровске могућности за реализацију. 
Концепт плана развоја поштанског саобраћаја предвиђа: задржавање и развој постојећих услуга, а посебно 
развој пакетских услуга, курирских и услуга брзе поште, затим развој, модернизацију и већу искориштеност 
потенцијала хибридне поште, штампање образаца, рачуна, тисковина и др., у правцу повећања обима 
услуга, те заступање у пословима осигурања – осигурање од аутоодговорности и осигурање имовине, 
ширење екстерних и интерних корисника „Back-bone” мреже – изнајмљивање капацитета преноса података 
путем сопствене радио-релејне мреже. 

 
Грађевинарство 

 
Сектор грађевинарства на територији општине Станари чине предузећа која се баве пословима 
нискоградње, изолатерским и инсталатерским радовима у грађевинарству 
 

Организационе мјере или инструменти потребни у циљу развоја грађевинарства, су: 
 

 усаглашавања стандарда у области грађевинарства са стандардима Европске уније, у циљу 
изласка и на ино тржиште, 

 створити претпоставке за проширењем пословања на регион и шире, као пут ка одрживости ове 
привредне гране и упошљавањем домицилног становништва, 

 модернизација изгледа града, израдом урбанистичког плана, 
 рационално управљање грађевинским земљиштем. 

  
Водопривреда 
 
Водоводном мрежом покривене су само дијелови општине, тј. МЗ Рудничко Насеље, Остружња Доња, 
Рашковци и Станари. 
 
Услуге снабдјевања становништва питком водом врши ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари. Сами системи за 
дистрибуцију воде су дотрајали и због тога се јављају велики губитци. Такође велики проблем представља 
не постојање пројектне документације као и велики број илегалних корисника. Из овог система водом се 

снабдијева око 450 корисника. Остатак  становништва општине Станари  за водоснабдјевање користи 
локалне изворе и бунаре. Индустријски и привредни капацитети технолошку воду обезбјеђују из властитих 
водовода. 
 
Организационе мјере или инструменти потребни у циљу развоја водопривреде су : 
 

 праћење изворишта у периоду интензивног мућења изворишта 
 потребно је израдити план санитарне заштите изворишта 
 утврдити зоне и појасеве санитарне заштите на којима се налазе изворишта  
 извршити санацију понора и ерозивних подручја 
 појачати рад комуналне полиције 
 повезати локалне водоводе, објединити функције одржавања, експлоатације и заштите  
 вођење рачуна о одвођењу отпадних вода  

 
Трговина, угоститељство, занатство и туризам 
 
Развој туризма прати развој инфраструктурне опремљености подручја, те унапређење општег стандарда 
живљења становништва. Плански развој туризма могуће је проводити једино ако се успостави стабилан 
однос туризма и околине, што подразумијева превенцију, заштиту и мониторинг.   
 
Развојем туризма и угоститељства, а са њима у вези и развојем рекреације, у наредном планском периоду 
би могли допринијети развоју промета и знатном повећању запослености, с обзиром да су ово радно-
интензивне дјелатности. 
 
Постојећи потенцијали на подручју општине Станари су нарочито погодни за развој следећих грана 
туризма:  

 излетнички туризам, 
 ловни и риболовни туризам, 
 сеоски  
 културно – манифестациони 
 „рударски“ туризма-обилазак копова, старих постојења 

 
За развој туризма, угоститељства и рекреације на простору општине Станари потребно је 
обезбједити следеће: 
 

 израдити студије о туристичким потенцијалима; 
 повећање инвестиција у туристички сектор кроз израду идејних и изведбених пројеката намјењених 

извођачима и иницирање олакшица и стимулативних мјера за улагаче; 
 изградња адекватних смјештајних капацитета у складу са потребама туристичке понуде (природни 

и културни потенцијали) и потражње (врсте туриста)  
 изградити инфраструктурне објекте; 
 изградња и унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре;  
 подстицање предузетништва у туризму (јачање инструмената развоја људских ресурса те 

трансфера знања, поједностављење прописа за регистрацију и пословање предузећа туристичке 
привреде и иницирање пореских олакшица за предузетнике почетнике); 

 обезбједити неопходна финансијска средства (могућност кориштења фондова/програма Влада 
Републике Српске, Гарантни фондови РС, ИРБ, ИПА, други фондови и донатори) 

 могућност ревитализације средњовјековниг утврђења Град у Брестову; 
 изградња рекреативне стазе (бициклистичка спортско-рекреативна стаза) на потезу црква (брдо 

Станари)-гробље Станари-Тедин Хан 
 изградња спомен парка код спомен обиљежја погинулим у II Свјетском рату; 
 подићи ниво сарадње између заинтересованих страна у туризму и увезаност туристичке привреде; 
 увезивање туристичке понуде кроз регионалне туристичке аранжмане; 
 успостављање сарадње са туристичким субјектима у окружењу (увезивање у туристички понуду 

Церовичке пећине-општина Станари и епонимног пећинског станишта Растуша код Теслића) 
 обезбједити високообразован и стручан кадар, 
 промовисати туристичке потенцијале општине, итд. 
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Просторна организација привреде 
 
Основна концепција просторног размештаја привреде на подручју општине јесте: 

 створени капацитети; 
 нове радне зоне или локације; 
 основна правила коришћења постојећих локација и усмеравања размештаја нових  погона. 

Просторна организација привреде подразумијева просторни распоред дјелатности из примарног, 
секундарног и терцијарног сектора, односно распоред просторних јединица привреде. 
 
«ТЕ Станари» смјештена је у насељеном мјесту Драгаловци, а управа ЕФТ у насељеном мјесту Рашковци.  
 
Дакле, највећи дио привредних капацитета лоциран је на потезу Драгловци-Станари-Рашковци-Остружња 
Доња. 
На територији насељених мјеста Станари,Јелањска, Драгаловци планирају се производно-пословне зоне, 
које ће се инфраструктурно опремити у складу са потребама привредног развоја.  
 
 

В.I.3. Непривреда 
 
Систем јавних служби општине Станари је  у фази организације, консолидације као посљедица: 

 формирања општине 
 преношења надлежности између новоформиране општине Станари и Града Добоја; 

Услови и опремљеност истих захтјевају додатна улагања 
 

В.I.3.1. Образовање и наука  
 
На подручју општине Станари постоји Основна школа «Десанка Максимовић», те десет подручних школа 
(одјељења). Основна школа «Десанка Максимовић» смјештена је у насељеном мјесту Остружња Доња. 
Прије ове школе, постојала је школа која је била лоцирана на брду Станари, изграђена крајем 19. вијека, 
док је почела са радом 1896. године. На мјесту првобитне школе и данас постоји школска зграда, која је 
изграђена 1927. године.  
 
Подручне школе лоциране су у насељеним мјестима Брестово, Церовица, Цвртковци, Драгаловци, 
Јелањска, Станари, Осредак, Остружња Доња, Радња Доња.  
 
Предшколско и основно образовање 
 
На територији општине Станари не постоји објекат за предшколско образовање, те се планира изградња 
истог. 
 
У објектима за основно школoвање, гдје постоји изражена потреба, планирати адаптацију, доградњу, 
санацију истих, с циљем постизања што бољих услова за образовање.  
 
Средњошколско образовање 
 
Објекти за средњошколско образовање не постоје на територији општине Станари. Ученици са територије 
општине похађају средње школе у Добоју или Бањалуци. Такође, одређен број свршених средњошколаца 
наставља своје школовање на факултетима Универзитета у Бања Луци или Источном Сарајеву.  
 
Сходно Закону о измејнама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању1, јавна или приватна 
школа оснива се и почиње да ради ако: 
 

 ако постоји потреба за школовањем одређених смјерова, струка и занимања; 
                                            
1 април 2014. година 

 је број ученика усклађен са педагошким стандардима; 
 су обезбјеђена средства за оснивање и рад школе, простор, опрема и наставна средства у складу 

са педагошким стандардима и нормативима за одговарајући смјер, струку и занимање;; 
 је обезбијеђен потребан број наставника и стручних сарадника,  
 су обезбијеђени услови за обављање практичне наставе у средњим стручним и техничким 

школама,  
 је одобрена примјена наставног плана и програма и  
 има фискултурну салу и најмање једно игралиште на отвореном простору, у власништву или под 

закупом.  
 

В.I.3.2. Култура 
 
Планом се предвиђа изградња Дома културе, који би имао вишефункционални карактер- за одржавање 
културних дешавања, те за дјеловање различитих удружења, клубова и организација која дјелују на датом 
подручју.Уколико се изгради објекат општинске управе-(административно-културни центар), Дом културе би 
наставио да користи зграду гдје је сада смјештена управа (насељено мјесто Остружња Доња).  
 
Такође, овим Планом предвиђа се и формирање ЈУ „“Културно-информативни центар“, која ће обављати 
дјелатности у циљу задовољавања потреба грађана и организација у области културе, умјетности, филма, 
образовања одрсалих, информисања и другим областима друштвеног живота, на подручју општине 
Станари.  
 
Дјелатности Јавне установе биће сљедеће: 
 

 издавање књига, 
 издавање часописа и пеиодичних публикација, 
 остала издавачка дјелатност, 
 дјелатност приказивања филмова, 
 емитовање радисјког програма, 
 остале информационе услужне дјелатности, 
 услуге оглашавања (представљања) преко медија, 
 дјетаности преводиаца и тумача, 
 организовање састанака и пословних семинара, 
 регулисање дјелатности јавних установа, које обезбјеђују образовање, културне услуге и друге 

друштвене услуге, осим обавезног социјалниог осигурања, 
 техничко и стручно средње образовање, 
 образовање у области културе, 
 остало образовање,  
 рад умјетничких објеката, 
 дјелатности музеја,  
 рад историјских мјеста, грађевина и сличних знаменитости за посјетиоце. 

 
У планском периоду потребно је обезбједити адекватан простор за обављаље дјелатности ове установе,  
кроз изградњу новог или адаптацију постојећег објекта Дома културе. 
 
 

В.I.3.3. Здравство и социјална заштита 
 
Скупштина општине Станари је у јуну мјесецу 2015. године доњела Одлуку о оснивању Јавне здравствене 
установе «Дом здравља Станари». Наиме, овом одлуком општина Станари је основала ЈЗУ «Дом здравља 
Станари» у складу са Законом о здравственој заштити, Законом о систему јавних служби.Ова здравствена 
установа налази се у оквиру насељеног мјеста Остружња Доња.  
 
До оснивања ове Јавне здравствене установе, егзистирала је амбуланта, која је била у саставу Дома 
здравља Добој. Наиме, амбуланта је основна 1958, од стране тадашње општине Станари.  
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Осим ЈЗУ «Дом здравља Станари», постоје и три подручне амбуланте: у Брестову, Љебу и Церовици.  
Такође, на територији општине постоје и двије апотеке. 
 
На територији општине Станари формирана је општинска организација Црвеног крста. 
 
Општина Станари тренутно не испуњава законске предуслове за формирање Центра за социјални рад, 
због чега је општинска управа са корисницима права на социјалне услуге склопила појединачне уговорно-
правне и финансијске односе. 
 
Сходно наведеном, у планском периоду потребно је извршити санацију, адаптацију подручних амбуланти, 
Дома здравља, те  формирање Центра за социјални рад на територији насељеног мјеста Станари у складу 
са  Правилником о условима за оснивање здравствених установа (Сл. гласник РС“ БР 121/11) и 
Правилником о условима за оснивање установа социјалне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 24/13) 
 

В.I.3.4. Комуналне дјелатности 
 
Комуналне дјелатности су дјелатности производње и испоруке комуналних производа и пружање 
комуналних услуга, који су незамјењив услов живота и рада грађана и других субјеката на одређеном 
подручју. 
 
По Закону о комуналним дјелатностима („Сл. Гласник Републике Српске“, бр. 124/11) комуналне 
дјелатности су:  
 

 Производња и испорука воде, 
 Пречишћавање и одвођење отпадних вода, 
 Производња и испорука топлотне енергије, 
 Збрињавање отпада из стамбених и пословних простора, 
 Управљање јавним просторима за паркирање возила, 
 Одржавање јавних тоалета, 
 Управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе, 
 Тржничка дјелатност, 
 Погребна дјелатност, 
 Димњачарска дјелатност, 
 Јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају, 
 Чишћење јавних површина у насељеним мјестима, 
 Одржавање, уређење и опремање јавних зелених и рекреативних површина, 
 Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, 
 Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, 
 Јавна расвета у насељеним мјестима и 
 Дјелатност зоохигијене. 

 
По закону, градови и општине могу и неке друге дјелатности уврсити као дјелатности од посебног 
интереса, тј. као комуналне дјелатности (одржавање јавних вц-а, одржавање јавних купатила, јавних 
простора за паркирање, кафилерија, одржавање пијаца и пружање услуга на њима, одржавање јавних 
бунара и чесми, као и друге дјелатности од локалног интереса). 
 
Пијаце 
 
Пијаца-тржница мјешовитог типа се налази на територији насељеног мјеста Рашковци, уз регионални пут. 
Иста не задовољава услове, те се у планском периоду планира њено измјештање на нову локацију у 
оквиру насељеног мјеста Станари.  
 
Гробља 
 
Постојеће гробље у насељу Љеб је скоро попуњено, те је исти потребно проширити. Уређење и 
проширење постојећих и евентуално отварање нових локација-гробља, вршиће се према важећим 
прописима и  правилницима за ову намјену, а за гробља чија је локација  унутар експлоатационих поља 
све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 

 
Остала гробља на подручју обухвата плана потребно је уредити и адекватно одржавати.За управљање и 
одржавање сеоских гробаља задужене су мјесне заједнице. 
 

В.I.3.5. Управа 
 
У планском периоду потребно је изградити објекат Општине Станари-управа (административно-културни 
центар). 
 

В.I.3.6. Спорт 
 
Обзиром да минимални услови одликују спортске објекте исте је потребно адекватно опремити и извршити 
адаптацију и санацију. Такође, фискултурну салу је потребно опремити одговорајућим риквизитима.  
 
Планом се предвиђа и формирање „Спортско-туристичке организације“ општине Станари. Дјелатности 
„Спортско-туристичке организације“ , између осталог  биће:  
 

 рад спортских објеката, 
 фитнес центри, 
 организација састанака и пословних сајмова, 
 дјелтности путничких агенција, 
 дјелатности тур-оператера, 
 услужне дјелатности у копненом саобраћају, 
 услужне дјелатности у воденом саобраћају, 
 хотели и сличан смјештај, 
 одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор; 

 
Дјелатност „Спортско-туристичке организације“ првенствено ће подразумјевати остваривање јавног 
интереса у области туризма и спорта, у складу са Законом о туризму и Законом о спорту.  
 
У планском периоду потребно је обезбједити адекватан простор за обављање дјелатности ове установе,  
кроз изградњу новог или адаптацију већ изграђеног објекта на територији насељеног мјеста Станари или 
Остружња Доња.  
 

В.I.3.7. Вјерски објекти 
 
Анализом просторног распореда вјерских објеката свих конфесија долази се до закључка да су на подручју 
плана заступљени у задовољавајућем броју. 
 
Све планиране активности у области друштвене инфраструктуре вршити у складу са важећим законским и 
подзаконским актима који третирају одеђену област (школство, здравство...),  а за објекте који се налазе у 
оквирима експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим  законима у области рударства и 
концесија. 
 

В.I.4. Инфраструктура 
 

В.I.4.1. Саобраћај 
 
Просторни размјештај саобраћајне, водопривредне и енергетске инфраструктуре је у корелацији са 
просторним размјештајем природне и урбане структуре с тим што инфраструктурни водови чине силнице,а 
привредни и урбани центри жиже развоја просторног система Општине. 
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Путна мрежа, због могућности отварања и интеграције свеукупног простора представља најзначајнији 
сегмент саобраћајне инфраструктуре. Окосницу путне мреже представља мрежа регионалних путева који 
повезују Општину Станари са већим привредим подручјима у Босни и Херцеговини.  
 
На подручју Општине Станари укрштају се три регионална пута Р 474а Добој – Прњавор, Р 474 Прњавор – 
Јелах и Р 473 Тедин Хан – Теслић. Општински центар удаљен је од Бања Луке око 76 км друмским 
саобраћајем, гдје се налази аеродром, а од Сарајева око 175 км.  
 
Траса аутопута Бањалука-Добој, чија је укупна дужина 71,91 km, једним дијелом пролази границом између 
општина Дервента и Станари. Наиме, траса аутопута почиње на маховљанској петљи, а завршава на 
интегралном чвору „Јоховац 2“ гдје је предвиђен спој са аутопутем на коридору Vc. Поменути аутопут носи 
назив „9 јануар“ и још је у фази изградње. Но, дионица Прњавор-Добој је пуштена у саобраћај у септембру 
2016. године. 
 
Најближа мјеста прикључка Општине Станари на дионицу аутопута Бања Лука – Добој су чвор „Прњавор“ и 
„Јоховац 2“. Приближна удаљеност прикључних чворова од центра Станара су према Добоју 30 км, а према 
Прњавору 15км. Док је просјечна удаљеност крајњих дијелова појединих мјесних заједница од центра 
Општине 15 км, видимо да учесник у саобраћају који има намјеру да користи аутопут Бања Лука - Добој 
мора прећи додатних 15-20км. Што значи да је инцијатива за везу Општине Станари на аутопут Бања Лука 
- Добој оправдан. А чињеница је да се на тај спој као најближи могу повезати и дијелови Општина Добој, 
Теслић као и дио насељених мијеста Општине Тешањ смјештени у Федерацији Босне и Херцеговине.  
 
Дакле, општина Станари ће бити повезана на аутопут планском петљом чија локација није на територији 
општине Станари, али је усвојена у Плану парцелације аутопута Бања Лука - Добој по скраћеном поступку, 
који је усвојила Народна Скупштина Републике Српске Одлуком на дванаестој сједници одржаној 
22.06.2016. год. (Слушбени гласник Републике Српске бр. 56/16). 
 
Кроз подручје општине Станари пролази електрифицирана пруга Бања Лука-Добој са четири жељезничке 
станице: Остружња, Станари, Љеб и Драгаловци, која је окосница развоја базно-енергетских капацитета 
ширег значаја. Жељезничка станица Станари има четири колосијека- два колосијека која се користе за 
путничке и теретне возове, а два колосијека која су намијењена искључиво за теретне возове и повезана 
су са Рудником. Кроз Станаре дневно пролази неколико путничких и брзих возова, на релацијама Добој-
Бања Лука и Сарајево-Загреб, и обрнуто. 
 
Локални путеви допуњавају мрежу  регионалних путева и својом досегљивошћу и покривеношћу простора 
имају изузетан значај задовољења саобраћајних потреба становништва. 
 
Локални категорисани и некатегорисани путеви су релативно повољне густине и добро покривају читав 
простор Општине, али су често малих попречних профила. Квалитет коловоза ових путева је разнолик, од 
макадама до туцаника шљунка. 
 
Под путном мрежом са асфалтним застором је око 65 km категорисаних путева Општине, док је око 36 km 
макадамских путева. 
 
У планском периоду, предвиђа се сљедеће: 
 

 Припрема и имплементација система одржавања и обиљежавања путева у надлежности 
Општине  
 
Надлежне службе Општине Станари, као и овлаштена предузећа морају редовно спроводити 
активности на одржавању путева у њиховој надлежности (зимско и љетно одржавање, 
реконструкције, рехабилитације, модернизације). Такође, обиљежавање путева саобраћајном 
сигнализацијом и опремом је један од приоритета из ове области. Како би се осигурало несметано 
и законски предвиђено одвијање тих активности неопходно је прије отпочињања истих обезбједити 
техничку документацију.  

 
 Реконструкција, побољшање и редовно одржавање дионица регионалних путних праваца 

који пролазе кроз Општину 
 

Један од приоритета за развој општине Станари, али и околних општина. Дионице које повезују 
Општину са осталом путном прежом у Републици Српској и Федерациј БиХ. Тренутно су у лошем 
стању те је неопходно планирати реконструкцију, побољшање и редовно одржавање без обзира 
што је одржаванје регионалних путева у надлежности ЈП „ Путеви Републике Српске“. Узајамном 
сарадњом и координацијом између општинских и републичких служби могуће је побољшати 
квалитет и ниво услуге у одвијању друмског саобраћаја. 
 
 

 Планирати побољшање приступа на планирани аутопут Бања Лука - Добој, према Општини 
Дервента (петља Нинковићи) 
 
Планирати активности на изради техничке документације, те изградњи савремене саобраћајнице са 
повољним техничко – експлоатационим елементима, која је тренутно локални пут од општег 
значаја, а која је у плану да буде прикључак на аутопут. 

 
 Побољшање и редовно одржавање локалних путева 

 
Неопходно је редовно планирати и спроводити активности на побољшању и редовном одржавању 
свих путева који су у надлежности Општине Станари. 
 

 Планирати прекатегоризацију некатегорисаних путева у локалне путеве 
 
* Путни правац од Р473- до раскрснице у Бјелошевићима, па Бјелошевићи – Јањиловићи до 
локалног пута Л8 (а односи се на некатегорисане путеве број 91, 101 и 102 према Одлуци  о 
разврставњу, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева на подручју општине 
Станари). 
* Путни правац од Раскрсница код цркве Свете Петке – Ријечица-Р474 (а односи се на категорисани 
пут број 53 према Одлуци  о разврставњу, управљању и заштити локалних и некатегорисаних 
путева на подручју општине Станари). 
*Путни правац од Станарско гробље – Јањићи – Р474 ( број пута 58) 
* Путни правац од Путa Р474а- пружни пријелаз у Бачићи – раскрсница –Станковац-Грич-
Рауковићи-Смиљанићи до локалног пута Л2.- (овај путни правац није уписан у Одлуку) 
* Од Р474-Мекотина-раскршће-Чикојевићи- Јасеник (а односи се на категорисане путеве број 13 и 5 
према Одлуци  о разврставњу, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева на 
подручју општине Станари); 
*Путни правац од Л6 кроз Периће до гробља, (по постојећој одлуци дио пута 109); 
*Путни правац од Л3 – Марковићи – Л9, (по Одлуци то је 187);  

 Планирати прекатегоризацију и изградњу некатегорисаног пута у локални пут према 
планиралим индустријским зонама на подручју насељеног мјеста Драгаловци, 

 
*Планирани локални пут иде од локалног пута Л6 према жељезничкој прузи прије које се грана на 
двије стране и пролази паралелно са жељезничком пругом према индустријским зонамa. У 
сјеверном дијелу производно-пословне зоне планиран је прелаз преко пруге, односно укрштање 
жељезничке инфраструктуре са јавним путем, како би се омогућила трговинска и свака друга 
размјена у оквиру планиране производно-пословне зоне, односно како пруга не би била препрека 
истој. 
 
*Планиран локални пут иде од споја са Регионалним путем Р474 према жељезничкој станици 
Драгаловци гдје се са десне стране налази индустријска зона. 
 
Све комуникације унутар индустријских зона потребно је ријешити приликом израде регулационог 
плана или пројектне документације, а у складу са важећим прописима из Законских и подзаконских 
аката везаних за друмски и желјезнички саобраћај, као и у скалу са мишљењима и смиерницама 
надлежних институција из преднетних области.  

Код повезивања индустријских зона са регионалним путевима потребно је то планирати тако да 
више интерних саобраћајница у кругу планиране зоне буде повезано у једну која би даље била 
веза на јавни пут. А све у складу са, „Правилником о начину прикључења на јавни пут“. 
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 Повезивање са локалним превозницима 

Планирати активности на повезивању са локалним превозницима, те планирање линија 
приградског и међуградског превоза путника. 
 

 Изградња одговарајућег броја аутобуских терминала 
 
Везано за претходну тачку, а у складу са бројем планираних линија и њиховом трасом, урадити 
неопходну техничку документацију, те изградити потребан број аутобуских терминала. 
 

 Организовање различитих и алтернативних рута за обиласке атрактивних локација 
 
У сврху развоја туризма, планирати активности на организовању пјешачких и бициклистичких рута 
за обилазак атрактивних локација на подручју Општине.  

 
Све планиране активности у области саобраћајне инфраструктуре вршити у складу са важећим законским 
и подзаконским актима у области друмског и жељезничког саобраћаја,  а за саобраћајну инфраструктуру  
која се налази у оквирима експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим законима у 
области рударства и концесија. 
 

В.I.4.2. Енергетска инфраструктура 
 
Електроенергетика 
 
Подручје Општине Станари напаја се електричном енергијом из трансформаторске станице 110/35 kV 
„Станари“, 10МVA, и трансформаторске станице 400/110/XkV „Станари“, 300 MVA. Планирано је гашење 
трансформаторске станице 110/35 kV „Станари“.  
 
На предметном обухвату планирана је изградња ДВ 110 kV Прњавор 2 – Станари као и ДВ 110 kV Станари 
– Руданка (Добој). 
 
Инсталисана снага у трансформаторској станици 400/110/X kV „Станари“ у планском периоду задовољава 
све потребе развоја Општине, рачунајући са планираним повећањем оптерећења од 2% годишње. 
 
Термоенергетика 
 
Садашње стање, гдје се већина становника грије у властитом аранжману, углавном на чврста горива, у 
времену еколошке освјештености и економске оправданости, није прихватљиво. Овакав начин 
снабдијевања топлотном енергијом је изузетно агресивно усмјерен ка очувању и заштити околиша и 
здрављу становника, те очувању постојећих ресурса. Информисаност и свијест становништва о мјерама 
повећања енергетске ефикасности, чијим примјенама се може знатно смањити потрошња горива, није на 
задовољавајућем нивоу. 
 
У планском периоду предвиђа се успостављање система даљинског гријања у урбаној средини са 
изведбеним пројектима по фазама и давање подршке пројектима који повећавају енергетску ефикасност 
(топлификација, утопљавање зграда, увођење обновљивих извора енергије и др.). При томе треба 
уважавати препоруке и достигнућа савременог свијета у организацији живота и рада, спроводити Законе 
којима се штити околиш, остваривати штедњу и рационалност у свим подручјима живота и рада у изградњи 
и кориштењу објеката и садржаја индивидуалне и колективне комуналне потрошње.  
 
Када је ријеч о постојећим објектима који имају котловнице за централно гријање планира се задржавање 
истих са могућношћу повећања или смањења капацитета котлова и замјеном дотрајалих дијелова или 
комплетне опреме. Реконструкција котловског система подразумијева замјену постојећег котловског 
система одговарајућим котловским системом на неки од обновљивих видова енергије усвојене снаге и 
количине и потребним захватима на цијевном разводу система централног гријања ради прилагођавања 
новим условима. 
 

Такођер, постојеће инсталације и опрема за расхлађивање и климатизацију просторија задржавају се уз 
могуће замјене другом опремом веће или мање снаге.  
 
Тренутни стандард становништва, као и цијена природног гаса на свјетском и локалном нивоу, су такви да 
није за очекивати да топлификација урбаних средина гасом буде економски оправдана, чак и када се 
изгради планиана гасна инфраструктура.  
 
За јавне, као и приватне објекте чија ће се изградња вршити у наредном периоду препоручује се 
планирање изградње централног извора топлотне енергије за систем даљинског гријања. Овако 
произведена енергија је јефтинија, мање загађује околину, загађење околине је лако контролисати и 
смањивати.  
 
Поред наведених предности, на овај начин се осигуравају и уштеде у гориву те смањења инвестиционих 
трошкова код новоградње. 
 
Овим системом се може обезбиједити и потрошна топла вода током цијеле године чиме се систем одржава 
у раду тако да су и проблеми у току гријања мањи. Предност испоруке топлотне енергије у току цијеле 
године је и могућност корисника да свој простор загријава по жељи у било које доба године. Поред 
наведеног, овакав системом обезбјеђује могућност ширења у складу са будућим развојем насеља. 
 
У циљу изградње централног извора топлотне енергије неопходно је претходно израдити Студију 
топлификације кориштењем очекиване свјетске цијене енергента у наредним деценијама као и цијене 
енергетске опреме, а која би обухватила анализу потребне количине топлоте за гријање и избор енергента, 
анализу економске исплативости те утицај топлификације на животну средину.   
 
Топлану, као извор топлотне енергије за даљинско гријање, градити у близини највећег потрошача. Довод 
топлотне енергије до корисника планирати врелом водом кроз пред изоловане цијеви положене у земљу. 
Топлана се може планирати тако да производи и електричну енергију уколико се анализом покаже 
економски оправдано (систем когенерације).  
Повезивање даљинског гријања с когенерацијском производњом топлотне и електричне енергије значајно 
повећава ефикасност претварања примарне енергије јер ће се у једном постројењу производити и 
електричне и топлотна енергија што је много прихватљивије у односу на одвојену производњу. 
 
Обавезно је, при оваквом раду, имати обезбијеђено мјерење утрошка топлотне енергије код сваког 
потрошача појединачно према чему се утрошак енергије наплаћује.  
 
Довод топлотне енергије до корисника планирати врелом водом кроз предизоловане цијеви положене у 
земљу.  
 
Расхлађивање, провјетравање или климатизацију просторија у објектима вршити појединачним 
инсталацијама по просторијама или централним расхладним станицама (или климакоморама) и 
одговарајућом инсталацијом за сваки објект у цјелини.  
 
Начин обезбјеђивања топлотне и расхладне енергије за поједине објекте одређивати за сваки објект 
урбанистичко техничким условима. Врсту опреме за загријавање, расхлађивање, провјетравање и 
климатизацију одредити пројектном документацијом по жељи инвеститора.  
 
Препоручује се икоришћење сунчеве енергије за загријавање просторија у прелазном периоду, а нарочито 
за припрему потрошне топле воде. Такође се могу користити топлотне пумпе које користе енергију ваздуха 
или земље за добијање топлотне и расхладне енергије уз погонску електричну енергију.  
 
Гасификација 
 
Република Српска је Стратегијом развоја енергетике до 2030. године, усвојеној од стране Народне 
скупштине Републике Српске у марту 2012.године, обухватила и гасификацију Републике као један од 
стратешких пројеката. 
 
Доношењем Закона о енергетици дефинисана је енергетска политика чији су циљеви проистекли из 
намјере да се, у новим околностима у земљи и окружењу, успоставе квалитативно нови услови рада, 
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пословања и развоја производних енергетских сектора и сектора потрошње, уз уважавање међународних 
споразума и уговора.  
 
Доношењем Закона о гасу Републике Српске уређење начин организовања, регулација и функционисање 
сектора природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, 
начин обављања дјелатности транспорта, дистрибуције, снабдијевања и складиштења природног гаса на 
територији РепубликеСрпске.  
Пројекат гасификације Републике Српске је препознат као значајан за ширење гасне транспортне мреже, 
са планираном изградњом гасовода високог притиска Шепак – Бијељина, који омогућава наставак 
изградње сјеверозападног магистралног правца који би омогућио повезивање градова Брчко, Добој, Бања 
лука, Прњавор и осталих успутних насеља. 
 
Пројекти изградње нових транспортних/транзитних праваца су базирани на резултатима до сада урађених 
студија развоја гасног система и техничке документације, те у складу са плановима и циљевима Стратегије 
развоја енергетике од којих се неки већ и реализују. 
 
Увођење природног гаса и његово кориштење код индивидуалних потрошача захтјева усаглашавање 
развоја гасификације и топлификације у зависности од локалних услова, како на републичком, тако и на 
општинским нивоима, те је неопходно израдити свеобухватну инвестиционо-техничку документацију која 
треба уобзирити економске, еколошке и енергетске факторе. 
 
Течни нафтни гас 
 
Течни нафтни гас, познат као ТНГ, УНП, ЛПГ, пропан-бутан или аутогас, је мјешавина течних угљиководика 
насталих прерадом нафте који су у нормалном стању гасовити, а при повећању притиска прелазе у течно 
стање. Глобално има веома раширену употребу, као извор енергије у индустрији, домаћинству и 
транспорту. У односу на друга уобичајена горива има високу топлотну моћ и веома низак степен загађења 
околине, што га чини пожељним енергентом. Употреба течног нафтног гаса на подручју општине је скоро 
занемарива и процентуално износи 0 – 1% укупне енергетске потрошње у зависности од намјене 
кориштења. Обзиром на наведене предности, у планском периоду је потребно подржати постојеће 
иницијативе и дјеловати у правцу развоја и веће заступљености овог енергента. 
 
Биогас  
 
Један од циљева које су пред себе ставиле земље Европске уније је примјена поступака за рационално 
кориштење органске материје, што је свакако производња и кориштење биогаса.  
Биогас је мешавина гасова која се добија уз помоћ метаногених бактерија које учествују у процесу 
биолошке разградње материјала у анаеробним условима (анаеробна дигестија), приликом којег се 
комплексне органске материје (органски супстрати) разлажу у одсуству кисеоника. Биогас се састоји од 50 
до 70% метана (ЦХ4) и 30 до 40% угљендиоксида (ЦО2) и других гасова као што су водоник, водоник-
сулфид, азот и др. Овај гас је за око 20% лакши од ваздуха, а температура паљења му је у распону од 650º 
до 750ºЦ. То је гас без јаког мириса и без боје. Када сагоријева, гори чисто плавим пламеном, слично као 
природни гас. Топлотна моћ му је имеђу 20-30 МЈ/Нм3. 
 
Врсте отпада које су погодне за добијање биогаса су: ђубриво са свих врста фарми, отпад из 
пољопривреде, пољопривредни производи (кукуруз, житарице и тд.), органски отпад из индустрије и 
домаћинстава, отпад из дрвопрерађивачке индустрије и муљ из обраде отпадних вода.  
 
Ове отпадне материје обично имају висок садржај разградљиве органске материје: угљиководика, 
протеина и липида. 
 
Проблеми загађења околине и потреба за обновљивим изворима енергије су повећали интерес за 
биогасом, тако да се тренутно у многим државама граде постројења која користе овај начин органског 
разлагања. Данашња технологија експлоатације биогаса нуди економска рјешења за смањење зависности 
од увозних извора енергије, повећање исплативости и одрживост сточарске производње и смањење 
одлагања органског отпада. Технологија конверзије биомасе у циљу производње енергије данас омогућава 
системски третман органског отпада и отпадних вода у широком подручју органског оптерећења и 
концентрације супстрата, производњу и кориштење енергије, побољшање санитарних услова – уклањање 
мириса и производњу висококвалитетних ђубрива. Након ферментације добија се квалитетно умјетно 

ђубриво са око 2% азота. Оно је квалитетније од ђубрива употребљеног за ферментацију, због тога што се 
количина суве твари ферментацијом смањује, па се повећава постотак азота. 
 
Треба нагласити да ова технологија још није достигла свој пуни потенцијал у производњи енергије, те да је 
за довољну производњу биогаса потребно је обезбједити одређену количину отпада током цијеле године 
која има довољну концентрацију органске материје, а да се при томе у њему не налазе токсичне материје. 
Због ниске цијене енергије, високих трошкова постројења и недостатка економске иницијативе од стране 
државе још нема експанзије биогас програма. Доношење институционалних, законодавних, структурно-
организационих и финансијско-економских реформи у енергетском сектору и њихово постепено 
спровођење су предуслов за почетак примјене обновљивих извора енергије у Републици Српској и БиХ.  
 
Обзиром да се на подручју општине Станаристановништво бави сточарством, те да је исто покретач 
развоја укупне пољупривреде,уз дрвну индустрију, постројења за производњу биогаса могу имати 
потенцијал. 
 
Осим произведене топлотне и електричне енергије, бенефити постројења за производњу биогаса су и у 
смањењу оптерећења околиша отпадом и мирисом и сачуваном азоту у добијеном ђубриву.  
 
У планском периоду се препоручује анализа могућих локација за инсталацију постројења за производњу 
биогаса (близина фарми, сушара, јавних објеката и израда пројектне документације), праћење тренда 
цијена енергената (које су у константном порасту) и тренда цијена постројења (које су у константном паду), 
те уколико се покаже оправдано, узимајући у обзир наведене бенефите, реализирати пројекте. 
 
Све планиране активности у области електроенергетике и термоенергетике вршити у складу са важећим 
законским и подзаконским актима у области електроенергетике и термоенергетике,  а за инфраструктуру 
електроенергетике и термоенергетике  које се налази у оквирима експлоатационих поља све активности 
ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 
 
 
 

В.I.4.3. Хидротехника 
 
Водоснабдјевање 
 
У наредном периоду потребно је да се припреми и усвоји Одлука о водоводу и Одлука о канализацији, које 
ће бити усклађене са Законом о комуналним дјелатностима из 2011. године. Ако постоје прописи и пројекти 
заштите изворишта воде који су урађени на основу Закона о заштити вода њихова примјена није на 
задовољавајућем нивоу чему би у наредном периоду требало да се посвети више пажење. 
 
Пројектна документација изведеног стања водоводних система на подручју општине Станари је 
некомплетна. Општина Станари нема успостављен катастар подземних (водоводних) инсталација, не 
постоје геодетске подлоге  подручја са означеним комуналним инсталацијама.       
 
Како би циљеви били достигнути потребно је планирати концепт плана, чије су слиједеће мјере: 
 
Проширење и реконструкција постојећег система водоснабдјевања 
 

 Реконструкција дотрајале водоводне  мреже у МЗ Рудничко насеље, Остружња доња, Рашковци и 
Станари  

 Проширење водоводне мреже на остале МЗ  
 Успостављање  базе података  водоводне мреже. 
 Изградња система даљинског управљања водоснабдијевањем 
 Израда студијско – пројектне документације  

 
Унапређење локалних водоводних система 
 

 Успостављање  базе података за локалне водоводне системе 



Просторни план Општине Станари 2015-2035.год. 

 

 

 
33 

 

 Анализа стања свих локалних водоводних система 
 Успостављање контроле, надзора и управљања над свим локалним водоводним системима 
 Санација и реконструкција локалних водоводних система 

 
Очување квалитета воде за пиће за дужи плански период 
 

 Провођење мјера заштите предвиђених постојећем програмом заштите изворишта водоводног 
система 

 Израда програма и пројеката заштите свих изворишта који се користе за водоснабдијевање 
 
Дакле, у планском периоду потребно је извршити проширење и легализацију система водоснабдјевања, 
спроводити одредбе Правилника о здравстевној исправности воде за пиће (Службени гласник Републике 
Српске број 75/15) и рјешити начин искоришћавања, одржавања и заштите свих изворишта у систему 
јавног водовода, а у складу са Правилником о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и 
појасева санитарне заштите, подручја на  на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода 
намјењених људској употреби; 
 
Канализација 
 
Како би циљеви били достигнути потребно је планирати концепт плана, чије су слиједеће мјере: 
 
Модернизација и изградња нових дијелова канализационог система  
 

 Изградња канализационе мреже  
 Пројекат анализе исплативости и могућности раздвајања површинских и отпадних вода са аспекта 

изградње пречишћивача 
 Израда студије изводљивости уз мониторинг количине отпадних вода и штетности истих 
 Израда пројектне документације за канализациону мрежу. 
 Изградња централног пречистача отпадних вода као и мањих локалних пречистача у већим 

сеоским насељима 
 Усклађивање технологије рада индустријских објеката са технологијом дефинисаном Законом о 

заштити животне средине 
 
Изградња канализационог система у руралном подручју 
 

 Пројекат анализе постојећег стања септичких и осочних јама 
 Изградња пречишћивача на локалним канализационим системима 

 
Унапређење надзора, контроле и управљања канализационим системом 
 

 Израда базе података свих канализационих система  
 Израда базе података свих осочних и септичких јама 
 Израда базе података свих загађивача 

 
У процесу изградње објеката за прикупљање, одвођење и третман отпадних вода поштовати процедуре 
дате у прописима Републике Српске.  
 
ЗАШТИТА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 
 
Како би циљеви били достигнути потребно је планирати концепт плана, чије су слиједеће мјере: 
 
Унапређење система заштите од вода 
 

 Идентификација зона угрожених од вода 
 Израда Плана редовног чишћења и одржавања корита ријека, потока и канала 
 Израда Плана заштите од штетног дјеловања вода 
 Чишћење и одржавање корита ријека  и мањих водених токова 

 

Успостава превентивних мјера за заштиту од вода 
 

 Уређење и одржавање ријека и потока  
 Изградити систем за прикупљање и одводњу оборинских вода  
 Регулација водотока ријеке Остружње у урбаном дијелу општине Станари 
 Регулација и заштита обала ријека Укрина, Радња, Остружња и Илова 
 Спрјечавање бесправне градње 
 Едукација особља општинских служби, предузећа и институција 
 Подизање свијести грађана и њихово учешће у имплементацији система одбране од штетног 

дјеловања вода 
 
Све планиране активности у области хидротехнике вршити у складу са важећим законским и подзаконским 
актима у области хидротехнике,  а за хидротехничку инфраструктуру која се налази у оквирима 
експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 
 

В.I.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
На подручју општине потребно је развијати телекомуникациону инфраструктуру са савременим 
технолошким рјешењима. Приликом изградње приступне мреже, вршити полагање ПЕ цијеви како би се 
касније омогућила једноставнија и јефтинија градња оптичких мрежа (удувавање оптичких каблова у цијев) 
као и експлоатација изграђених мрежа са бакарном парицом. 
 
Такође, потребно је постепено прелазити са бакарне на оптичку кабловску инфраструктуру и то у следећим 
фазама: 
 

 оптичко влакно до сервисног подручја (ФТТСА) за 500-2000 корисника 
 оптичко влакно до кабинета (ФТТЦаб) за 200-300 корисника 
 оптичко влакно до плочника (ФТТЦ) 
 оптичко влакно до зграде (ФТТБ) 
 оптичко влакно до куће или канцеларије (ФТТХ, ФТТО) 
 

За потребе привредног развоја као задовољења потреба грађана потребно је интензивирати градњу 
приступних широкопојасних мрежа које су предуслов за давање мултимедијалних услуга користећи разне 
технологије које су сада у експлоатацији или ће се појавити касније. У наредном периоду неопходно је 
извршити потпуну дигитализацију телефонских централа.  
 
Циљ је омогућити кориштење услуга које пружа NGN (NextGenerationNetworks– мреже сљедеће 
генерације). 
Ове услуге се могу подијелити на : 
 

 мултимедијалне услуге 
 широкопојасне услуге 
 интерактивне услуге 
 интелигентне услуге. 
 

Ово су елементи мрежа сљедеће генерације који омогућавају конвергенцију технолошки одвојених мрежа 
као и нове сервисе које ће те мреже морати пружати због либерализације тржишта: 

 јединствен приступни број (универсал аццесс нумбер) - исти број за више сервиса 
 одабир по позиву (цалл бy цалл) - корисник може приликом сваког позива бирати мрежу или  

оператера који ће му дати услугу 
 предодабир оператора (царриер преселецтион) - корисник за сваки сервис унапријед бира 

оператера 
 развезани приступ локалној петљи (лоцал лооп унбандлинг) - један оператер користи парицу за  

говор а други за пренос података  
 преносив кориснички број (нумбер портабилитy) - омогућава кориснику кориштење истог  броја без 

обзира код којег је оператера или на којој се локацији налази корисник. 
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За достизање планираних циљева потребно је направити концепт  плана. Основне планиране мјере су: 
 Осавремењивање телекомуникационих система и инфраструктуре  електронских медија кроз 

модернизацију постојеће и изградњу нове савремене инфраструктурне мреже и објеката. 
 Дигитализација телефонских централа. 
 Увођење нових сервиса и услуга (сервиси које нуди NGN – Next Generation Networks – мреже 

следећих генерација). 
 Полагати ПЕ цијеви у приступне мреже како би се касније омогућила једноставнија и јефтинија 

градња оптичких мрежа (удувавање оптичких каблова у цијев) као и експлоатација изграђених 
мрежа са бакарном парицом. 

 
Такође, планирана је и изградња нових базних станица сва три оператера (МТел, BHTelecom, HTEronet) 
чије су локације дате у графичком прилогу. За планирану базну станицу ( у власништву BHTelecoma) дате 
су 4 номиналне локације. У зависности рјешавања имовинско-правних односа, биће изабрана једна од њих.  
 
Све планиране активности у области телекомуникација вршити у складу са важећим законским и 
подзаконским актима у области телекомуникација,  а за телекомуникациону инфраструктуру која се налази 
у оквирима експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и 
концесија. 
 

В.I.5. Урбана и рурална подручја 
 

В.I.5.1. Урбана подручја 
 
Урбана подручја представљају просторно функционалну цјелину или више међусобно повезаних цјелина, 
које на основу планских претпоставки имају услове за даљи развој. Урбано подручје обухвата изграђене и 
неизграђене површине намијењене за становање, рад и одмор, објекте урбане опреме, инфраструктуре и 
посебне намјене, зелене површине, као и површине резервисане за будући развој, а поред грађевинског 
могу обухватати и друга земљишта. 
   
Урбана подручја планирана су на површинама предвиђеним за изградњу са функцијом становања, рада, 
рекреације и комуналне инфраструктуре, а у циљу рационалнијег организовања урбаних структура, 
економичнијег опремања насеља садржајима комуналне и друштвене инфраструктуре. 
 
Дефинисана урбана подручја чине 3,7% укупне површине општине Станари.  Учешће урбаних подручја је 
дато у сљедећој табели.  
 
Табела бр. 6.: Урбана подручја општне Станари 
 

Урбано подручје Насељено мјесто Површина 
(ha) 

Структура 
% 

Површина 
Општине 

Брестово Брестово 101,235 0,628  
Брестово Брестово 38,770 0,240 
Драгаловци Драгаловци 24,439 0,151 
Станари Станари 152,438 0.947 
Остружња Доња Остружња Доња 53,420 0,331 
Церовица Церовица 89,261 0,554 
Церовица Церовица 83,413 0,518 
Цвртковци Цвртковци 54,702 0,339 
Укупно:  597,678 3,708 16095,67 

 
Површине урбаних подручја су различите, јер су дефинисане на основу постојећег стања, природних 
карактеристика подручја, као и планираног броја становника и претпоставки будућег развоја, који ће 
захтијевати и промјену површине. Генерално се може констатовати да се урбана подручја могу 
повећавати, смањивати или задржати свој обим, а могу и изгубити карактер урбаног подручја. 
 

В.I.5.2. Грађевинско земљиште ван урбаних подручја 
 
Анализа постојећег стања је указала на постојање великог броја мањих површина са изграђеним објектима 
на цијелом подручју општине. Сва ова подручја нису могла бити обухваћена урбаним подручјима због 
њихове раштрканости и мале густине насељености.Обзиром да постоји потреба да се заштити простор, 
што се може постићи усмјеравањем изградње, Просторним планом су дефинисана грађевинско земљиште 
ван урбаних подручја.Односно, изван урбаних подручја има изграђених површина, које се задржавају у 
постојећим површинама. 
 
 
Г. ПРИРОДНИ УСЛОВИ 

 

Г.I.1. Геоморфолошке карактеристике терена 
 
Геоморфолошке карактеристике терена су посљедица геолошке грађе терена и геоморфолошких процеса 
који су учестовали у стварању истог.  
 
Предметно подручје карактерише терен са претежно благим рељефним формама које су карактеристичне 
за миоценске седименте које зависе од геолошке грађе подлоге и геоморфоошких процеса. Један мањи 
југоисточни дио терена је ираженим рељефним формама у оквиру распрострањења дијабаз-рожне 
формације и тријаских седимената. 
 
Од геоморфолошких процеса који су учествовали или учествују у обликовању терена на предментом 
простору заступљени су алувијални, пролувијални, делувијални и карстни геоморфолошки процес.  
Флувијални геоморфолошки процес настаје под утицајем сталних површинских токова. Овај 
геоморфолошки проце је заступљен у зони повришнских токова Укрине, Остружње, Осиње, Илове и 
слично. 
 
Делувијални геоморфолошки процес настаје као резултат повремених дифузних токова, док је 
пролувијални процес везан за повремене линијске токове. Резултат ових процеса су делувијални и 
пролувијални застори, а веома често ова два процеса дјелују заједно.  
 
Карстни геоморфолошки процес заступљен је у развићу карбонатних стијена. Карбонатне стијене су 
значаније развијене у југо-источном дијелу општине. 
 

Г.I.2. Геолошке карактеристике терена 

 
Геолошки састав и грађа терена 
 
На територији општине Станари у геолошком и литолошком погледу карактеристична је литолошка 
разноликост. Геолошке карактеристике су обрађене на основу ОГК лист Дервента и остале доступне 
литературе и рекогносцирања терена изведеног у току израде просторног плана.  
 
На територији општине Станари стијене тријаске старости су констатоване као најстарије, док су најмлађе 
стијене квартарне старости. 
 
Приказ литолошких чланова је дефинисан на геолошкој, инжењерскогеолошкој и хидрогеолошкој карти које 
се дају у графичком дијелу плана, а у наставку се даје опис: 
 
ТРИЈАС (Т) 
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Доњетријаски седименти (Т1
2) налазе се на крајњем југо-источном дијелу општине у околини Церовице и 

представљени су карбонатном фацијом. То су доста једнолични микроспарити а ријеђе лапоровити 
микрити. Теригене компоненте су у пјесковитим варијететима кварца, мусковита, ријеђе биотита. 
 
Средњи тријас (Т2

1) је представљен масивним и банковитим микроспаритима који су исталожени преко 
доњетријаских седимената. Лоцирани су такође у југоистичном дијелу општине Станари. 
 
Средњи и горњи тријас (Т2,3) заступљени су мањим дијелом у ширем подручју Драгаловаца а у 
литолошком смислу су представљени масивним и пјесковитим микроспаритима. 
 
ЈУРА (Ј) 
 
Јура је заступљена дијабаз-рожном формацијом у оквиру је које су заступљени: 

 Спилити 
 Серпентинити 
 Перидотити 
 Дијабази 
 Амфиболити 
 Амфиболитски спилити 
 Габрови 
 Албитски гранити 

 
Поред овог магматско-седиментног комплекса заступљена је и дијабар-рожна формација у форми 
пјешчара, глинаца, рожнаца са малим тијелима дијабаза и спилита. 
 
Јурски седименти захватају централни и јужни дио општине и имају правац пружања сјеверо-запад/југо-
исток. 
 
МИОЦЕН (М) 
 
Седименти миценске старости су значајно заступљени на сјеверном дијелу општине а представљени су: 

 нерашчлањен доњи и средњи миоцен (М1,2) су подређено заступљени у сјеверо-западном дијелу 
општине у зони Брестова. У литолошком погледу овај комплекс је грађен о грубукластичних 
творевина: пијескова, крупнозрних пјешчара, конгломерата, пјесковитих глина, плочастих 
кречњака. Максимална дебљина овог комплекса је 30 м. 

  Цвртковци-Митровићи-Подгајци. У литолошком погледу сарматски седименти су грађени од 
лапоровито-пјесковитих глина, лапораца, оолитичних кречњака, карбонатних пјешчара и 
конгломерата. 

 Меот (М3
2) лежи нормално преко сарматских седимената седимената, а негдје има чак и поступни 

прелаз. У литолошком смислу је такође хетероген а грађен је од лапоровитих глина, лапоровитих 
кречњака и пијескова. 

 
ПЛИОЦЕН (Pl) 
 
Плиоценски седименти су значајно заступљени на териториј општине Станари и захватају централне и 
сјеверне дијело општине. 
 
Седименти доњег плиоцена (Pl1) су подјељени у више зона и то: 

 глиновито-пјесковито-шљунковита зона (1Pl1)-може се пратити само на јужно дијелу подручја 
Станара гдје је откривен у узаном потезу од Доњих Станара преко Беглеровца до села Сивша. 
Сјеверни обод нема откривених изданака те су ови седименти утврђени бушењем. Ове наслаге 
представљају подину угљених слојева, а састоје се углавном од мање заглињених пијескова и 
шљункова у којима нису утврђени фосили. Дебљина ове зоне је око 40 м. 

 Угљена зона (2Pl1)- на основу угљеног слоја може да се прати долином ријеке Остружње и преко 
изданака угља оод Доњих Станара, Миљановца, Церовице, Беглероваца до Омањске. Угљени 
слоје је просјечне дебљине око 7 м, онечишћен јаловим уметница. Припада групи лигнита са 
изразитом дрвеном структуром. 

 Пјесковита зона (3Pl1)- представља непосредну кровину угљеног слоја. У литолошком погледу се 
јављају разнобојни ситрнозрни пијескови који су мјестимично заглињени. Негдје се могу уочити 
измјене шљункова и глиновитих пијескова. Ова зона је откривена на сјеверу од ријеке Остружња. 

 Пјесковитo-шљунковита зона (4Pl1)- ову зону чине валутице серпентина, пјешчара, кречњака, 
рожнаца, дијабаза измјешане са пијесковима и глинама издвојене су као пјесковито-шљунковита 
зона. Ови сеидменти се јављају такође сјеверно и јужно до Остружње и имају највеће 
распрострањење плицоена у овом подручју. Дебљина ове серије се креће од 30-35 м. 

 Конгломератско-пјешчарско-пјесковито-глиновита зона (5Pl1)- јавља се на потезу између 
Драгаловаца и Рашковца. То је заврши члан слатководих наслага на подручју општине Станари. 
Изграђују га грубокластични седименти различитог литолошког састава са конгломератима, 
пјешчарима, пијесковима и глинама. Конгломерати су претежно трошни, изграђени од валутица 
кречњака, перидотитиа, серпентинита и рожнаца. Дебљина ових седимената се креће око 70 м. 

 
КВАРТАР 
 
Квартарни седименти су представљени: 

 Ријечне терасе (t1, t2)- представљене су у литолошком смислу шљунковима и пијесковима. То су 
напуштена ријечна корита већих водотокова. 

 Делувијално-пролувијални седимени (dpr)-настају узајамним дијеловањем повремених 
површинских дифузних и линијских токова. Значајније наслаге се налазе јужно од Д. Остружње. У 
литолошком погледу су грађени од глина и пијескова са одломцима матичних стијена. 

 Пролувијални седимени (pr)- настају у зонама линијских површинских токова и као резултат се 
појављују плавинске лепезе. Ове лепезе граде несортирани и слабо обрађени седименти, 
претежно пјесковито-шљунковитог карактере са промјенљивим учешћем глина и одломцима 
матичних стијена. Дебљине им је до 10 м. 

 Сипари (S)- настају у процесу коливијално спирања површинских деградираних материјала. 
Претежно слабообрађени седименти хетерогеног гранулометријског састава. 

 Фација поводња (ap)- заступљена је у близни површинских токова гдје долази до таложења 
ситнорзног плавинског материјела. Дебљина ових седимента је обично до 5 м. 

 Алувион (al)-алувијални седименти су заступљени у ријечним коритима већих сталних водотокова. 
На површини терена су заступљени глиновити материјал док се на дубинама од 3-4 м појављују 
шљункови и пијескови. 

 

Г.I.3. Инжењерско – геолошке карактеристике терена 
 
На основу инжењерскогеолошких карактеристика све стијене на територији општине Станари су подјељене 
на: 
 

1. Невезане стијене у које су сврстани алувијални седименти, ријечне терасе, сипари и плиценски 
шљунковиа, пијескови и глине. Алувијални  и терасни седименти су добро консолидоване 
наслаге повољне у инжењерсогеолошком смислу. Сипари су невезане, слабо сортиране 
стијене које граде нестабилна подручја. Плиценски седименти су условно повољни посебно при 
нагибима од 5-15о. 

2. Слабовезане стијене су делувијално-пролувијални седименти, пролувијални седименти, затим 
плиоценски седименти сљедећих зона (1Pl1, 3Pl1 i 5Pl1). Ово су стијене које су генерално условно 
повољне за градњу и релативно добрих инжењерскогоелошких карактеристика. Ови седименти 
морају да се обезбједе у условима нагиба већих од 5о. 

3. Везане стијене. У ово групу стијена су сврстани седименти фације поводња и меотски миоценски 
седименти (М3

2). Ови седименти су хетерогених инжењерскогеолошких карактеристика. Фација 
поводња у зонама распрострањења муљевитих седимената има лошија инжењерскогеолошка 
својства. 

4. Слабо окамењене стијене. У ово групу стијена су сврстани серпентинити, перидотити, габрови, 
затим амфиболитски гнајсеви и седименти дијабаз-рожне формације. Поред ових јурских 
седимената у ову групу су сврстани и миоценске лапоровито-пјесковите глине, лапорци, 
оолитични крењаци и конгломерати као и тријски танкоплочасти лапоровити и пијесковити 
кречњаци, шкриљави глинци, глинци и кварцни пијешчари. Ове стијене су генерално стабилен и 



Просторни план Општине Станари 2015-2035.год. 

 

 

 
36 

 

добро носиве, једино у површинским распуцалим дијеловима може доћи до нестабилности при 
нагибима већим од 10о. 

5. Добро окамењене стијене су представљене офиолитским нормалним габровима, спилитима, 
дијабазима као и тријским седиментима који су представљени плочастим до банковитим 
кречњацима и масивним кречњацима. Ово су стабилне и добро носиве стијене које немају 
ограничења по питању носивости, једино су могуће нестабилности у површинској кори 
распадања ако су нагиби терена од 5-15о. 
 

Г.I.4. Савремени егзогени процеси и појаве 

 
Од савремених егзогених геолошких процеса и појава нарочито су значајни вертикална и хоризонтална 
ерозија и хемијска ерозија.  
 
На инжењерскогеолошкој карти је извршена категоризација терена према подложности на клизање и 
издвојене су 3 категорије: 

 висока подложност на клизање 
 средња подложност на клизање 
 ниска подложност на клизање 

 
Према извршеној анализи најподложнији терена на клизање су у зони распрострањења миоценски 
седимента а једним дијелом и плиоценских глина. 
 
Неопходно је свакако да се уради катастра клизишта на територији општине Станари а да се затим врши и 
систематска санација истих. 
 

Г.I.5. Хидрогеолошке карактеристике терена  
 
Приликом хидрогеолошког рејонирања општине Станари узети су у обзир литолошки састав картираних 
јединица, тектонски склоп терена, геоморфолошке карактеристике, типови издани и њихово 
распрострањење, затим њихова издашност, услови прихрањивања и дренирања подземних вода. 
 

На основу наведених чинилаца на истражном простору издвојени су сљедећи типови издани: 
 

 збијени тј. интергранулани тип издани; 
 карстни тип издани; 
 пукотински тип издани; 
 комкплекс са доминантном међузрнском порозношћу. 

 
Збијени тј. интергрануларни тип издани је према водопропусности подјељен на: 

- добра водопропустност: алувион (шљунак и пијесак), сипари, нижа и виша ријечна тереса 
- средња водопропусност: зарнобојни пијескови и мјестимично заглињени шљункови 

плиоцена (1Pl1, 3Pl1 i 5Pl1). 
- слаба водопропусност: делувијално-пролувијални и пролувијални седименти и фација 

поводња. 
 
Дебљина ових седимената а самим тим и дебљина збијеног типа издани је до 10 м. У овим седиментима је 
формиран збијени тип издани са слободним нивоом издани. Прихрањивање издани се врши на рачун 
инфилтрације атмосферских талога, те прихрањивањем из површинских токова или других издани. 
Дренирање се обавља или преко бунара или циркулацијом према другим водоносним хоризонтима. 

 
Карстни тип издани је формиран у тријаским плочастим до банковитим кречњацима (Т2

1 и Т2,3). Нема веће 
распрострањење и већи значај на предметном подручју општине Станари. Карстни тип издани је 
окарактерисан као добро водопропусни. Водоносност овог типа издани зависи од степена скаршћености 
кречњачких седимента. Прихрањивање ове издани се обавља на рачун инфилтрације атмосферских 
талога док се дренирње обавља преко понора. Извори који дренирају ову издан се налазе на контакту 
између ових водопропусних кречњака и доломита који су у овом случају хидрогеолошки изолатори.  

Карстни тип издани се дренира преко већег броја извора чија издашност варира у току времена и креће се 
од неколико л/с па до десетак л/с воде. Воде из карстог типа издани су карактеристичне хидрокарбонатно-
калцијумске, и најчешће су задовољавајућег квалитета.  
 
Пукотински тип издани је формиран у магматским и метармофним стијенама јурске старости (спилити, 
офиолитски габрови, дијабази, амфиболити, албитски гранити, серпентинити, перидотити, габрови, 
амфиболитски гнајсеви) као и у стијенама дијабар-рожне формације и у танкослојевитим лапоровито-
пјесковитим кречњацима (Т1

2). Пропусност им је претежно слаба до средња. Дренирање се врши преко 
извора мање издашности до 1 л/с. 
 
Комплекс са доминантном међузрноском порозношћу је формиран у миоценским седиментима који 
чине лапоровито-пјесковите глине, лапорци, оолитични кречњаци, карбонатни пјешчари, конгломерати, 
затим грубокластичне творевине и слично. У профилу се смјењују стијене са функцијом хидрогеолошког 
колектора и хидрогеолошког изолатора. Овај тип издани је често са артеским и субартерским нивоом. 
 
 
 
 
 

Г.I.6. Сеизмолошке карактеристике 
 
Према подацима карата из Правилника о техничким мјерама и условима за грађење у сеизмичким 
подручјима, већи дио општине Станари се налази у зони максималног очекиваног интензитета потреса 8º 
MSK-64 док се крајњи југо-источни дио налази у зони 7º MSK-64 за повратни период од 500 (Сизмолошка 
карта у прилогу). 
 
Тектоника је изражена на територији општине Станари. 
 
Најзјачајније тектонске јединиције на територији општине Станари су: 

 структурно фацијала јединица унутрашње офиолитске зоне која захвата јужни и сјеверни дио 
општине.  

o структурна јединица Чавка-Растуша 
o структруна јединица Крнин 

 структурно фацијалан јединица дио јужног обода Панонске низије који захвата највећи дио 
територије општине Станари; 

o структурна јединица Прњаворски басен 
o структурна јединица Станарски басен 

 структурно фацијална јединица јужни ободни хорст Мотајица 
o структурна јединица Церовица 

 

Г.I.7. Климатске карактеристике 
 
При планирању и управљању процесима производње привредних и других објеката и праћењу њиховог 
утицаја на животну средину, неопходно је  узети у обзир не само опште климатске карактеристике, већ и 
процјене промјенa локалне  климе као последицу глобалних климатских промјена. Температура и 
температурни екстреми, падавине-чврсте и течне, висина и трајање снежног покривача и  влажност 
ваздуха, су климатски елементи и појаве које су најосетљивији на утицаје глобалних климатских промјена. 
 
Клима је једно од природних ресурса чије познавање је изузетно значајно за планере и доносиоце одлука у 
готово свим привредним дјелатностим, а посебно у пољопривреди, водопривреди, електропривреди, 
транспорту и туризаму. 
Термички режим 
 
Одлике овог типа климе су умјерено топла љета и умјерено хладне зиме. Просјечна годишња температура 
ваздуха износи 10,5 °C, просјечна у јануару износи -0,7 ° C, а у јулу 30,9 ° C. Минимална измјерена 
температура је била -28,6 ° C (1950. године), а максимална 40,3 ° C (1957. године). Анализа апсолутних 
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температурних екстрема може имати широку употребну вриједност јер омогућује увид у апсолутно 
колебање температуре.  Примјетно је благо опадање температуре од запада ка истоку, као и пораст 
количине падавина према областима са већом надморском висином.  
 
Плувиометријски режим 
 
Средња годишња количина падавина износи 900-1000 mm и падавине су равномјерно распоређене у току 
године. На плувиометријски режим доминантан утицај имај увлажне ваздушне масе са запада. Сем тога, 
значајан фактор чине и локалне орографске особености подручја, које се нарочито манифесују у љетњим 
мјесецима када условљавају пљусковите падавине. Просјечна учесталост дана са градом износи 41 дан 
годишње.  
 
Падавине су један од базних климатских елемената, који својом вриједношу директно одређује основне 
хидротермичке карактеристике простора. Утицај климе на саобраћај огледа се кроз анализу просјечног 
броја дана са појавом сњежних падавина, дужину задржавања сњежног покривача, максималну висину 
сњежног покривача и просјечног броја дана са температуром испод 0 целзијуса.  
 
Снијег је редовна појава од октобра до маја. Максимална измјерена висина сњежног покривача износила је 
50 cm. Штетан утицај снијега се највише испољава у воћарству због механичких оштећења које прави на 
гранама, али и у уништавању шумских екосистема 
.  
Влажност ваздуха 
 
Влажност ваздуха има значајну улогу у развојном процесу биљних врста. Релативна влажност ваздуха 
највећа је у зимским мјесецима и креће се од 73 – 90%, док је најмања у прољетним и љетним мјесецима, 
те се креће између 59 – 80%. 
 
Вјетровитост 
 
Вјетар је веома важан климатски елемент који је доминантан у процесу транспорта загађујућих материја у 
ваздуху. Познавање режима ваздушних струјања је веома битно код доношења одлука о активностима 
изградње и експлоатације.  
 
Табела бр. 7.:.: Просјечна учесталост честина вјетрова и тишина 
 

N NE E SE S SW W NW C Укупно 
56 61 71 98 71 74 78 79 509 1096 

 
Познавање режима ваздушних струјања веома је битно и код доношења многих битних одлука о 
активностима у планирању простора, односно пројектовања, изградње и експозиције објеката као што су 
индустријска постројења и слично. Иако су изражене тишине, ово подручје је карактеристично по 
вјетровима који имају просјечно највеће брзине у Перипанонском ободу (1,6 до 2,0 m/s). 
 
Облачност 
 
Вјетровитост је одговарајући фактор и за појаву облачних и ведрих дана. Од облачности зависи 
израчивање са земљине површине, а тиме и дневно колебање температуре. Облачност је највећа у 
децембру и јануару 7,5 и 7,2, а најмања у јулу и августу 4,2 и 4,5, док просјечна годишња облачност (1/10) 
износи 5,9.  
 
Инсолација 
 
Инсолација је један од најважнијих екоклиматских елемената, од ког директно зависе температура тла и 
ваздуха, али и многе атмосферске појаве које су у уској вези са температуром. Дужина трајања Сунчевог 
сјаја веома је битан и биоклиматски фактор, јер се одражава на здравље људи, психичко стање и 
расположење. Просјечно годишње трајање сунчевог сјаја износи 1570 часова. Најкраће је у децембру, 
свега 43 h и у јануару са 50 h, а најдуже у јулу и августу са 223, односно 211 часова. 
 

Д. ОДРЕЂИВАЊЕ НАМЈЕНЕ ПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЉИШТА  

Д.I.1. Пољопривредно земљиште 
 
Дјелатност која има потенцијал за развој овог подручја је пољопривреда посебно у области ратарства, 
воћарства, повртларства и сточарства. 
 
Сређивање стања из области пољопривреде треба се базирати на препознавању могућности из ове 
области као и на појачаном дјеловању пољопривредних удружења како би се обезбиједио заједнички 
наступ на тржишту пољопривредних субјеката са овог простора.  
 
Коришћење и заштите пољопривредног земљишта заснива се на одрживом управљању, које обезбјеђује 
добру еколошко природну структуру тла, намјенску употребу према условима природе и терена, као и 
санацију лоших деградираних површина у функцији пољопривреде (борба против ерозије и клизишта). То 
подразумијева: 
 

 заштиту пољопривредног земљишта од нерационалног/непланског заузимања у грађевинске и 
друге непољопривредне сврхе,  

 заштита површина и плодности пољопривредног земљишта од штетних утицаја рударства, 
укључивањем еколошких стандарда у израду техничке пројектне документације; 

 очување плодности земљишта, усвајањем савремених пољопривредних принципа, како би се 
развила органска пољопривреда, 

 пошумљавање обрадивих површина најслабијег производног потенцијала, са нагибима изнад 
25% и плитким профилом хумусног слоја, као и на теренима изложеним утицајима 
аерозагађења; 

 на површинама које су нападнуте екцесивном и јаком ерозијом потребно је спровођење 
биолошких радова и мјера на мелиорацији пашњака, подизању воћњака и винограда и гајењу 
других пољопривредних култура као и оснивању заједничких ливада, 

 подршку у развоју пољопривредних производа посебних одлика квалитета и јачање веза 
пољопривреде и комплементарних дјелатности, 

 едукативно преко локалне заједнице промовисати савремене пољопривредне принципе, 
 антиерозионим и другим техничко-биолошким мјерама спријечити ерозионе појаве, побољшати 

бонитетску структуру земљишта, 
 подизањем квалитета услуга обезбиједити пласман пољопривредних производа, 
 спрјечавању негативних утицаја пољопривредне производње на стање животне средине и 

живог свијета, успостављањем контроле коришћења минералних ђубрива и средстава за 
заштиту биља, уз истовремено промовисање метода њихове интегралне примјене у процесима 
техничко-технолошког унапређивања пољопривредне производње, приоритетно на теренима и 
локалитетима са изузетним природним вриједностима и ријеткостима, који су обухваћени 
одговарајућим режимима заштите; 

 елиминисању утицаја аерозагађења и других штетних агенса из окружења на плодност 
пољопривредног земљишта и здравствени квалитет хране, спровођењем одговарајућих мјера 
заштите животне средине. 

 све планиране активности у области пољопривреде вршити у складу са важећим законским и 
подзаконским актима у области пољопривреде,  а за пољопривредне земљиште које се налази 
у оквирима експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим законима у области 
рударства и концесија. 

 

Д.I.2. Шуме и шумско земљиште 
 

На основу стања, проблема и циљева у области шумарства на територији општине Станари представљен 
је сљедећи програм и концепција развоја: 
 

 унапређење стања постојећих шума; 
 увећање површина под шумом-пошумљавање; 
 превентивна заштита шума; 
 унапређивање заштите шума; 
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 одржавање и изградњу шумских саобраћајница; 
 све планиране активности у области шумарства  вршити у складу са важећим законским и 

подзаконским актима у области шумарства,  а за шумске површине које се налазе у оквирима 
експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и 
концесија. 

 
Унапређење стања шума  
 
Унапрећење стање шума обезбједиће се : 
 

 избором система газдовања и уопште свих активности на узгоју и заштити шума на подручју 
општине Станари, у складу са Шумскопривредним основама за државне и приватне шуме; 

 повећањем површина под квалитетним шумским покривачем; 
 пошумљавањем и мелиорацијом  деградираних станишта, као и пошумљавањем голети подесних 

за пошумљавање; 
 конверзијом изданачких шума у високи узгојни облик; 
 спровођењем мјера (превентивне и репресивне) заштите шума; 
 спровођењме мјера  противпожарне заштите; 
 забраном сјече, реликтних, ријетких и угрожених врста; 

 
Пошумљавање 
 
Повећавање површина под шумом-пошумљавање обезбједиће се пошумљавањем пољоприврендог 
земљишта најслабијег производно-економског потенцијала у државном и приватном власништву. 
 
Превентивна заштита шума 
 
Превентивна заштита шума, како државних, тако и приватних, обухвата следеће мјере: 
 

 чување чума од бесправног коришћења и заузимања; 
 праћење евнтуалне појаве сушења шума, калмитета инсеката и биљних болести и у случају појаве 

истих, благовремено обавјештавање служби који ће поставити  тачну дијагнозу и прописати 
адекватне мјере сузбијања; 

 успостављање шумског реда; 
 заштита шума од пожара, посевно у прољеће и љето, постваљањем знакова обавјештавања и 

забране ложења ватре. 
 
Унапређење заштите шума 
 
Мјере за унапређење заштите шума састоје се у сљедећем: 
 

 прогнози појаве штетниох инсеката и болести; 
 развијању и унапређивању извјештајне и дијагностичко-прогностичке службе; 
 стручнoм oспoсoбљaвaњу лугaрa и тeхничaрa зa прeпoзнaвaњe eкoнoмских штeтa; 
 ствaрaњу збиркe нajвaжниjих eкoнoмских штeтa у циљу eдукoвaњa oсoбљa; 
 зaштитепoдмлaдкa oд дивљaчи, која је пoсeбнo вaжнa у дeгрaдирaним сaстojинaмa; 

 
Спровођење планираних мјера његе и заштите шума и одрживо упрaвљaње укупним пoтeнциjaлoм 
прoстoрa пoд шумaмa је практично неизводљиво без постојања одговарајуће 
мреже шумских комуникација. Шумским основама по газдинским јединицама, треба квантифицирати 
радове на: изгрaдњи тврдих и меких шумских путeвa, рeкoнструкциjи пoстojeћих путeвa, и oдржaвaњу 
пoстojeћe путнe мрeжe. 
 

Д.I.3. Минералне сировине 
 
На територији општине Станари откривено је више појава и лежишта минералних сировина и то техничко-
грађевинског камена, угља, подземних вода и слично. 

 
Најзначајније лежиште минералне сировине на територији општине Станари је угаљ. Експлоатационо 
подручје станарког басена захвата површину од преко 17 km2, док цио басен обухвата површину од око 100 
km2. 
 
Такође, у оквиру геолошких истраживања Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви 
угља станарског угљеног басена, извршен је прорачун резерви бентонитских глина (1.723.516 t).  
 
На простору између Кулаша и Драгаловаца постоје појаве пигматита које обухватају поједине слојеве 
црвенкастих, жутих и смеђих јако гвожђевитих глина у грађи седиментних комплекса неогених базена. 
 
Што се тиче термоминералних вода на територији општине Станари нису још откривне ове пијаве али 
имајући у виду близину бање Кулаши као и геолошку грађу терена постоје оправдане предпоставке да би 
се детаљним хидрогеолошким истраживањима мога наћи и овај ресурс. 
 
Подземне воде као ресурс су дефинисане и за потребе водоснабдијевања општине Станари и у току је 
одобрење хидрогеолошких истраживања. 
 
На локалитету Дуга која је дефинисан истражни простор кречњака, а на локалитету Церовица је урађен 
пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака. 
 
Такође, на локалитету Драгаловци је урађен пројекат детаљних геолошких истраживања серпентинита. 
Сходно наведеном, потребно је: 
 

 Израдити Елаборате о резервама за све минералне  ресурсе који се експлоатишу или имају у плану 
да се експлоатишу на територији општине Станари 

 стимулисање и промовисање коришћења обновљивих извора енергије; 
 Експлоатација било ког минералног ресурса се мора вршити у складу Законом о рударству, 

Законом о геолошким истраживањима, Законом о концесијама и другим законским и подзаконским 
актима који дефиишу ову област; 

 Предлаже се наставак истраживања техничког грађевинског камена, термоминералних вода, угља, 
подземних вода и других минералних ресурса на територији општине Станари. Ова истраживања је 
неопходно да се раде систематски, а према Пројектима који морају да задовоље све законске 
обавезе; 

 Минералне ресурсе је потребно користити у складу са принципима ''одрживог развоја' 
 

Д.I.4. Воде и водно земљиште 
 
Хидролошки аспект општине Станари може се означити као релативно богат.  Идентификовани су  
сљедећи ријечни токови: Укрина, Мала Укрина, Илова, Радња, Тисовац, Остружња. 
 
У планском периоду посебну пажњу треба посветити очувању и заштити водног земљишта од свих облика 
деградације. 
 

 Унапређењу постојећих и доношењу нових прописа. 
 Успостављање ефикасног система прикупљања средстава за област одбране од поплава 
 Рушење бесправно изграђених објеката 
 Контрола експлоатације пијеска и шљунка из корита водотока, 
 Подизање јавне свијести о општем интересу управљања водама 
 Регулација ријеке Остружње у урбаниом дијелу; 
 Регулација и заштита обала ријека Укрина, Радња, Остружња и Илова. 
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Д.I.5. Урбано подручје и грађевинско земљиште 
 
Урбана подручја 
 
У циљу заштите простора и максималне рационализације постојећег грађевинског земљишта, планирано је 
формирање урбаних подручја као просторно функционалних урбаних цјелина, које на основу планских 
претпоставки имају услове за даљи развој. 
 
Урбано подручје обухвата изграђене и неизграђене површине намијењене за становање, рад и одмор, 
објекте урбане опреме, инфраструктуре и посебне намјене, зелене површине, као и површине резервисане 
за будући развој. 
 
Просторним планом општине Станари утврђено је 8 урбаних подручја. Укупна површина урбаних подручја 
износи 597,682 ha. 
 
Осим грађевинског земљишта, урбана подручја обухватају и земљишта друге намјене (шумске, 
пољопривредне, водне и сл.) и планирана су на површинама предвиђеним за изградњу.  
 

Урбано подручје Насељено мјесто Површина 
(ha) 

Структура 
% 

Површина 
Општине 

Брестово Брестово 101,235 0,628  
Брестово Брестово 38,770 0,240 
Драгаловци Драгаловци 24,439 0,151 
Станари Станари 152,438 0.947 
Остружња Доња Остружња Доња 53,420 0,331 
Церовица Церовица 89,261 0,554 
Церовица Церовица 83,413 0,518 
Цвртковци Цвртковци 54,702 0,339 
Укупно:  597,68 3,708 16095,67 

 
 
Грађевинско земљиште 
 
Одлуком о грађевинском земљишту Скупштине општине Станари дефинисано је градско грађевинско 
земљиште и остало грађевинско земљиште.  
 
Просторним планом се предлаже измјена Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. Наиме, 
Одлуком градско и остало грађевинско земљиште обухватају сво земљиште у Општини: пољопривредно, 
шумско, водно и остала земљишта која чине природне ресурсе Општине и добра од општег интереса, те их 
стога треба користити под условима прописаним Просторним планом, а у складу са важећом законском 
регулативом. 
 
Тачне границе градског и осталог грађевинског земљишта биће дефинисане регулационим планом. 
 

Д.I.6. Туристичка подручја 
 
Потенцијална намјена подручја по облицима туризма: 
 

 рурални туризам (туризам четири годишња доба)-рурална подручја која одликују традиционална 
домаћинства са производњом традиционалних производа, очувана животна средина,природне  
љепоте... Захваљујући томе,  рурални туризам је значајан  фактор активацији и одрживом развоју 
руралних подручја којим помаже очувању локалног идентитета традиције и обичаја, штити животну 
средину, јача аутохтону, традицијску производњу.  

 Излетнички туризам- има рекреативни смисао, краткотрајни су и имају карактер освјежења и 
опуштања. На територији општине Станари, рекреативна својства излетничког туризма садржана су 

у активностима, пјешачења, бициклизма, лова, риболова итд. у руралним подручјима општине. 
Планира се изградња рекреативне стазе (бициклистичка спортско-рекреативна стаза) на потезу 
црква (брдо Станари)-гробље Станари-Тедин Хан 

  Културни сегмент сачињен је од посјете археолошким налазиштима, културно-историјским 
споменицима, културним манифестацијама, музејима, вјерским објектима.  

 Културно-манифестациони туризам- на територији општине Станари постоје налазишта из 
праисторије и средњег вијека, вјерски објекти, те Музеј Гојаковац, који представљају добар 
потенцијал за развој овог вида туризма. Овом треба додати да се на територији општине одржавају 
и  културни догађаји (годишњи концерт СКПД «Лазарица», »Дани ћирилице», смотра фолклора, 
васкршњи сабор Церовица. 

 потенцијал Церовичке пећине 
 „рударски“ туризам, обилазак копова, старих постојења, могућност и изградње видиковца. 

 
Имајући у виду расположиве потенцијале и различита ограничења (досадашње карактеристике развоја 
туризма, финансијска средства, стручни кадар, постојећа инфраструктура итд.), дошло се до закључка да 
је нереално очекивати да се сви ови производи могу истовремено развијати или успјешно 
комерцијализовати. На основу тога потребно је приступити развоју оних производа који, уз најмањи напор, 
могу дати најбоље резултате у што краћем року. Ови производи ће имати функцију покретача развоја 
осталих производа који захтијевају више улагања. 
 

Д.I.7. Енергетски потенцијали 
 

Основни циљ у коришћењу обновлјивих извора енергије би био повећање учешћа обновљивих извора 
енергије у производњи електричне енергије. За остваривање овог циаља, у концепцији развоја енергетике, 
неопходно је остварити међусекторско повезивање енергетике и пољопривреде, шумарства и индустрије, 
као једног значајног, потенцијалног испоручиоца и произвођача биоенергије на подручју општине и регије 
(енергетске биљке, отпад са фарми, брзорастуће шуме, индустријски продукти).  
 
Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал обновљивих извора на 
простору општине, с обзиром на заступлјеност полјопривредног и шумског подручја, односно заступлјеност 
ресурса остатака ратарске и шумске производње. Повећање потенцијала биомасе, могуће је остварити 
повећањем производње енергетских култура за које постоје повољни услови, као и узгојем брзорастућих 
шума на земљишту које није повољно за узгајање конвенционалних пољопривредних култура, поред ријека 
и канала. 
Пошто је биомаса локално гориво, економично када се користи без претходних припрема и у кругу од 50 
км, потребно је да локална самоуправа направи анализу области и начин примјене у свом региону. 
 
Геотермална енергија се не користи на територији Општине, с обзиром да нису идентификовани топлотни 
потенцијали на овом подручју. 
 
Енергија вјетра за сада се још увек не користи на подручју Општине. За тачну оцјену оправданости 
коришћења енергије вјетра, неопходно је спровести детаљна мјерења брзине и правца вјетра. 
 
Енергија сунца се још увијек не користи. Соларна енергија има велику развојну шансу у туризму, здравству, 
као и пољопривреди. Поред тога соларну енергију је могуће користити као допуну у даљинским системима 
гријања, као енергент за апсорпционе расхладне машине, или као допуна класичним системима гријања. 
 

Д.I.8. Ловна и риболовна подручја  
 
Концепција развоја ловства се обезбеђује кроз одрживо газдовања популацијама дивљачи и њихових 
станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популација дивљачи, 
производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање економских, 
еколошких и социјалних функција ловства. 
 
Развој ловства на подручју општине Станари заснива се на сљедећим поставкама и опредјељењима: 



Просторни план Општине Станари 2015-2035.год. 

 

 

 
40 

 

 
 даљни развој ловачког удружења општине Станари (добијање концесије на ловна подручја); 
 већа валоризација потенцијала ловне дјелатности кроз изградњу партнерства и координацију са 

другим дјелатностима (шумарство, туризам и др.); 
 заштита угрожених и ријетких врста дивљачи; 
 повећање бројног стања крупне и ситне дивљачи; 
 унапређење генетске основе, структуре дивљачи и квалитета трофеја; 
 изградња и реконструкција ловно-техничких објеката и пратеће инфраструктуре; 
 обавезан мониторинг са примјеном међународних стандарда, конвенција, прописа из других 

области (ветерине и др.); 
 истраживачко-развојни рад из области ловства, промоција ловства, обезбеђење средстава преко 

стимулативних мјера. 
 
Развој рибарства заснива се на сљедећим поставкама и опредјељењима: 
 

 оснивање риболовног удружења; 
 техничко уређење приобаља, обогаћивање рибљим врстама (доношењем из других крајева) уз 

означавање акваторије на којима је риболов дозвољен и уношење у брошуре туристичке понуде и 
 маркетиншком презнтацијом у оквиру ловне и туристичке понуде приказати (приближити 

корисницима) риболовне потенцијале подручја. 
 
 

Ђ. УНАПРЕЂИВАЊЕ ДЕВАСТИРАНИХ И УГРОЖЕНИХ ЗЕМЉИШТА 

Унапређивање површина које су угрожене минама 
 
На територији општине Станари утврђене (са аспекта присутности мина) су ризичне и сумњиве површине. 
Оне заузимају, према подацима BH MAC1, сљедећу површину: 
 

 цца 59,70 ha су означене као рузичне површине; 
 цца 2,34 ha су означене као сумњиве површине 

 
Ове површине лоциране су у југоисточном дијелу општине, тј. у оквиру насељеног мјеста Церовица. 
 
Унапређивање угрожених земљишта минама подразумјева уклањање истих, те привођење намјени 
санираних површина.  
 
Овим просторним планом истиче се смјерница и потреба за уклањањем мина на територији општине. 
 
С обзиром на чињеницу да су ове површине релативно мале и налазе се у рубном подручју, те на 
чињеницу да је процес уклањања мина дуготрајан и у финансијском смислу има веома високу цијену, може 
се очекивати  да ће са  процесом деминирања  чекати дужи период.  
 
Унапређивање површина које су угрожене природним несрећама 
 
Клизишта 
На инжењерскогеолошкој карти је извршена категоризација терена према подложности на клизање и 
издвојене су 3 категорије: 
 

 висока подложност на клизање 
 средња подложност на клизање 
 ниска подложност на клизање 

 
Према извршеној анализи најподложнији терена на клизање су у зони распрострањења миоценски 
седимента,а једним дијелом и плиоценских глина. 

                                            
1 Центар за уклањање мина у БиХ. 

 
Неопходно је свакако да се уради катастра клизишта на територији општине Станари а да се затим врши и 
систематска санација истих. 
Поплаве 
Поплаве су врста елементарних непогода које би могле настати излијевањем воде из природних и 
вјештачких површина, као посљедица високих водостаја, хаварије насипа или брана. 
 
Поплаве остављају најтеже посљедице на пољопривредном земљишту, стамбеним и пословним 
објектима, на општинским и локалним водним објектима (вода за пиће), активирање клизишта, на здравље 
људи (појава епидемија).  
 
Просторним планом Републике Српске велики дио Осредка и Драгаловаца је означен као бујично 
земљиште. 
 
У циљу унапређења стања у области одбране од штетног дјеловања вода, односно заштите грађана и 
њихове имовине, те обезбјеђењу стварања нових обрадивих површина неопходно је у наредном периоду 
провести сљедеће активности: 
 

 Унапређење постојећег система заштите од штетног деловања вода 
 регулисати критичне бујичне водотоке, као и редовно одржавати постојеће објекте у 

функционалном стању; предузети едукације становништва о опасности од бујичних поплава и 
указати на значај урбанистичког планирања 

 Израда дугорочног плана заштите од вода 
 Дугорочна заштита  плавних зона 
 Успостављање превентивних мјера за заштиту од штетног дјеловања вода 
 Превентивна санација подручја угрожених од вода  
 Заштита обала ријека и ријечица 
 Регулација водотока ријеке Остружње у урбаном дијелу општине Станари 
 Регулација и заштита обала ријека Укрина, Радња, Остружња и Илова 

 
 
Унапређивање површина на којима се врши експлоатација угља-рекултивација површина станарског 
угљеног басена 
 
Земљишта настала као посљедица површинске експлоатације минералних сировина (угља) у саставу 
рударског басена Станари припадају класи техногених земљишта, тј. представља јаловински материјал 
који подлијеже процесу рекултивације.  
 
Настале површине се јављају у виду откопаних угљених ревира и формираних одлагалишта откривке 
(јаловине). Рекултивација техногених земљишта представља вишегодишњи процес санације и 
ревитализације примјеном скупа различитих мјера, са главним циљом који омогућава одрживо управљање 
над тим површинама. Рекултивација се проводи у складу са важећом законском регулативом (Закон о 
рударству, Службени гласник Републике Српске број: 59/12), и одобреном планско-пројектном 
документацијом (пројекти рекултивације и др). 
 
За рекултивацију завршних косина, берми и платоа формираних одлаглишта и других површина 
примјењује се директни и индиректни тип рекултивације, са основним фазама: 
 

 Техничке, 
 Агротехничке и 
 Биолошке рекултивације. 

 
Основни пројектовани правци рекултивације јесу: пољопривреда и шумарство. Пољопривредна 
рекултивација дефинише се на завршним платоима формираних одлагалишта и етажним равнима, док су 
косине одлагалишта откривке усљед своје морфологије предиспониране за пошумљавање или пак за 
стабилизацију постављањем противерозионих мрежа, коју прати заснивање сијаних травњака. 
 
Површине за рекултивацију дате досадашњим пројектним рјешењима обрађују локације техногених 
земљишта у два угљена ревира: 
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1) Површински коп Рашковац, у сјеверном дијелу лежишта угља Станари, и 
2) Површински коп Остружња, у јужном дијелу лежишта угља Станари. 
 
У оквиру П.К. Рашковац, зона Драгаловци позициониране су локације касета за одлагање чврстих остатака 
сагоријевања (пепео и др) из ТЕ Станари. Након завршетка одлагања пепела у касети приступа се 
облагању водонепропусном фолијом (која у потпуности изолује пепео), након тога прекривању земљишним 
материјалом, и рекултивацији (озелењавање површине). 
 
Осим директних површина за рекултивацију насталих одлагањем откривке, уређују се и површине 
индустријског круга, транспортних путева, зоне уз границу експлоатационог поља и сл. Динамика 
провођења рекултивације је у директној зависности од завршетка рударских радова на појединим 
локацијама. 
 
Табела бр. 8.: Табларни приказ укупних површина за рекултивацију 
 
Врста површине  m2 
Коса површина (подина)  1.045.710 
Површина завршне депресије копа 700.640 
Завршне равнине одлагалишта  11.091.254 
Завршне косине одлагалишта  2.008.569 
Транспортни путеви 60.408 
Површина касета за одлагање пепела 226.000 
Укупно за рекултивацију (m2) 15.132.581 
Укупно за рекултивацију (ha) 1.513 
 
 
Плодност земљишта (са основним физичким и хемијским својтвима) прије, у току, и након рекултивације 
врши се у оквиру редовног годишњег мониторинга над земљиштем, у акредитованим лабораторијама. 
 
 
Такође, на територији општине Станари, утврђене су површине које су означене као остало девастирано 
земљиште, за које се у планском периоду предвиђа рекултивација терена, са циљем враћања првобитној 
намјени.  
 
 

Е. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЉЕЂА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Природне вриједности и културно-историјска добра треба третирати као јединствен, интегрални систем 
ради реализације комплексне просторне заштите ових цјелина. 
 

Е.I.1. Природно насљеђе 
 
Према подацима Републичког завода за заштиту културно-историјског и и природног насљеђа, на 
територији општине Станари нема заштићених природних добара нити подручја планираних за заштиту.  
 

Е.I.2. Културно – историјско насљеђе 
 
Културно-историјска баштина представља један од најважнијих сегмената културног идентитета одређене 
заједнице и посебно доприноси квалитету простора у којем она егзистира, о старосној доби појединих 
насеља и временским периодима у којима је то насеље имало најбурнији развој. 
 

Евиденција и заштита културно-историјских вриједности има прворазредан значај за цјелокупно друштво и 
његов развој. У оквиру културно - историјских добара разликују се археолошка добра и остала културно - 
историјска добра (градитељско наслијеђе). 
 
У вези са овим, посебно се могу разматрати: археолошка налазишта из праисторијског, античког и 
средњевијековног периода, средњoвијековни градови, стећци, грађевине сакралне архитектуре (цркве, 
џамије, меморијални и надгробни споменици, плоче). 
 
Прва археолошко-историјска истраживања на добосјком подручју обављена су крајем 19. вијека. 
Оснивањем Музеја у Добоју 1956. године истраживања су постала сталан и систематизован рад. Нађено је 
да постоје трагови  човјековог живљења, дјелатности, културе  на близу 150 локација, а њихово трајање и 
настајање од појаве првог човјека на тлу сјеверне Босне, па све до 17.-18. вијека. 
 
Археолошким лексиконом Босне и Херцеговине 1988. године, издвојена су сљедећа налазишта: 
 
Праисторија 
 

- Циганиште, Брестово, праисторијско насеље. Изнад долине Укрине, а више средњовјековне  
тврђаве зване Градина, нађен је 1959. године на издуженој главици узвишења посљедњи остатак 
културног слоја, док је источна страна остала са недирнутим културним слојем. Површински налази 
керамике су из касног бронзаног или жељезног доба.  

- Матића главица, Драгаловци, палеолитска станица. На површини иловастог бријега налазе се 
типичнни примјерци обрађених кременица палеолитског порјекла. Ближа културна припадност није 
одређена. 

- Пласт, Брестово, палеолитска станица и насеље касног бронзаног доба. Изданак бријега са 
стрмим падинама одијељен је од приступне стране земљаним тумулом, а у осипини се налазе 
ријетки фрагменти бронзанодобне керамике. Налазиште припада, можда, бројним истодобним 
налазиштима у околини, а који су припадали култури жарних поља типа Барице  и датирани у 114-
12 в. На падинама бријега наилази се на  кремене алатке средњопалеолитског типа.  

 
Средњи вијек 
 

- Град, Брестово, средњовјековно утврђење. На стрмој ниској стијени повише десне обале Укрине  
грађевина потковичастог облика од 23 m дужине и 13 m ширине. Састоји се од округлог торња  и 
четвртастог пригратка. Дебљина вањских зидова износи 2 m.  Унутар грађевине сачуван је 
културнис лој богат уломцима земљаних посуда које се бар у најгорњем слоју, могу датирати у 15-
15 в. Име града није се сачувало, али се према традицији код народа може претпоставити  да се 
звао Ковач.  

- Грчко гребље, Брестово, средњовјековна некропола. На повишеном положају, уз савремено 
сеоско гробље, налазе се три споменика облика сандука. Кани средњи вијек.  

- Грчко гребље, Осредак, средњовјековна некропола. На брежуљку скупина од 11 споменика, од 
тога 5 сандука и 6 аморфних каменова. При ископу једног гроба нађен је споменик од пјешчара у 
облику заобљене купе на чијој је површини  урезан натпис с краја 13. или почетка 14. вијека. 

- Камен, Драгаловци, средњовјековни гроб. Сачуван усамљен стећак у облику сандука. Касни 
средњи вијек.  

- Камење, Церовица, средњовјековна некропола. Сачувана 4 стећка у облику сандука. Касни 
средњи вијек. 

- Камење на Вијенцу, Радња Доња, средњовјековна некропола. На издуженом гребену  брда изнад 
ријечице  Радње налази се велики сљемењак и фрагменти од још једног разбијеног споменика. 

- Клупе, Доња Остружња, средњовјековна некропола. На благом узвишењу изнад долине потока 
Врањака налазе 2 стећка неправилног облика. Некропола је раније била бројнија.  

- Обли камен, Церовица, средњовјековна некропола. На брежуљку заравњене главице налази се 
оштећени сљемењак. Овдје су била и још три споменика. Касни средњи вијек.  

 
Сходно подацима Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике 
Српске, на територији општине Станари, издвајају се сљедећи археолошки локалитети: 
 

- Циганиште, Брестово, праисторијско насеље 
- Град, Брестово, средњовјековно утврђење 
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- Грчко гребље, Брестово, средњовјековна некропола 
- Пласт, Брестово, палеолитска станица и насеље касног бронзаног доба 
- Грчко гребље, Осредак, средњовјековна некропола 
- Камен, Драгаловци, средњовјековни гроб 
- Матића главица, Драгаловци, палеолитска станица 
- Хумка, Драгаловци, праисторијско насеље 
- Обли камен, Церовица, средњовјековна некропола 
- Камење, Церовица, средњовјековна некропола 
- Камење на вијенцу, Радња Доња, средњовјековна некропола. 
 Клупе, Доња Остружња, средњовјековна некропола. 

 
На привременој листи Националних споменика Босне и Херцеговине налази се Гробљанска капела и 
гробље у Драгаловцима. 
 

Табела бр. 9.: Листа споменика и спомен обиљежја на територији општине Станари 
 

Насељено мјесто Редни 
број Назив спомен обиљежја 

Церовица 
1. Споменик палим борцима отаџбинског рата (подигнут 2003.) 

2. Споменик погинулим борцима у Првом и Другом свјетском рату 
(оба споменика на једној плочи) 

Јелањска 3. Споменик палим борцима 1992.-1995. 
Радња Доња 4. Споменик палим борцима отаџбинског 

Љеб 5. Споменик палим борцима отаџбинског рата 
Остружња Доња 6. Споменик палим борцима отаџбинског рата 
Остружња Горња 7. Споменик палим борцима отаџбинског рата 

Рашковци 8. Споменик палим борцима отаџбинског рата 
Цвртковци 9. Споменик палим борцима отаџбинског рата 

Станари 

10. 
 

Споменик палим борцима отаџбинског рата (подигнут 2002. 
године) 

11. 
 Споменик погинулим рударима отаџбинског рата 

12. 
 

Споменик и спомен костурница борцима НОБ-а и жртвама 
фашистичког терора и спомен парк 

Митровићи 13. Споменик палим борцима отаџбинског рата 

Брестово 
14. Споменик палим борцима отаџбинског рата 

15. Спомен плоча погинулим борцима из Другог свјетског рата 
(подигнут 1979. године) 

Осредак 16. Споменик палим борцима отаџбинског рата 1992.-1995. (подигнут 
1998. године) 

 
Укупно: 

 
Споменик палим борцима отаџбинског рата 12 

Споменик погинулим борцима у Првом и Другом свјетском рату 1 
Споменик погинулим рударима отаџбинског рата 1 

Споменик и спомен костурница борцима НОБ-а и жртвама фашистичког 
терора и спомен парк 1 

Спомен плоча погинулим борцима из Другог свјетског рата 1 
Извор података: Административна служба Општина Станари 
 
Основна концепција просторног развоја општине Станари са аспекта заштите природе и кулурно-
историјског насљеђа, базираће се на сљедећим мјерама: 
 

 заштита и очување биолошке различитости и екосистемске природне равнотеже усклађене са 
људским дјеловањем; 

 мјере спречавања свих штетних антропогених захвата и поремећаја у природи; 
 мјере за очување природности тла, чистоће воде, атмосфере, продукције кисеоника и смањење 

ефеката „стаклене баште“ ради очувања климе; 
 интерполација и досљедна примјена законске легислативе из области заштите природног насљеђа 

и заштите природе у свим документима и нивоима просторног палнирања. 
 утврђивање системске евиденције свих објеката културно-историјског насљеђа (укључујући и 

археолошка добра), односно израда регистра културно-историјских споменика на подручју општине 
Станари; 

 подићи ниво свијести становништва о богатству културно-историјске баштине општине Станари; 
 предлагање и провођење мјера техничке и физичке заштите свих објеката културно-историјског 

насљеђа; 
 санација оштећења и конструкција на културно-историјским добрима; 
 обезбјеђење мониторинга укупног културно-историјског наслијеђа; 
 укључивање природног и културног наслијеђа у планове развоја (прије свега туризам); 
 културно-историјско-природно наслијеђе општине Станари ставити у функцију одрживог развоја; 
 предузимање мјера да објекти културно - историјско наслијеђа стекну статус заштићеног споменика 

културе; 
 чување, ревитализација или реконструкција најзначајнијих објеката културно-историјског наслијеђа 

и њихово привођење погодним намјенама (сачинити план конзерваторских радова на свим 
локалитетима средњовјековних надгробних стећака, а потом пројекте санације, рестаурације и 
конзервације) 

 васпитно-образовним системом подизати ниво културе чувања и заштите културно - историјских и 
природних вриједности и ријеткости. 

 
 

Е.I.3. Заштита животне средине 
 
Да би се обезбиједио адекватан квалитет животне средине у једној урбаној цјелини неопходно је спровести 
више конкретних мјера заштите да би се већ постојећи квалитет одржао или да би се постојећа 
деградација довела на ниво одрживог. Међу те мјере могу се сврстати правно-нормативне, техничко-
технолошке, просторно-планске и економске мјере, а њихове смјернице би се заснивале на: 

 доношењењу општих нормативно-правних аката о заштити и унапређивању животне средине у 
складу са важећим законским прописима, као и програми заштите, те поступци и активности, као и 
критеријуми понашања, као и  казне у случају непоштовања закона; 

 израда катастра загађивача и стално ажурирање које спроводе надлежни, при чему је нарочито 
важно формирање мјерних пунктова загађивања и услова праћења загађивања; 

 забрана и ограничење градње објеката који су потенцијални загађивачи у зонама становања, 
друштвених, туристичко-рекреативних, просвјетних и других центара активности; 

 прилагођавање техничких и производних процеса у индустрији захтјевима и условима заштите од 
загађења животне средине, да се штетни утицаји не би ширили на околину; 

 уградњу, контролу употребе и одржавања инсталација и уређаја за пречишћавање загађених 
отпадних гасова и вода; 

 правилан избор локације (нарочито производних и непроизводних објеката) уз поштовање микро 
климатских карактеристика простора. 

 
Општина Станари мора посветити адекватну пажњу реализацији пројеката из области заштите животне 
средине. Пројекти заштите животне средине доприносе заштити и побољшању стања животне средине, 
што директно утиче на  здравље у заједници. 
 
Подручје општине Станари има изузетне потенцијале за развој енергетике и рударства. Рударство и 
енергетика се мора заснивати на коришћењу природних вриједности, енергената и повољних физичко-
географских услова. 
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Воде 
 
На подручју обухвата Плана потребно је предузети низ мјера за заштиту вода и то је минимум који би се 
требао испунити да се испуне основни захтјеви заштите животне средине дефинисани како законском 
регулативом, тако и свјетским стандардима и прописима.   
 
Одводња отпадних вода и њихово испуштање у реципијент треба да буде покривено канализационом 
мрежом односно централним градским канализационим системом који укључује и системе и уређаје за 
пречишћавање према условима дефинисаним Правилником  о условима испуштања отпадних вода у јавну 
канализацију (Службени  гласник РС број: 44/01). Сва рјешења која се планирају спровести кроз овај 
Плански документ (план хидротехничке инфраструктуре) неопходно је извести у складу са Законом о 
водама (Службени гласник  РС број: 50/06). 
 
С обзиром да се у постојећој ситуацији расположиви водни ресурси у највећој мјери не користе на најбољи 
начин, те да су изложени интензивном загађивању, чињеница је да одрживи развој у области 
водопривреде могуће остварити једино уз примјену принципа интегралног управљања водним ресурсима и 
инфраструктуром.  
 
С тога је у будућности  потребно планирати проширење и прикључење што већег броја локалних водовода 
на јединствен водоводни систем, те увођење даљинског надзора и управљање водоводним системом 
(успостављање мониторинга над водоводним системом).  
 
Отпадне воде на територији Општине састоје се од отпадних вода становништва или тзв. комуналне 
отпадне воде и отпадних вода индустрије. Отпадне воде индустрије су различите и варирају од токсичних, 
агресивних, органски разградљивих до органско неразгадљивих. 
 
Основни систем прикупљања је раздвојени систем. Канализациона мрежа треба бити од затворених 
колектора. Подручја удаљених насеља своје отпадне воде требају прикупљати засебно. Ова насеља на 
подручју општине Станари (са мањим бројем становника, односно мањом густином насељености, 
проблематику отпадних вода требају рјешавати према условима који су прописани по Правилнику о 
одводњи и третману отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (Службени 
гласник РС 68/01) изградњом одговарајућих септичких јама, сабирних јама или префабрикованих септичких 
уређаја (у зависности од количине отпадних вода, односно броја становника). 
 
Неопходно је изградити централни општински уређај за третман отпадних вода, на одобреној локацији 
којом неће имати директни и индиректни утицај на воде, и земљиште. Након третирања пречишћене воде 
би се упустиле у реципијент (ријека Укрина). У наставку су дате таксативно мјере које је потребно у 
планском периоду провести у циљу заштите и правилног управљања водним ресурсима са подручја ове 
општине: 
 

 Спровођење детаљног истраживања подземних вода у циљу могућег кориштења за 
водоснабдјевање; 

 Заштита постојећег водозахвата кроз формирање заштитних зона; 
 Побољшање квалитета пијаће воде; 
 Смањење губитака у дистрибутивној мрежи; 
 Квалитетнији и редовнији инспекцијки надзор потрошње воде; 
 Зонирање дистрибутивне мреже; 
 Увођење испитивања квалитета воде на јавним извориштима; 
 Израда Студије за пречишћавање отпадних вода у општини Станари; 
 Изградња постројења за третирање отпадних вода на одобреној локацији; 
 Раздвајање кишне канализације и објеката фекалне канализације; 
 Реконструкција дотрајалих дијелова канализационог система; 
 Изградња оборинске канализације у свим насељима; 
 Редовно чишћење мреже постојеће оборинске канализације; 

 
Ваздух 
 
Основна проблематика код самог планирања намјене површина и извора полутаната је непостојање 
система за праћење квалитета ваздуха на предметном простору на основу којег се може не само 

закључити стање квалитета него и управљјати са њим како на подручју овог обухвата тако и на подручју 
цијеле територије Републике Српске.  
 
Неопходно је редовно праћење квалитета ваздуха овог подручја у смислу очувања и контроле постојећих 
вриједности тј. Планом се предлаже успостављјање мреже мониторинга квалитета ваздуха на нивоу 
општине, а у складу са Уредбом о условима за мониторинг квалитета ваздуха (Службени гласник РС број: 
124/12).  
 
Овим планом се предлаже да све планиране активности  буду спроведене у складу са Закон о заштити 
животне средине РС (Службени гласник РС  број: 71/12), како би се утврдили услови за рад и мјере за 
регулисање емисија у ваздух, земљиште, површинске и подземне воде и ризик по људско здравље као 
услов за очување квалитета ваздуха као и очување урбаног стандарда предметног подручја.  
 
Све активности, које се планирају спровести, морају бити у складу са Законом о заштити ваздуха 
(Службени гласник РС број: 124/11), као и осталим подзаконским актима. 
 
Бука  
 
Подизање урбаног стандарда подразумијева и заштиту од буке. Комунална бука може да буде један од 
узрочника здравствених проблема становништва, као што су појаве различитих облика неуроза, 
хипертензије и других здравствених проблема. С обзиром да су све локације објеката изложене комуналној 
буци у том смислу ова проблематика мора и бити третирана на одговарајући начин.  
 
Уопште, да би се испоштовали основни захтјеви комфорног живљења и становања те испоштовали 
законом прописани нивои буке како у животној средини, тако и у просторијама различите намене, при 
пројектовању и извођењу пројекта морају се примјенити одредбе Правилника о дозвољеним границама 
интензитета звука и шума (Сл. лист СР БиХ бр. 46/89), као и Закон о заштити становништва од буке (Сл. гл. 
СРС бр. 68/81).  
 
Земљиште 
 
Заштита земљишта у обухвату овог Плана најбоље ће се постићи: 
 

 Законским регулисањем и заустављањем процеса бесправне градње објеката; 
 Регулисањем отпадних вода и изградњом предвиђеног канализационог система; 
 Контролисаном и савјесном  употребом пестицида и других средстава за заштиту биља, нафте и 

њених деривата; 
 Планирањем саобраћајница са свим неопходним мјерама заштите, односно изградњу транзитне 

саобраћајнице обзиром да постојећа магистрална саобраћајница пролази кроз центар насеља и 
није прихватљива уљед енормно високе фреквенције саобраћаја; 

 Адекватном санацијом постојећих површинских копова при експлоатацији лигнита на површинском 
копу рашковци, такође уклањањем дивљих депонија на јаловишту рудника; 

 Планском санацијом свих дивљих депонија и рекултивацијом ових простора у складу са планом 
санације дивљих депонија.  
 

Управљање отпадом 
 
Велики проценат друштвеног отпада производи се и у домаћинствима. Храна, баштенски отпад, папир, 
конзерве, флаше, пластичне кесе, чине саставни дио комуналног отпада. Ако се не сакупљају и не одлажу 
у складу са санитарним захтјевима, лако може доћи до појаве болести и штеточина а самим тим и 
директно загађење површинских и подаземних вода, околног земљишта и ваздуха. 
 
Схватање да отпад може угрозити земљиште, подземне, површинске воде и атмосферу, утицало је на 
друштво да потражи безбједније начине управљања отпадом.  
Оне технологије третмана отпада које се најчешће користе су: инсинерација, рециклажа и депоновање. 
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На основу анализе прикупљања и стања количина комуналног отпада може се констатовати да из 
одређеног броја насељја се не врши прикупљање комуналног отпада док из других насеља се врши 
делимично прикупљање комуналног отпада.  
 
Сходно очекиваним продукцијама отпада по насељима а у складу са фреквентношћу прикупљања отпада 
од 2 до 3 пута седмично, планом се налаже постављање намјенских контејнера, стандардне запремине, 
како би било ријешено адекватно збрињавање комуналног отпада по свим насељима на територији 
општине Станари.  
 
У општинама гдје је регионална депонија удаљена више од 20 км, транспорт до депоније кориштењем 
возила којим се сакупља отпад постаје неекономичан, због ограничења фреквенције сакупљјања; плаћања 
екипе која путује до депоније, те трошења возила која нису дизајнирана за вожњу на дужим деоницама. 
Због свега тога, мора се наћи економичан начин сакупљјања отпада и његовог транспорта, коришћењем 
одговарајуће и економичне опреме, односно мора се саградити претоварна станица. Према просторној 
анализи као и на основу дефинисања намјене површина предлаже се формирање претоварне станице у 
планираној индустријској зони оопштине. 
 
На овакав начин ће се успоставити систем адекватног, санитарног прикупљања и третмана комуналног 
отпада. Поред овога неопходно је у планском периоду реализовати и следеће: 
 

 Смањење дневне количине отпада по становнику кроз развој свијести о проблему управљања 
отпадом (маркетинг, едукација путем локалних медија); 

 Израда стратегије кориштења и рециклаже корисног отпада (метал, стакло, пластика); 
 Интезивно укљућивање у процес изградње регионалне санитарне депоније; 
 Чишћење и рекултивација дивљих депонија; 
 Веће издвајање из општинског буџета за потребе комуналног одржавања јавних површина; 
 Повећање инспекцијског надзора; 
 Кадровско и техничко оспособљавање надлежног комуналног предузећа (повећање броја радника 

на чишћењу, набавка специјалног возила за чишћење површина, набавка специјалног возила за 
чишћење снијега); 

 Набавка додатног броја намјенских контејнера и канти за смеће; 
 Набавка контејнера за пепео обзиром да општина нема централизовани систем гријања; 
 Набавка контејнера намјењених сепаратном одлагању отпада; 
 Изградња заштићених „боксова“ за контејнере; 
 Повећање обухвата сувог чишћења јавних површина; 
 Успостава редовног прања јавних површина; 
 Квалитетније зимско чишћење јавних површина. 

 

Е.I.4. Заштита од елементарних непогода и техничких опасности и ратних дејстава 
 
Неопходан предуслов за адекватну заштиту је институционална организованост. Она не смије бити 
спроведена на локалним принципима (елементарне непогоде не познају административне границе), али 
територијално мора бити организована и дистрибуирана према простору који се штити. Од посебног 
значаја је успостављање јединственог информационог система о простору као ефикасне мјере и средства 
за планирање, управљање и усмјеравање конкретних активности у ванредним ситуацијама. 
 
Подручје Просторног плана подложно је, у одређеној мјери, опасностима од елементарних непогода и то 
од: земљотреса, поплава, клизишта, временских непогода, пожара.  
 
Мјере заштите од елементарних непогода обухватају: превентивне мјере којима се спрјечава или ублажава 
њихово дејство; мјере које се предузимају у случају непосредне опасности или када наступе елементране 
непогоде; и мјере ублажавања и отклањања непосредних последица и изазваних штета.  
 
Надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси План заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће на подручју јединица локалне самоуправе.Такође, у наредном периоду 
неопходно је формирати горску службу спасавања.  
 

Заштита од природних несрећа 
 
Заштита од земљотреса и клизишта 
Земљотреси 
Према подацима карата из Правилника о техничким мјерама и условима за грађење у сеизмичким 
подручјима, већи дио општине Станари се налази у зони максималног очекиваног интензитета потреса 8º 
MSK-64 док се крајњи југо-источни дио налази у зони 7º MSK-64 за повратни период од 500 
 
Основне мјере заштите од земљотреса су: 
 

 техничке норме о изградњи објеката (асеизмичка изградња); 
 избор локације за изградњу;  
 континуиран процес просторног и урбанистичког планирања (генерално и детаљно), архитектонског 

и грађевинског пројектовања и изградње објеката; 
 грађење објеката усмјерено у правцу усклађивања са сеизмогеолошким особинама терена, како би 

се смањио ниво повредљивости објеката и сеизмичког ризика, а тиме и штете од евентуалног 
земљотреса. 

 
Клизишта 
Од савремених егзогених геолошких процеса и појава нарочито су значајни вертикална и хоризонтална 
ерозија и хемијска ерозија.  
 
На инжењерскогеолошкој карти је извршена категоризација терена према подложности на клизање и 
издвојене су 3 категорије: 
 

 висока подложност на клизање 
 средња подложност на клизање 
 ниска подложност на клизање 

 
Према извршеној анализи најподложнији терена на клизање су у зони распрострањења миоценски 
седимента а једним дијелом и плиоценских глина. 
 
Неопходно је свакако да се уради катастра клизишта на територији општине Станари а да се затим врши и 
систематска санација истих. 
 
Успоставити стални мониторинг катастра клизишта и увезивање катастра клизишта у јединствен 
информациони систем на нивоу општине. 
 
Неопходно је санирање оних клизишта на којима ће материјална улагања бити оправдана, као и она која 
угрожавају значајне грађевинске и инфраструктурне објекте. 
 
Све грађевинске као и све инфраструктурне објекте градити у складу са законским прописима и 
придржавати се прописаних техничких и других норми код грађења. 
 
Забранити изградњу стамбених, инфраструктурних и других грађевинских објеката на подручјима која су 
евидентирана као неповољна за грађење, плавним подручјима, на експлоатационим пољима (површинска 
експлоатација). Ограничити грађење изнад подземне експлоатације угља и других минералних сировина. 
 
Изводити санационе радове (дренаже, одвођење површинских и подземних вода) посебно у насељеним 
мјестима. 
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Заштита од поплава и ерозије 
 

Поплава 
 

Унапређење система заштите од вода 
 

 Идентификација зона угрожених од вода 
 Израда Плана редовног чишћења и одржавања корита ријека, потока и канала 
 Израда Плана заштите од штетног дјеловања вода 
 Чишћење и одржавање корита ријека  и мањих водених токова 

 
Успостава превентивних мјера за заштиту од вода 
 

 Уређење и одржавање ријека и потока  
 Изградити систем за прикупљање и одводњу оборинских вода  
 Регулација водотока ријеке Остружње у урбаном дијелу општине Станари 
 Регулација и заштита обала ријека Укрина, Радња, Остружња и Илова 
 Спрјечавање бесправне градње 
 Едукација особља општинских служби, предузећа и институција 
 Подизање свијести грађана и њихово учешће у имплементацији система одбране од штетног 

дјеловања вода 
 
Ерозије 
 
Превентивне мјере за спрјечавање ерозије тла су: 
 

 ограничење или потпуна забрана сјече шума или воћњака, 
 забрана крчења шумског дрвећа, грмља и воћака, 
 забрана давања одобрења за пашу или пашу одређене врсте стоке, 
 ограничење кориштења пашњака прописивањем врсте и броја стоке, времена и начина испаше, 
 забрана копања и преоравања ливада, пашњака и необрађених површина на стрмим земљиштима 

и њихово претварање у њиве са једногодишњим културама, 
 одређивање начина обраде и искориштавања земљишта, 
 одређивање обавезног затрављивања стрмог земљишта, 
 забрана вађења земље, пијеска, шљунка и камена на мјестима гдје би се услијед тога угрозило или 

погоршало стање земљишта, 
 забрана развођења воде необложеним каналима, 
 забрана подизања објеката који би могли да угрозе стабилност земљишта (воденица, ступа, брана, 

канал за одвођење и довођење воде и сл.), 
 забрана производње једногодишњих култура, односно одређивање преоријентације 

пољопривредне производње на вишегодишње културе (ливаде, дјетелиништа, воћњаке, шуме и 
сл.), 

 забрана одбацивања отпадног материјала из каменолома и рудокопа, материјала добивеног 
приликом грађења саобраћајница и осталих грађевина, као и остатака од посјечених стабала у 
бујичне токове. 

 
Заштита од временских непогода  
 
Шуме представљају природну препреку и дјелимичну заштиту насеља и објеката од вјетрова. Мјере 
заштите од удара јачих вјетрова треба да буду прије свега превентивне. Дендролошке мјере састоје се у 
засађивању високог зеленила које представља баријеру вјетру.  
 
Одбрана од града оствариваће се мрежом противградних објеката као дијелом противградне одбране 
шире територије. 
 

Систем одбране од штетних посљедица мраза и поледице је неопходно развијати у регионалним и 
локалним условима. Ово се прије свега односи на повећање поузданости рада инфраструктурних система, 
одржавања саобраћајница, као и рад јавних служби.  
 
Заштита од временских непогода (завејавање, лед, сњегоизвале, вјетроизвале, олуја, бујице праћене 
одронима и сл.) биће остварена изградњом и уређењем планираних садржаја инфра и супраструктуре, 
пошумљавањем и затрављивањем голети, предвиђеним водорегулацијама, планским уређењем насеља, 
саобраћајница и других просторних елемената.  
 
Заштита од епидемије заразних болести 
 
Да би се заштитило становништво од појаве епидемије и епизоотије заразних болести које могу угрозити 
живот и здравље људи, против епидемијске мјере усмјерити у три правца; уништавање, отклањање или 
онемогућавање извора заразе, прекидање путева и механизма преношења заразе у било којој фази и 
стварање или повећање отпорности становништва. 
Планираним рјешавањем проблема водоснабдијевања, хигијенском изградњом и мрежом здравствене 
заштите на цијелој територији општине побољшаће се услови живота и смањити могућност појављивања  
и ширења зараза и епидемија. 
 
Цивилна заштита предузима и мјере заштите животне средине у случајевима када надлежни органи нису 
предузели одговарајуће превентивне и санационе мере и када се процјени да постоји опасност значајног 
угрожавања животне средине и здравља становништва услијед: 
 

 техничко-технолошких хаварија у индустрији, саобраћају као и других несрећа и катастрофа чије 
последице могу угрозити околину а нарочито природне ресурсе; 

 испуштање токсичних и штетних хемијских и других материја у околину из индустријских 
постројења, саобраћајних моторних возила и индивидуалних ложишта у домаћинствима, у 
количинама које узрокују концентрације у води, ваздуху и земљи изнад максимално дозвољених 
вриједности; 

 одлагање комуналног, индустријско-технолошког и другог чврстог и течног отпада; 
 дјеловање временских непогода на околину (сњежне падавине, поплаве, суше, клизишта) као и 

других природних непогода. 
 
Заштита од техничко-технолошких несрећа (удеса) 
 
На основу процјене угрожености, извјештаја о безбиједности и планова заштите од удеса привредних 
друштава и других правних лица са територије плана надлежни органи и јединице локалне самоуправе, уз 
неопходну координацију и сарадњу са сусједним јединицама, израдити План заштите од удеса. 
 
Заштита од пожара и експлозија 
 
Планом заштите од пожара-општине Станари, дате су мјере за унапређење заштите од пожара: 

 доградња система ватродојаве; 
 унапређење система за заштиту од пожара; 
 периодична акција уређења (едукативна и пропагагандна дјелатност) 
 финансирање заштите од пожара (Фонд за заштиту општине Станари) 
 урбанистичке мјере заштите од пожара  

 
*пожарно раздвајање различитих зона-приликом изградње у сваком насељеном подручју је 
потребно извршити размјештај основних функционалних зона: 

o зона становања,  
o индустријске зоне,  
o зоне зеленила,  
o рекреативног и заштитног појаса;  
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Објекти у којима се користе веће количине запаљивих материјала, треба да се лоцирају изван 
насеља;груписање превише ризичних погона на једној локацији треба избјегавати. 
 
*ватробрани појасеви-између појединих функционалних  зона, као и унутар зона,            потребно 
је предвидјети ватробране појасеве, односно пожарне препреке (улице, путеве, паркове или друге 
слободне просторе, на којима није могућа или није дозвољена изградња). Према њиховој 
ефикасности разликују се: пожарне препреке 1. реда, пожарне препреке 2. реда, пожарне препреке 
3. реда, пожарне препреке 4. реда,  
*густина изграђености-за земљиште по објектима: 
 

o У чисто стамбеној зони, густина изграђености не смије да пређе 30% на јединичној површини 
величине 250 x 250 m. Изузетно, изграђеност може бити и већа ако се ради о реконструкцији 
историјских или других заштићених дијелова насеља, али не већа од затечене. При 
израчунавању изграђености земљишта не урачунавају се површине јавних саобраћајних 
површина и подземних објеката, који се налазе испод коначно изравнатог терена и 
површински обрађеног као околни терен; 

o У мјешовитој зони, у којој је заступљено и становање, не смије да се прекорачи густина 
изграђености 40% на јединичној површини  250 x 250 m; 

o У пословним зонама, густина изграђености не смије да пређе 50% на  јединичној површини  
250 x 250 m; 

o У индустријским зонама, густина изграђености не смије да пређе 60% на јединичној површини  
250 x 250 m. 

 
-коефицијент изграђености-Однос између бруто развијене површине свих надземних етажа 
стамбене зоне и посматране површине (коефицијент изграђености), јединичне површине 250 x 250 
m, не смије бити већи од 1,0. Изузетно, код реконструкције историјских или других заштићених 
дијелова  насеља, овај однос може бити већи. 
 
У зонама становања, гдје је изграђеност терена до 30%, сектори се раздвајају пожарним 
препрекама 3. реда, а тамо гђе је изграђеност изнад 30%, сектори се раздвајају пожарним 
препрекама 2. реда.  
 
У сеоским населјима, гдје преовлађује разуђена градња, дозвољене су пожарне препреке 4. реда. 
 
-растојање између објеката унутар зона 
 
-приступне саобраћајнице објектима (да би се омогућила ефикасна ватрогасна интервенција, 
потребно је обезбиједити приступ ватрогасним возилима до сваког објекта) 
 
-уређена црпилишта за воду 
 

o грађевинске мјере заштите од пожара- имају за циљ да грађевински објекти морају бити 
прорачунати и изграђени на такав начин да, у случају пожара: 

o ширење пожара на сусједне објекте буде ограничено, 
o носивост конструкције буде одржана током прописаног временског периода  (прописана 

отпорност према пожару), 
o избијање и ширење ватре и дима, у оквиру грађевинског објекта, буде ограничено 

(формирањем  пожарних сектора), 
o људи који бораве у објекту, могу да га напусте или могу бити спашени, 
o безбједност спасилачке екипе буде осигурана. 

 
 мјере заштите при производњи, преносу и кориштењу електричне енергије (високонапонски 

далеководи, трансформаторска и разводна постројења, нисконапонска градска разводна мрежа, 
електричне инсталације, електроенергетска постројења, машине и уређаји, превентивне мјере при 
кориштењу електричне енергије-превентивне мјере при пројектовању, реализаија пројеката који се 
тичу електричне енргије, одржавање електричних постројења и уређаја, електричне инсталације-
груписање објеката према намејни и степену угрожености, подјела угроженог простора на пожарне 
секторе, резервни извори напајања електричном енергијом, расвјета у објектима, ватродојавна 
инсталација, громобранска инсталација) 

 мјере заштите од пожара запаљивих течности и гасова 
 опасности од пожара чврстих материја и мјере заштите; 
 мјере заштите од пожара у шуамам 
 мјере заштите од пожара рјешавањем водоснбдијевања. 

 
Такође, Планом заштите од пожара, представљен је сљедећи рпограм извршења мјера заштите од 
пожара: 
 

 Организационе мјере заштите од пожара 
 
 именовање Референта Плана заштите од пожара као особе за координацију и праћење извршења 

плана, 
 именовање Комисије за надзор над извршеним предвиђеним мјерама, 
 оснивање инспекције заштите од пожара у Одјељењу за инспекцијске послове, ради појачаног 

наџора над мјерама заштите од пожара на подручју општине. 
 

 Урбанистичке, грађевинске и друге техничке мјере 
 
 проблеме саобраћаја, паркинг простора, заштитних зона, приступних путева, пожарних 

раздвајања, избора локације, рјешавати код израде и реализације урбанистичких планова и 
радова, узимајући у обзир важеће техничке прописе, 

 Обезбиједити покривеност објеката вањском хидрантском мрежом,  
 сва предузећа и друга правна лица дужни су поступити по техничким мјерама које су наведене у 

Плану заштите од пожара-општина Станари  
 сва предузећа и друга правна лица прибавити дозволе за своје објекте који немају употребних 

дозвола, тј. дужни су отклонити техничке недостатке у тим објектима, 
 у свим  објектима за колективно становање, извршити снимање стања изведених капацитета 

димњака, те исте довести у намјенску функционалност, 
 направити оперативно-тактичке планове за све објекте за колективно становање, с посебним 

нагласком на објекте високе спратности, 
 идентификовати објекте са повећаном угроженошћу од пожара, уредити и означити приступне 

саобраћајнице и платое за ватрогасну интервенцију (са посебним нагласком на високе објекте и 
објекте у којима борави већи број људи). 
 

 Мјере заштите од пожара при производњи, преносу и кориштењу електричне енергије 
 
 За све електроенергетске објекте и постројења спровести одговарајуће мјере и техничка рјешења, 

дата у Плану заштите од пожара-општина Станари ,  
 За веће стамбене објекте и јавне објекте гдје се скупља или борави већи број лица, обезбиједити 

могућност јединственог искључења електричне енергије са безбједног мјеста, 
 За јавне и пословне објекте обезбиједити паник расвјету, систем за узбуњивање и ватродојавну 

инсталацију, 
 За објекте, у којима се користе или се ради са лакозапалјивим и експлозивним материјалима, при 

чему се могу створити експлозивне паре, израдити Елаборат о експлозивним зонама и Правилник 
о одржавању, евиденцији, експлоатацији, набавци и поправци електричних уређаја и опреме, 

 Сва остала регулатива за електричне инсталације, постројења и опрему, садржана је у важећим 
прописима из ове области, а коју је обавезно проводити при пројектовању, извођењу и одржавању 

 
 Мјере заштите од пожара за машинске инсталације 

 
 За све енергетске објекте, машинске инсталације и технолошке линије, спровести мјере, како је 

дато у Плану заштите од пожара-општина Станари, а који се односи на машинске инсталације; 
 

 Вода за гашење пожара и инсталације 
 
 Планирање потребних количина воде за гашење пожара, изградњу водовода са одговарајућим 

системом водоснадијевања и капацитетом пожарне воде у склопу система за мања урбана 
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насеља, вршити сходно одредбама Плана заштите од пожара-општина Станари и техничким 
прописима. 

 Обезбиједити покривеност објеката општинског центра вањском хидрантском мрежом (извести 
развод уличне хидрантске мреже, или обезбиједи покривеност важнијих објеката сопственом 
хидрантском мрежом, а све у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за 
хидрантску мрежу за гашење пожара (»Сл. гласник РС«, бр. 39/13), 

 Обезбиједити сопствену вањску хидрантску мрежу за индустријске објекте, а нарочито тамо гдје 
се ускладиштавају запаљиве течности и гасови, 

 Када се изведе, катастар хидрантске и водоводне мреже обавезно ревидовати и доставити ВЈ. 
Сваку промјену у катастру хидрантске мреже евидентирати и доставити ВЈ Станари, 

 Извршити обиљежавање уличних хидраната са таблицама трајног карактера, 
 У случају квара или радова на примарној мрежи, обавезно обавијестити ВЈ, 
 Приликом урбанизације мјесних заједница сеоског карактера и изградње водовода, обавезно 

поступити по одредбама Плана заштите од пожара-општина Станари  
 За све објекте, који су обухваћени важећим прописима, потребно је изводити и ускладити (уколико 

је изведена) вањску и унутрашњу хидрантску мрежу са потребним извориштима пожарне воде и 
за исту прибавити важећу пројектну документацију. 

 
 Ватрогасне јединице 

 
 У предузећима формирати службе заштите од пожара и  ватрогасне јединице, након извршене 

категоризације 
 Добровољна ватрогасну јединицу снабдјети опремом, како је дато у Плану заштите од пожара-

општина Станари 
 Планирати да се сваке године организује и спроведе једна јавна вежба ватрогасних јединица, уз 

обавезно јавно узбуњивање, 
 Све ватрогасне јединице дужне су сачинити план мобилизације, према којем поступају у случају 

пожара, 
 Код набавке опреме за гашење шумских пожара обавезно је обезбиједити минималну потребну 

количину те опреме, а како је дато у Плану заштите од пожара-општина Станари 
 Ажурирати и допуњавати оперативне документе Плана заштите од пожара-општина Станари 

 
 Мјере заштите за шуме и пољопривредне површине 

 
 Израдити План заштите шума од пожара, у коме ће се рјешити комплетна проблематика заштите 

од пожара 
 Провести све мјере које су дате у Плану заштите од пожара-општина Станари, а везане су за 

заштиту шума од пожара, 
 Пред жетву, за вријеме жетве и вршидбе проводити мјере заштите од пожара, како је то 

регулисано важећим прописима. 
 

 Мјере заштите за уређење насеља и објеката 
 
 Организовати акцију уређивања насеља и објеката (чишћење тавана, подрума и других мјеста), 

од запаљивих и отпадних материјала, 
 Вршити спаљивање кора, горива и другог отпадног материјала само на мјестима која су посебно 

одређена, 
 Донијети одлуку о заједничким мјерама заштите од пожара за све објекте на подручју општине. 

 
 Образовање и пропаганда 

 
 Образовање и пропаганду из ове области заштите од пожара вршити сходно одредбама из Плана 

заштите од пожара-општина Станари и важећим прописима. Скупштина општине разматра 
проблематику стања заштите од пожара једанпут у току године, утврђује програм који садржи 
материјална средства и динамику извршавања појединих мјера. 

 
 

Експанзија и експлозија плинова и опасних материја 
Сва предузећа и друга правна лица која у процесу производње, складиштења и превоза користе опасне 
материје у свом, саставу морају имати стручно оспособљено људство, за руковање опасним материјама. 
Мора бити обезбијеђен квалитетан надзор процеса рада и досљедно придржавање свих прописаних мјера 
и техничких норми у раду са опасним материјама. 
 
Радиоактивно, биолошко и хемијско загађење 
Предузимати све мјере инспекцијског надзора и контроле воде, ваздуха, земљишта и намирница биљног и 
животињског поријекла. 
 
Инсталирати системе контролних станица за мониторинг квалитета ваздуха и воде у водотоцима. 
 
Преузети све законом предвиђене превентивне и заштитне мјере код рада са радиоактивним изотопима, у 
институцијама из области здравства, научно-истраживачког рада и школства. 
 
Заштита од осталих несрећа 
 
Заштита од неексплодираних убојних средстава и мина 
 
У области заштите од неексплодираних убојних средстава и мина потребно је предузети сљедеће мјере: 

 У координацији са БиХ MAC-ом до краја временског хоризонта плана потпуно уклонити све 
сумњиве минске површине  

 Израдити планове транспорта експлозивних и запаљивих материја као и планове заштите од 
удеса. 

 
Заштита од ратних дејстава 
 
Уређење подручја Просторног плана за потребе одбране и заштите од ратних разарања засниваће се на 
важећем Закону о одбрани Босне и Херцеговине и Законом о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама.  
 
Потенцијално најугроженија подручја са аспекта одбране земље и заштите од елементарних непогода 
представљају простори са великом концентрацијом становништва, привредних и непривредних активности, 
грађевинског фонда и др. 
 
У складу са утврђивањем степена угрожености насељених мјеста заштитне објекте у насељима планирати 
у складу са степеном угрожености. 
Као посебне планске мјере којима се повећава „отпорност" простора за потребе одбране земље издвајају 
се: 

 функционално зонирање урбаних простора (радне зоне, становање, индустрија); 
 заштита на свим постојећим привредним локалитетима од индустријских удеса и планирање нових 

привредних капацитета на локацијама ван зона становања; 
 обезбјеђивање слободног простора у насељима, који су заштићени од рушевина и пожара и 

међусобно су повезани са саобраћајницама и водотоковима; 
 обезбјеђење алтернативних саобраћајних праваца за евакуацију и спасавање. 

 
Један од основних начина заштите становништва од ратних дејстава представља склањање становништва 
у различите врсте склоништа.  
 
Склањање људи, материјалних и других добара обухвата планирање и изградњу склоништа и склањање и 
организацију одржавања и коришћења склоништа ради заштите људи и материјалних добара. Под 
склоништем се подразумијева двонамјенски или посебан објекат за заштиту људи и материјалних добара 
који пружа заштиту од ваздушног надпритиска, пожара и контаминације. Под другим заштитним објектима 
подразумијевају се подрумске и друге просторије у стамбеним и другим објектима прилагођене за 
склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други природни и вјештачки објекти и 
изграђени заклони. У погледу отпорности на дјеловање природних и других несрећа и осигурања заштите 



Просторни план Општине Станари 2015-2035.год. 

 

 

 
48 

 

људи  и материјалних добара склоништа могу бити склоништа основне намјене и склоништа допунске 
заштите. 
 
Склоништа основне заштите граде се у градским и другим угроженим насељима у новим објектима 
намјењеним јавној и здравственој служби, образовању дјеце у средњим и високим школама, хотелима, 
заштити добара културно-историјског наслијеђа, јавним комуникацијама, и значајним енергетским и 
индустријским објектима. Ова склоништа граде инвеститори својим средствима. Склоништа основне  
заштите трабају да имају обим заштите од мин 150 kPa натпритиска и функционално опремљене 
просторије за боравак до 300 лица.  
 
Под склоништем допунске заштите подразумијевају се подрумске и друге просторије у стамбеним и другим 
објектима прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други 
природни и вјештачки објекти и изграђени заклони. Склоништа допунске  заштите трабају да имају обим 
заштите од мин 50 kPa натпритиска и функционално опремљене просторије за боравак до 50 лица.  
 
У осталим новим објектима у насељима у које се убраја индивидуална стамбена изградња, обавезно је 
ојачавање стубова и прве плоче тако да иста може издржати рушење објекта на њу. 
 
За склањање људи на јавним мјестима користе се јавна склоништа које као инвеститор гради општина. 
Заклони се, у правилу, припремају у ратним условима и изграђују их грађани, привредна друштва и друга 
правна лица властитим средствима. У случају опасности склоништима мора бити омогућен нормалан 
прилаз и коришћење оним лицима и материјалним добрима којима је скониште намјењено. 
 
Уколико се јавно склониште изграде, Општина га  може у миру давати на коришћење грађанима, 
организацијама, привредним друштвима и другим правним лицима у складу са прописима о закупу 
пословних просторија под следећим условима: 
 

 да се не врше адаптације које би утицале на промјену њихове основне намјене 
 да се не корист у сврхе којим би се погоршали хигијенско-технички услови склоништа 
 да се у склоништу не чувају радио-активне материје опасне по живот људи или околине 
 да се у случају потребе морају испразнити у року од 24 часа и оспособити за заштиту 
 да се коришћењем склоништа не нарушава кућни ред 

 
На подручју општине потребно је донијети дугорочни програм изградње и годишњи план одржавања јавних 
склоништа односно прилагођавање других заштитних објеката на свом подручју. 
 
При процјени укупних потреба у склонишном простору полази се од предпоставке да заштиту 
становништва треба остварити у максимално могућем обиму, односно да сваки становник треба да има 
обезбјеђену површину од 1 m² нето површине склоништа у зони становања и на радном мјесту. При овоме 
узима се у обзир да ће дио становништва бити одсутан због ради извршавања задатака из ратног 
распореда, евакуације или других разлога. 
 
Склоништа требају бити тако распоређена да прате густину и размјештај становништва и радних мјеста те 
да су лако и брзо приступачна. Склоништа треба да буду доступна у временском периоду које није дуже од 
3 минута односно у радијусу удаљености од око 250 m при чему се вертикална удаљеност рачуна 
двоструко.  
 
Породична склоништа се планирају према предвиђеном броју чланова домаћинства а најмање за 3 лица. 
Кућна склоништа и склоништа за стамбене блокове планирају се тако да се на 50 m² бруто површине 
објекта планира склонишни простор за најмање једног становника. У пословним зонама треба планирати 
склоништа за најмање двије трећине укупног броја радника у највећој смјени у вријеме рата. Јавна 
склоништа се планирају према процијењеном броју становника који се могу затећи на јавном мјесту и броју 
становника за које није обезбијеђено друго склониште. 
 
Кућна и јавна склоништа су објекти средње величине, капацитета до 2 х 300 m²који се граде за један или 
више стамбених објеката или комбиновано у којем могу да се штите становници из околних објеката, 
радници који раде у објектима у окружењу као и лица којима су намјењена јавна склоништа. У зависности 
од концепта уређења просторне цјелине склоништа се могу планирати као независни објекти или у склопу 

стамбених, јавних и пословних објеката. У односу на површину земљишта, могу се планирати као укопана 
или полуукопана. 
 
У планираним урбаним подручјима насеља потребно је планирати склоништа основне и допунске заштите 
као и јавна склоништа. Заштита становништва ван урбаних подручја спроводила би се коришћењем 
допунских склоништа и дисперзијом становништва на мање угрожена подручја. 
 
Упоредо са склањањем становништва потребно је планирати и заштиту материјалних добара која се не 
евакуишу, а потребна су за одвијање процеса рада и живот становништва, као и кулутурно-умјетничка 
добра која теба заштитити од уништења. Склањање материјалних добара треба организовати дисперзивно 
у урбаним подручјима у склоништима допунске заштите и другим подесним просторијама. 
 
Остале мјере заштите од елементарних непогода 
 
Евакуација 
Евакуација је мјера цивилне заштите која представља планско, организовано и привремено премјештање 
становништва и материјалних добара из подручја за која се процјењује да могу бити захваћена природним 
и другим несрећама на неугрожена или мање угрoжена подручја исте, сусједне или друге општине, под 
условом да другим мјерама цивилне заштите није могуће заштитити људе и материјална добра. 
Припремање и спровођење евакуације врши штаб цивилне заштите општине. 
 
Збрињавање угрожених и настрадалих 
Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва од природних и других несрећа предузимају се 
хитне активности и мјере за смјештај, исхрану и обезбјеђују други потребни услови за живот угрожених, 
пострадалих и избјеглих грађана. Власници и корисници објеката и просторија у јавној употреби (домови, 
школе, хотели и др) који су погодни за смјештај, дужни су примити на привремени смјештај грађане и 
материјална добра с угрожених подручја. 
 



Просторни план Општине Станари 2015-2035.год. 

 

 

 
49 

 

Ж. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И ГРАЂЕЊА 

Ж.I.1. Правила грађења 
 

Намјена простора у захвату Просторног плана, заснована је на дугорочној пројекцији демографског и 
друштвено-економског развоја, могућностима које пружају природни и створени чиниоци простора и 
потребама насеља, а у складу са постављеним циљевима. 
 
При планирању глобалних односа потребног земљишта за појединачне основне функције, примјењени су 
познати нормативи и критеријуми, уз њихово прилагођавање специфичностима насеља. Правила  уређења 
обухватају услове који се односе на уређење земљишта по специфичностима и потребама за све објекте, 
као и елементе инфраструктуре у дијелу предметног захвата. 
 
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила и услова неопходних за директно 
спровођење Плана. Правила се односе на намјене у оквиру грађевинског подручја, пољопривредног, 
шумског и водног земљишта. 
 
Правила се примењују за насеља, цјелине у оквиру захвата плана, а спровођење се дефинише директно 
кроз правила, кроз даљу планску разраду.  
 
Принципи и правила грађења прописана одредбама овог Просторног плана биће основ за израду и 
издавање локацијских услова, до доношења спроведбене просторно-планске документације. 
 

Ж.I.2. Урбано подручје и грађевинско земљиште 
 

Просторним планом општине Станари утврђено је 8 урбаних подручја. Укупна површина урбаних подручја 
износи 597,682 ha. 
 
Уређење и градња у планираним урбаним подручјима предвиђена је израдом регулационих планова за ова 
подручја. Приликом израде регулационог плана потребно је грађење унутар урбаних подручја свести на 
градњу у складу са доминантном намјеном, користити их рационално за стамбену и изградњу других 
објеката компатибилне намјене и садржаја, који својом дјелатношћу не могу имати штетан утицај на 
животну средину, уз нарочиту пажњу према њиховим централним дијеловима, што подразумијева потребу 
за погушћавањем урбаног подручја, и тако зауставити неконтролисано ширење грађевинског земљишта 
конверзијом пољопривредног у грађевинско. Такође, приликом уређења и грађења урбаних подручја 
примјењиваће се правила грађења дефинисана Правилником о општим правилима урбанистичке 
регулације и парцелације. 
 
Повећање грађевинског земљишта у урбаним подручјима је могуће за 1%, али са могућношћу повећања 
густине изграђености. Предвиђено повећање грађевинског земљишта може бити и веће, посебно у 
урбаном подручју општинског центра Станари, у случају потребе изградње комплекса од јавног значаја, 
производне зоне или становања. Приликом утврђивања грађевинског земљишта забрањена је промјена 
намјене пољопривредног земљишта I, II, III и IV катастарске, односно бонитетне класе у непољопривредне 
сврхе, односно у грађевинско земљиште. 
 
Изван урбаних подручја има постојећих изграђених површина, која се задржавају у постојећим 
површинама, али са могућношћу повећања густине изграђености, која је на овим просторима веома ниска. 
 
До доношења спроведбене просторно-планске документације изградња, издавање локацијских услова и 
вршење других радова у урбаним подручјима ће се вршити на основу Правилником о општим правилима 
урбанистичке регулације и парцелације и на основу одредаба овог Плана.  
 
Тачне границе урбаних подручја биће дефинисане регулационим планом. 
 
 

Ж.I.3. Правила грађења и услови уређења површина објеката јавне намјене 
 
Изградња површина и објеката јавне намjене у складу са овим Планом у начелу се реализује директно на 
основу овог Плана, уколико се такви објекти граде на постојећем јавном земљишту.  
 
За потребе утврђивања јавног интереса у циљу изградње објеката и површина јавне намjене, приступа се 
изради одговарајућег урбанистичког плана. 
 
Изградња јавних објеката од општег интереса  вршиће се на локацијама према планираној намјени 
простора и потребама насеља, зонама становања и привређивања које задовољавају све услове у складу 
са функцијом, организацијом, планом дефинисаном намјеном простора и  непосредним окружењем.   
 
Опремање насеља објектима за јавне потребе чини:  

 Образовање и васпитање   
 Здравство 
 Култура  
 Администрација и управа  
 Социјална  заштита 
 Спорт и рекреација 
 Објекти комуналних дjелатности 
 Инфраструктура 

 
Поред површина јавне намjене, комерцијално пословање (обданишта, одмаралишта, амбуланте, спорт 
итд.) се може развијати на погодним локацијама у намjенама становања и привређивања, према важећим 
нормативима и под условом да ни по једном аспекту не угрожавају основну намjену у оквиру које се 
развијају. Објекти  ће се градити по потреби у складу са значајем и  израдом програма и потребне 
документације. 
 
У оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: образовања, дечје и 
социјалне заштите, здравства, културе, религије, информисања, али само под условом да задовоље све 
нормативе и критеријуме за одговарајућу дјелатност  и услове непосредног окружења. 
 
Могуће пратеће намjене свих јавних функција могу да буду друге јавне површине, компатибилне намјене и 
објекти услужних дjелатности.  
 
Образовање и васпитање:  
 
Основна намjена: образовање и васпитање прилагођени условима локације и функције.  
 
Могуће пратеће намјене: култура, зеленило, спорт и рекреација, друге јавне намјене услужне 
комплементарне дјелатности и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре 
(паркинзи, трафо станице и др.), становање за запослене. 
 
Објекте градити као слободностојеће.  
 
У оквиру комплекса дозвољена је изградња и помоћних објеката у циљу одлагања средстава  за 
функционисање и одржавање комплекса.  
 
Дозвољена је изградња нових мини спортских терена за потребе вишенамјенског образовног физичког 
васпитања дјеце, отвореног или затвореног типа. Отворене спортске терене је могуће пренамјенити у 
затворене у циљу што функционалнијег и ефикаснијег коришћења. 
 
Површину грађевинске парцеле дефинисати у складу са намјеном, функцијом објеката, окружењем. 
 
Спратност: Максимална спратност објеката је (По)+П+1+(Пк), (По)+П+2 
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Здравствена заштита: 
 
Основна намјена: здравствена заштита.  
 
Изградња  и формирање комплекса подразумјева изградњу објеката основне намјене, опремање 
савременим средствима (према прописаним условима) и увођење пратећих програма. 
 
Могуће пратеће намјене: зеленило,  социјална заштита, услужне комплементарне дјелатности, и 
одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре (паркинзи, трафо станице и др.) 
становање за запослене. 
 
Објекте градити као слободностојеће. Могуће је градити два или више објекта (у функцији основне и/или 
пратеће намјене). 
 
Површину грађевинске парцеле  дефинисати  према  програму, намјени  и концепту у складу са  даљим 
дугорочним  развојем насеља. 
 
Социјална заштита: 
 
Основна намјена: социјална заштита (према прописаним условима и програму развоја насеља). 
 
Могућа пратећа намјена: зеленило, спорт и рекреација, здравство, друге јавне намјене, становање, 
услужне дјелатности и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре, које по 
карактеру и капацитету не смију да угрозе основну намјену.   
 
Остали услови и правила -према општим правилима.  
 
Култура: 
 
Основна намјена: култура (према прописаним условима и програму развоја насеља). 
 
Објекте реконструисати или градити као вишенамјенске.  
 
Могућа пратећа намјена: јавно информисање, образовање, наука, зеленило, друге јавне намјене, услужне 
дјелатности и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  
 
Остали услови и правила -према општим правилима.  
 
Јавни сервиси,службе (локална самоуправа и управе републичких органа): 
 
Основна намјена: управа, администрација ( Ватрогасни дом, полицијска станица, према прописаним 
условима и програму развоја насеља и републичких органа). 
 
Могућа пратећа намјена: јавно информисање, спорт и рекреација, зеленило,и друге јавне намјене, услужне 
дјелатности и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  
 
Површину грађевинске парцеле  дефинисати  према  програму, намјени  и концепту у складу са  даљим 
дугорочним  развојем насеља. 
 
Остали услови и правила -према општим правилима.  
 
Спорт и рекреација: 
 
Основна намјена: спорт и рекреација, чији развој подразумјева мрежу терена, зона и објеката који 
просторним размјештајем, капацитетом, уређењем и опремљеношћу, испуњавају прописане критеријуме и 
стандарде за бављењем спортом, активном и пасивном рекреацијом. 
 
Могућа пратећа намјена: зеленило, образовање, специјализоване школе или клубови или спортски 
кампуси, друге јавне намјене, комплементарне услуге, одговарајући пратећи објекти инфраструктуре. 

Комплекси могу поред  отворених спортских терена да садрже  пратећи објекат и  затворени спортски 
објекат. 
 
Површине за спорт, активну и пасивну рекреацију својим капацитетом, уређењем и опремљеношћу, треба 
да омогуће развој различитих видова спортских и рекреативних активности.  
 
Услови уређења ових зона су: 
 
У постојећим комплексима  садржаје подићи на виши степен уређења. Нови садржаји за спортско-
рекреативне активности морају бити комплементарни постојећим; 

 терене са завршном обрадом од бетона свести на најмању могућу мјеру,  
 травнате терене подићи од комбинације трава отпорних на гажење,  
 сви терени морају бити адекватно ограђени, 
 озелењавање простора урадити на основу плана пејзажног уређења усклађеног са околним 

простором, 
 пјешачким комуникацијама комплекс  повезати са окружењем, 
 обезбједити одговарајући број паркинг мјеста. 

 
Правила грађења за пратеће објекте: 

 пратећи објекат:  
 намјена - пратеће намјене у директној функцији основне намјене (просторије  за 

одржавање, техничке, санитарне и помоћне просторије, свлачионице, клубске просторије и 
сл.) 

 услужне комплементарне намјене (продаја, изнајмљивање, одржавање опреме, 
угоститељски садржаји и сл ) 

 висина објекта -мах П+1 
 затворени спортски објекат: 

 
Намјена: хала за мале спортове,  према потребама насеља, са пратећим намјенама висина објекта 
условљена је врстом спорта. 
 
Хоризонталну регулацију дефинисати  према функционалној  структури и намјени, у складу са окружењем.  
 
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ: 
 
Гробља 
 
Уређење и проширење постојећих и евентуално отварање нових локација-гробља, вршиће се према 
важећим прописима и  правилницима за ову намјену, а за гробља чија је локација  унутар експлоатационих 
поља све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 
 
Поред основне намјене и садржаја који су јединствена намјенска цјелина могуће је увођење пратећих 
намјена: зеленило, услужне дјелатности, комплементарне намјене, управа-администрација и пратећи 
објекти комуналне инфраструктуре. 
 
Спратност објеката је максимално  П+Пк. 
 
Основна правила за формирање нових гробаља, су: 

 локација нових гробља (и проширење постојећих) мора бити ван II зоне санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања,  

 површина гробља -  4,0m2/становнику, 
 логично формирање у односу на гравитационо подручје, 
 добра саобраћајна повезаност са гравитационим подручјем, 
 могућност етапне реализације, 
 повољни теренски услови: добра експонираност и растреситост, терен треба да буде оцедан са 

нивоом подземних вода већим од 2,50m од нивоа терена, 
 могућност прикључивања на мрежу комуналне инфраструктуре, 
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 могућност обезбеђивања појаса зеленила, уколико је удаљење од насеља мање од 500м,  
 уређење простора  и изградња дефинише се  Урбанистичким пројектом.  

 
Пијаце 

 зелена пијаца 
 шарена пијаца 

 
Формирање нових пијаца у грађевинским подручјима насеља дефинисати према потребама насеља и 
тржишта, и уређење постојећих пијаца мора бити прилагођено санитарно-хигијенским условима и 
прописима, као и правилницима који важе за изградњу ових објеката. 
 
Могуће пратеће намјене: услуге и пословање, откупна станица, друге јавне намјене и пратећи објекти 
инфраструктуре. 
 
Основна правила уређења: 

 уређење  прилагодити могућностима вишенаменског коришћења простора, 
 у оквиру овог простора, потребно је формирати издвојен простор за снабдјевање становништва 

непољопривредним производима (шарена пијаца), излагање и продају производа домаће 
радиности, друге услуге, администрацију и сл.,  

 коришћења простора, према потребама развоја насеља и окружења може прерасти у 
дистрибутивни центар,  

 откупну станицу лоцирати  уз кванташку пијацу, 
 површину грађевинске парцеле  дефинисати  према  програму, намјени  и концепту у складу 

дугорочним  развојем насеља. Најмања функционална ширина парцеле  за изградњу објекта 
износи 20 м,   

 максимална спратност објеката је (По)+П+1,односно (По)+ВПк+1, 
 Уређење простора  и изградња дефинише се  Урбанистичким пројектом.  

 
 
Сточна пијаца, изложбено продајни простор, сајам  
 
Могуће пратеће  намјене: услуге и пословање,  пратећи објекти инфраструктуре.  
 
Максимална спратност објеката је (По)+П+1,  (По)+ВПк+1. 
 
Основна (обавезни садржаји) опремљеност представља I фазу реализације и чини је: 

 уређени плато,  
 обезбеђена комунална инфраструктура,  
 ограђен простор,  
 вага,  
 простор за ветеринарску станицу,  
 заштитну зону зеленила према окружењу. 

 
Уређење простора  и изградња дефинише се  Урбанистичким пројектом.  
 

Ж.I.4.  Пољопривредно земљиште 
 
Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, вршиће се према условима 
утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 5/12): 

 Промјена намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе врши се у складу са 
спроведбеним документима просторног уређења и издатим локацијским условима. 

 Ако није заснована на спроведбеним документима просторног уређења, забрањена је промјена 
намјене пољопривредног земљишта I, II, III и IV катастарске, односно бонитетне класе у 
непољопривредне сврхе. 

 Изузетно од става 2. овог члана, промјена намјене пољопривредног земљишта I, II, III и IV 
катастарске, односно бонитетне класе може да се врши само на основу расположивих стратешких 
докумената просторног уређења, стручног мишљења и локацијских услова, само за изградњу 

објеката: 
 земаљске инфраструктуре (ентитетска и регионална инфраструктура:саобраћајна, хидротехничка, 

енергетска, телекомуникациона и информациона), 
 комуналне инфраструктуре (инфраструктура јединице локалне самоуправе: саобраћајна, 

хидротехничка, енергетска, телекомуникациона и информациона), 
 за изградњу објеката који су у функцији пољопривредне производње, 
 индивидуалнмх стамбених и помоћних објеката у оквиру пољопривредног газдинства на том 

подручју и 
 индивидуалних стамбених и помоћних објеката инвеститора, односно лица регистрованих за 

бављење пољопривредним дјелатностима. 
 Промјена намјене пољопривредног земљишта V, VI, VII и VIII катастарске, односно бонитетне 

класе, ако није заснована на документима просторног уређења, дозвољена је на основу стручног 
мишљења и локацијских услова. 

 Због умањења вриједности и губитка пољопривредног земљишта као добра од општег интереса 
плаћа се накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у складу са овим Законом о 
пољопривредном земљишту. 
  

Правила за изградњу појединачних економских објеката у функцији пољопривреде:  
 
 објекти за смјештај пољопривредних машина и алатки, репроматеријала и сл.  
 реалиција директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијских услова, уколико објекти 

не захтевају посебне инфраструктурне услове; 
 максимална бруто површина објеката утврђује се према односу изградње 1:50 (1,0 m² бруто 

површине објекта на 50,0 m² парцеле); 
 могућа је изградња стамбеног простора у оквиру објеката, површине до 50% укупне бруто развијене 

површине објекта; 
 спратност објекта – П (приземље); 

 
Правила за изградњу објеката у функцији пољопривреде:  

 
 реалиција директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијских услова, уколико објекти 

не захтjевају посебне инфраструктурне услове, за парцеле веће од 1,0ха ради се урбанистички 
пројекат; 

 могућа је изградња, поред пословних објеката у функцији пољопривреде и пратећих објеката који 
су у њиховој функцији; 

 могућа је изградња стамбеног/смjештајног простора у оквиру горе наведених пословних објеката, и 
то максималне површине до 100,0m²; 

 минимална површина парцеле за пословне објекте у функцији пољопривреде или је 0,5 ha; 
изузетно, ове објекте је могуће градити и на постојећој парцели мање површине, али не мање од 
0,25 ha; 

 максимални индекс заузетости парцеле је 40%;  
 максимални индекс изграђености 0,5; 
 минимална заступљеност уређених зелених површина на парцели је 25%; 
 спратност објеката – максимално П (приземље), изузетно П+Пк (приземље и поткровље) за 

управне објекте / дjелове објекта у оквиру комплекса; 
 минимални ниво комуналне опремљености за ове садржаје је: приступ јавном путу, прикључење на 

електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и канализације (бунар и водонепропусна 
септичка јама); 

 у оквиру комплекса је неопходно обезбjедити услове за приступ и паркирање возила за сопствене 
потребе; 

 у оквиру комплекса је неопходно обезбjедити услове за одлагање комуналног и другог отпада, у 
складу са прописима и планираном намjеном. 

 
Дакле, све планиране активности у области пољопривреде вршити у складу са важећим законским и 
подзаконским актима у области пољопривреде,  а за пољопривредне земљиште које се налази у 
оквирима експлоатационих поља све активности ускладити и са законима у области рударства и 
концесија. 
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Ж.I.5. Шумско земљиште 

 
Законом о шумама забрањује се: 

 свака сјеча која није у складу са планским документима у шумарству, 
 свака сјеча у заштићеним природним подручјима која није у складу са планским документима 

заштићених природних подручја, 
 сјеча и уништавање ријетких и заштићених врста дрвећа, биотопа, станишта, хабитата и 

екосистема, као и уништавање врста жбуња и њихових природних станишта, 
 подбјељивање стабала, осим за потребе обнове и његе шума, 
 паша, брст коза и друге стоке, жирење, гајење лисничких шума, кресање лисника, 
 сјеча сјеменских стабала у сјеменским састојинама која није предвиђена плановима газдовања 

шумама, 
 самовласно заузимање шума, уништавање или оштећивање шумских засада, ознака и граничних 

знакова, 
 одлагање смећа, отпадака и других штетних опасних материја, као и загађивање шума на сличне 

начине и 
 друге радње којима се слаби прирасно-приносна (производна)  функција и друге општекорисне 

функције шума, те угрожава оптимално функционисање  шумских екосистема. 
 
Крчење шума и трајна промјена намјене шумског земљишта може се вршити: 

 када је то предвиђено плановима и програмима газдовања шумама, 
 ако је у складу са законом који уређује област просторног планирања, уз достављање 

инвестиционо-техничке документације, на основу које је на одређеном земљишту неопходно 
крчење шума, односно промјена намјене земљишта,  

 на основу акта надлежног органа о утврђивању општег интереса, 
 при изградњи водова (електро, ПТТ и слично) и комуналне инфраструктуре која не служи 

газдовању шумама, 
 ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и 

одбране земље и 
 у поступку комасације пољопривредног земљишта и шума. 
 

У шумама се могу градити објекти потребни за газдовање шумом и дивљачи у складу са планским 
документима у шумарству и ловству, ако овим законом није другачије регулисано. 
 
За изградњу и стављање у погон ћумурана, кречана, пилана, погона за прераду дрвета, индустријских 
погона и других постројења у шуми као и на удаљености до 100 метара од руба шуме за шуме у својини 
Републике, потребна је сагласност Агенције за шуме и корисника шума и шумског земљишта у својини 
Републике, а за шуме у приватној својини, сагласност органа јединице локалне самоуправе. 
 
Дакле, све планиране активности у области шумарства  вршити у складу са важећим законским и 
подзаконским актима у области шумарства,  а за шумске површине које се налазе у оквирима 
експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 
 

Ж.I.6. Водно земљиште 

 
Водно добро у смислу Закона о водама (Сл.Гл.РС бр.50/11) је  водно земљиште,  воде и водни објекти, који 
због свог нарочитог заначаја јесу добра од општег интереса и под посебном су заштитом. 
 
На водном добру није дозвољено изводити захвате, осим за: 

 
 градњу објеката јавне инфраструктуре; 
 градњу водних објеката, према одредбама овог закона; 
 мјере, које се односе на побољшање хидроморфолошких и биолошких карактеристика површинских 

вода; 
 мјере, које се односе на заштиту природе; 

 градњу објеката, потребних за кориштење вода, обезбјеђење сигурности пловидбе и обезбјеђење 
заштите од утапања на природним купалиштима; 

 изградњу објеката намијењених заштити вода од загађења; 
 изградњу објеката, намијењених одбрани, заштити и спашавању људи, животиња или имовине, те 

провођењу задатака органа унутрашњих послова; 
 изградњу рекреационих, спортских и туристичких објеката по посебно спроведеној просторно- 

планској процедури. 
 

Водно земљиште намијењено  водоснабдијевању представља зону са посебним режимом, чије су зоне 
санитарне заштите одређене према Закону о водама. Обиљежавање зона санитарне заштите, начин 
одређивања и одржавања као и мјере заштите одредиће се подзаконским актом и одлуком за привремену 
или трајну заштиту изворишта вода за људску употребу. 
 
Дакле, све планиране активности у области вода и водног земљишта вршити у складу са важећим 
законским и подзаконским актима у области вода,  а за оне које се налазе у оквирима експлоатационих 
поља све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 
 
 

Ж.I.7. Минералне сировине 
 
Експлоатација било ког минералног ресурса се мора вршити у складу са важећим Законом о рударству, 
Законом о геолошким истраживањима, Законом о концесијама и другим законским и подзаконским актима 
који дефинишу ову област. Предлаже се наставак истраживања техничког грађевинског камена, 
термоминералних вода, угља, подземних вода и других минералних ресурса на територији општине 
Станари. Ова истраживања је неопходно да се раде систематски, а према Пројектима који морају да 
задовоље све законске обавезе. 
 

Ж.I.8. Правила грађења и услови уређења мреже саобраћајне и друге 
инфраструктуре јавне намјене 

 
 
Правила за уређење и грађење саобраћајне инфраструктуре 
 

 приликом дефинисања регулационих линија користити постојећу регулацију и парцелацију као 
почетну матрицу; 

 доњи строј коловозне конструкције димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, 
али тако да коловозна конструкција јавних путева може да прихвати осовинско оптерећење од 
најмање 11,5 t по осовини а за локалне путеве и улице оптерећење од најмање 6 t по осовини;  

 слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице износи мин. 4,5 m;    
 у насељеним местима на правцима пешачких токова реализовати рампе за лица са посебним 

потребама у простору; 
 пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском регулативом и стандардима; 
 ширина регулационих профила је у зависности од категорије саобраћајница, при чему ширину 

коловоза, пешачких и бицилкистичких површина дефинисати према меродавном саобраћајном 
оптерећењу; 

 пешачке стазе и тротоаре димензионисати са минималном ширином од 1,6 m; 
 коловозе локалних путева димензионисати мин. ширине 5,5 m, а регулационе профиле колско-

пешачких саобраћајница мин. ширине 5,0 m, приватних пролаза 2,5 m и противпожарних пролаза 
3,5 m;  

 на деоницама у насељу уз коловоз државних путева изводи се аутобуско стајалиште најмање 
ширине 3 m, обострани тротоари са ивичњацима најмање ширине по 1,6 m, а само изузетно 
једнострани тротоар ширине два и више метара са прикупљањем и каналисањем атмосферских 
вода са коловоза, док се ван изграђеног простора насеља изводе обостране банкине ширине по 1,5 
m;   
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 у саобраћајном профилу јавног пута смешта се бициклистичка стаза ширине 1,0 m за једносмеран 
или 2,0 m за двосмеран саобраћај са заштитном траком минималне ширине 1,5 m или се у 
слободном профилу саобраћајнице смешта бицклистичка стаза ширине 1,5 m за једносмеран или 
2,5 m за двосмеран саобраћај;  

 уколико постоји потреба у изграђеном простору насеља између тротоара и границе појаса 
регулације подиже се дрворед, тако да не омета прегледност јавног пута и не угрожава безбедност 
саобраћаја.  

 појас заштите утврђује се према Закону о јавним путевима  и износи: 
 
- Заштитни појас у коме не могу да се отварају рудници, каменоломи, кречане циглане, подижу индустијске 
зграде, постројења и депоније отпада и смећа и сл. износи 60 m од ауто-пута и брзог пута, 40 m од 
магистралног и регионалног пута и 20 m од локалног пута. 
 
- Ширина заштитног појаса у коме не могу да се подижу далеководи и стубне трафо станице износи од 
укрштања далековода са јавним путем најмање висину стуба далековода или стубне трафо станице а код 
паралелног вођења најмање 40 m од аутопута и брзог пута, 20 m од магистралног и регионалног пута и 10 
m од локалног пута. 
 
- Индустријски колосјеци и непокретна културна добра  не могу се градити на удаљености 40 m од аутопута 
и брзог пута, 20 m од магистралног и регионалног пута и 5 m од локалног пута. 
 
- Заштитни појас у коме не могу да се граде стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, копају бунари, 
резервоари, септичке јаме и сл износи 20 m од аутопута , брзог пута и магистралног пута, 10 m од 
регионалног пута и 5 m од локалног пута. 

 заштитни појасеви мјере се од спољне ивице путног појаса. 
 непосредни појас заштите за железничку пругу од осе крајљег колосјека износи 25 m  
 заштитни појас у погледу ширине заштитног појаса, примењује се и у насељима, осим ако је 

другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом. 
 заштитни појас важи и за планиране бициклистичке стазе дуж државних путева. 
 у непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних 

система ауто-пута,брзог, магистралних, регионалних, локалних као и некатегорисаних путева који 
чине саобраћајну мрежу насеља успоставља се режим ограничене и строго контролисане изградње 
и уређења простора тако да се забрањује изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног 
система који се штити, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња 
нових привредних, стамбених и других објеката док се дозвољава изградња функционалних и 
пратећих садржаја, објеката, постројења и уређаја у функцији инфраструктурног система као и 
постављање планиране паралелно вођене трасе осталих инфраструктурних система, објеката и 
постројења на минималном међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу 
закона, а под условима и на начин који утврди надлежно јавно предузеће, односно управљач јавног 
инфраструктурног система  

 легализација и реконструкција постојећих објеката у изграђеном простору насеља у непосредном 
појасу заштите пута може се одобрити само изузетно на основу одговарајуће техничке 
документације за доградњу, реконструкцију и/или рехабилитацију постојећег пута, односно 
техничке документације за изградњу нове деонице пута и на основу одговарајућег урбанистичког 
плана  

 у ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система – 
државних и општинских путева и  железничке пруге успоставља се режим селективне и 
контролисане изградње и уређења простора тако да се дозвољава изградња објеката, тј. 
легализација, реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објеката у зонама 
предвиђеним за изградњу овим просторним планом и одговарајућим урбанистичким планом, али да 
се за повећање густине насељености, степена изграђености и заузетости површина, првенствено 
за изградњу стамбених и објеката јавних служби, предузму мере заштите на основу процене 
утицаја и ризика од инфраструктурног система на животну средину 

 
Све планиране активности у области саобраћајне инфраструктуре вршити у складу са важећим законским 
и подзаконским актима у области саобраћаја,  а за саобраћајну инфраструктуру  која се налази у оквирима 
експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 
 

Правила за изградњу водоводних инсталација 
 
Трасе планираних магистралних цјевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним 
саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. Ван урбанизованог подручја трасе водити поред 
саобраћајница. 
 
Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и 
потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтјева. Минималан 
пречник цијеви за градска насеља је је 100 mm. На водоводним линијама предвидјети потребан број 
противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 m за индустријске зоне, односно 150 m за 
стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. 
 
Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 m а магистралних цјевовода 1,8 m до 
тјемена цијеви. 
 
Приликом укрштања водоводне цијеви треба да буду изнад канализационих. 
 
Минималан размак између водоводних линија и других инсталација је 1,5 m. Појас заштите око 
магистралних цјевовода је минимум по 2,5 m са сваке стране. 
 
Новопројектоване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије. 
 
Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и прикључење појединих 
објеката одређује надлежна комунална организација. 
 
Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдјевања. 
 
Код изградње нових водоводних линија предвидјети довољан број затварача и фазонских комада ради 
исправног функционисања мреже. 
 
Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу за друге 
инсталације и избјегли додатни трошкови око израде прикључака. 
 
За сва изворишта водоснабдјевања, као и објекте дистрибутивног система  спровести мјере санитарне 
заштите дефинисане Правилнику о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и појасева 
санитарне заштите подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намјењени 
људској употреби (Сл. гласник РС бр.07/03).  
 
Правила за изградњу фекалне канализације 
 
Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним 
саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. 
 
Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, узимајући у обзир 
комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од ф 200 mm, усвојити ф 200 mm. 
Максимално пуњење канализације је 0,5 Д, гјде је Д пречник цијеви.  
 
Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из свих 
објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 m до тјемена цијеви. За исправно 
функционисање фекалне канализације предвидјети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и 
минималним и максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/Д (cm) а минимални пад 
1/Д (mm). 
 
Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну канализацију. Минималан 
пречник кућног прикључка је ф 150 mm. 
 
Индустријске отпадне воде се могу увести у канализацију тек послије предтретмана. 
 
У срединама гјде не постоји канализација градити прописне, водонепропусне септичке јаме. 
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Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне канализације као и прикључење 
појединих објеката одређује надлежна комунална организација. 
 
 
Правила за изградњу кишне канализације 
 
Трасе кишних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним 
саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. 
 
Нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом улица. 
 
Димензије нове кишне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна. За мјеродавну рачунску 
кишу обично се узима киша са вјероватноћом појаве 33% или 50%. 
 
Минимална дубина укопавања мјерена од тјемена цијеви је 1,0 m. 
 
Воду из дренажа уводити у кишну канализацију. 
 
Правила за извођење регулације водотокова 
 
 
Трасу уређеног водотока усагласити са привредним, стамбеним, инфраструктурним и саобраћајним 
објектима. 
 
Мјеродавни протицај за димензионисање корита регулисаног водотока одређује надлежна водопривредна 
организација.. 
 
Са обје стране регулисаног водотока оставити заштитни појас минималне ширине 4,0 m због могућих 
интервенција. 
 
Све планиране активности у области хидротехнике вршити у складу са важећим законским и подзаконским 
актима у области хидротехнике,  а за хидротехничку инфраструктуру која се налази у оквирима 
експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 
 
 
Правила грађења eлектроенергетске инфраструктуре 
 
Цјелокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законима, 
стандардима, техничким прописима, препорукама и нормативима, посебно  у складу са Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 
400kV (Сл.Гл. РС бр. 7/12) и Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских 
надземних водова (Сл.Гл. РС бр. 87/11) .  
 
Такође је потребно водити рачуна да се за постојеће и нове далеководе називног напона од 110 kV до 400 
kV и објекте око изграђених  и нових далековода успоставља зона безбједности у складу са Правилником о 
зонама безбједности  надземних електроенегетских водова називног напона од 110kV до 400 kV. (Сл. 
гласник РС. бр. 32/08).  
 

 На мјесту укрштања надземног електроенергетског вода с телекомуникацијским водом сигурносна 
висина између најнижег проводника електроенергетског вода и највишег проводника 
телекомуникацијског вода износи: 

1) за водове напона 400 kV....................................................................5,5 m; 
2) за водове напона 220 kV....................................................................4,0 m; 
3) за водове напона од 35 kV до 110 kV.................................................3,0 m; 
4) за водове напона од 1 kV до 35 kV.....................................................2,5 m. 
 Водоравна удаљеност најближег проводника електроенергетског вода до ступа 

телекомуникацијског вода не смије износити мање од 5,0 m. Тај услов мора бити испуњен ако 
висинска разлика између најближих проводника оба вода износи најмање 10,0 m. 

 Водоравна удаљеност ступа електроенергетског вода од најближег проводника 
телекомуникацијског вода не смије бити мања од 2,0 m. 

 Кут укрштања надземног електроенергетског вода с телекомуникацијским водом, у правилу, не 
смије бити мањи од 45°, с тим да се изузетно може смањити до 30°. 

 Сигуроносна висина вода изнад ауто-пута, магистралног, регионалног и локалног пута износи 7m. 
 У густо насељеним мјестима, сигурносна висина вода мора износити 7,0 m. 

Све планиране активности у области електроенергетике и термоенергетике вршити у складу са важећим 
законским и подзаконским актима у области електроенергетике и термоенергетике,  а за инфраструктуру 
електроенергетике и термоенергетике  које се налази у оквирима експлоатационих поља све активности 
ускладити и са важећим законима у области рударства и концесија. 
 
 

З. СМЈЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

3.I.1. Уводна одредба 
 
Просторни план општине Станари (у даљем тексту План) представља развојно-стратешки плански 
документ за подручје општине Станари у административним границама 2015. године, и то за плански 
период до 2035. године. 
 
План представља плански и правни основ за израду других планова као и за издавање Локацијских услова 
на подручју за које није прописана обавеза доношења зонинг плана, регулационог плана, урбанистичког 
пројекта те плана парцелације или гдје ће план бити рађен у каснијем периоду, а у складу са правилима 
грађења утврђеним у овом Плану. 

 
 

3.I.2. Основне одредбе 
3.I.2.1. Значај и функција просторног плана 

 
Просторни план јединице локалне самоуправе преузима и детаљније разрађује планска опредјељења из 
Стратегије или Просторног плана Републике уз уважавање природних и културно - историјских вриједности 
подручја града, односно јединице локалне самоуправе. 
 
Просторним планом јединице локалне самоуправе утврђују се: основна намјена простора, систем насеља 
(урбаног и руралног карактера) и њихово повезивање, критеријуми за ширење урбаних дијелова, намјене 
ванурбаних подручја, зоне комуналне инфраструктуре (развој саобраћајног система јединице локалне 
самоуправе или градског саобраћајног система, водоснабдијевање, енергија, телекомуникације), објекти од 
значаја за друштвену инфраструктуру јединице локалне самоуправе (здравство, школство, култура, спорт), 
мјере заштите градитељског и природног насљеђа, мјере заштите животне средине, мјере санације 
девастираних подручја (клизишта, плавна подручја), мјере заштите становника и материјалних добара од 
елементарних и других непогода, услови за изградњу у подручјима за која се не доносе документи 
просторног уређења нижег реда, обавезе приликом израде урбанистичких планова и спроведбених 
докумената просторног уређења и друге неопходне елементе. 
 
План представља обавезу за све надлежне општинске органе и јавна предузећа, као и за појединачне 
инвеститоре, у оном дијелу у коме су дефинисана прецизна планска рјешења, правила и пропозиције. Дио 
Плана у коме су дефинисане политике и смјернице представља стратешки оквир и генерална упутства за 
економски и социјални развој, те је подложан даљем прецизирању, као и евентуалном преиспитивању у 
складу са текућим политикама у Општини. 
 
Сви плански документи у даљем поступку планирања морају да буду усаглашени са Планом - и то у 
погледу прецизираних планских рјешења, регионалне и општинске инфраструктуре и конкретних 
показатеља, тамо гјде су дефинисани, као и прецизираних услова заштите.  
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План ће бити подвргнут сталној контроли спровођења (постплански мониторинг) у односу на активности у 
простору Општине и евентуалну потребу одступања, као и у односу на могуће промјене у законодавном, 
економском и социјалном систему Општине.У случају оправданих и аргументованих разлога вршиће се 
измјене и допуне овог Плана, а ревизија ће се вршити најкасније 10 година од усвајања Плана. 
 
У циљу праћења реализације Просторног плана поред програма мјера неопходно је именовати посебно 
скупштинско тијело (Комисија, Савјет или сл. ) са задатком да прати реализацију планских задатака и 
реализацију Просторног плана.   
 

3.I.2.2. Имплементација просторног плана 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
На подручју општине потребно је извршити: 

 ревизију спроведбених планова ради усклађивања са Просторним планом,  
 искључити из даље употребе акта и документа којима су истекли рокови важности као и све 

планске документе који су у нескладу са овим Просторним планом, 
 обезбједити израду докумената просторног уређења прописаних овим Планом, односно, 

обезбједити израду детаљнијих докумената, 
 донијети подзаконске акте (правилнике) из надлежности Општине којим се уређују поједина питања 

урбаног уређења. 
 
Просторним планом утврђује се обавеза израде сљедећих докумената просторног уређења: 

1) Регулациони план за: 
- урбано подручје насељеног мјеста Станари 
- урбано подручје насељеног мјеста Брестово 
- урбано подручје насељеног мјеста Драгаловци 
- урбано подручје насељеног мјеста Остружња Доња 
- урбано подручје насељеног мјеста Церовица 
- урбано подручје насељеног мјеста Цвртковци 
- подручја планираних производно – пословних зона 

 
2) Одговарајући плански документи у складу са Законом за: 
- зоне и насеља, односно дијелове насеља, као и за инфраструктурне коридоре и објекте, 

туристичке, производне, услужне, комуналне, заштитне, и др.зоне, а у складу са  потребама и 
одлукама општине Станари и надлежних Министарстава. 

- за просторне цјелине за које не постоји обавеза доношења регулационог плана или урбанистичког 
пројекта може се донијети план парцелације као посебан и самосталан плански документ, а на 
основу просторног плана, ако за то постоје оправдани разлози. 

- израда нове Одлуке о градском и осталом грађевинском земљишту, а у складу са Законом о 
уређењу простора и грађењу. 

 
Од постојеће просторно – планске документације, за дио територије општине Станари урађен је 
спроведбени документ просторног уређења, Регулациони план „ Измјена и допуна дијела регулационог 
плана експлоатационих поља рудника Станари1, „Регулациони план експлоатационих поља рудника 
Станари“-измјена и допуна2. Планска рјешења из постојећих спроведбених докумената се задржавају 
уколико су усклађена са смјерницама и планским рјешењима овог Плана и уколико су рјешења оправдана 
са аспекта актуелних прописа, динамике реализације и трендова изградње. У сваком другом случају 
планска рјешења из постојећих спроведбених докумената просторног уређења треба ускладити са 
одредбама овог Плана и новим спроведбеним документима просторног уређења, чија је израда 
дефинисана овим Планом. 
 

                                            
1 Измјена и допуна дијела регулационог плана експлоатационих поља рудника Станари, Пројект Баљалука септембар 2012. 
2 Регулациони план експлоатационих поља рудника Станари-измјена и допуна, Урбанистички завод Републике Српске а.д. 
Бањалука, јун 2007. године 

С обзиром да површина експлоатационог поља заузима око  35% укупне површине Општине и  да се у 
оквиру истог налазе: пољопривредно, шумско, водно земљиште, изграђене површине, саобраћајна, 
електроенергетска инфраструктура, основна смјерница у погледу коришћења и заштите у планском 
периоду наведених површина и коридора је да се примјењују важећи законски прописи за сваку 
појединачну област као и важећи законски прописи из области експлоатације минералних сировина. 

 
Документи нижег реда које је потребно да донесе Скупштина општине Станари, дати су у графичком 
прилогу број XIV. 
 
У случају потребе, Скупштина Општине ће донијети Одлуку о изради Планова и за друга посебна подручја, 
као и приоритете израде детаљних докумената просторног уређења. 
 
Тачне границе докумената нижег реда биће дефинисане Одлуком о приступању изради плана. 
 
 
 
УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ  
 
Кључни учесници у спровођењу Просторног плана су, у складу са својим надлежностима и дјелокругом 
рада: 

 органи управљања општине Станари и општинска управа, 
 републички ресорни органи и фондови, 
 републичка и општинска јавна предузећа, 
 јавне установе и посебне организације, 
 регионалне и локалне пословне асоцијације, 
 домаће и стране банке, 
 заинтересовани пословни субјекти, 
 цивилни сектор (невладине организације) и 
 становништво општине.  

 
Кључни учесници на републичком нивоу управљања су: 

 министарства са одговарајућим управама, дирекцијама и агенцијама за послове пољопривреде, 
шумарства, водопривреде, рударства, саобраћаја, енергетике, телекомуникација, привредног и 
регионалног развоја, туризма, услуга, просвјете, здравствене заштите, социјалне заштите, културе, 
спорта, изградње објеката и заштите животне средине; 

 јавна предузећа надлежна за послове водопривреде, електропривреде, шумарства,  јавне путеве, 
жељезничке пруге и телекомуникације; 

 заводи надлежни за заштиту природе и споменика културе, и 
 други републички ресорни органи, организације, агенције и фондови.  

 
Кључни учесници на регионалном нивоу управљања су: 

 привредна комора, 
 различите агенције, фондови и пословне асоцијације.  

 
Кључни учесници на локалном нивоу управљања су: 

 органи општине Станари и сусједних општина, 
 општинска јавна комунална предузећа, дирекције, агенције, фондови, јавне установе и мјесне 

заједнице с подручја општине Станари.  
 
Поред наведених учесника неопходно је анимирати и организовати учешће других актера у спровођењу 
овог просторног плана, у првом реду пословне (привредне) субјекте, пословне асоцијације, невладине 
организације, удружења грађана и становништво општине Станараи. 
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МЈЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
 
Мјере и инструменти опште економске политике:  
 
Значајним се сматра установљавање мјера и инструмената опште економске политике, и то повољних 
дугорочних кредита и пореских подстицаја за: 

 приватан сектор и власнике непокретности, за улагања у спровођење мјера заштите и програме 
комплексног уређења пољопривредно-шумског простора у складу са смјерницама руралне 
рејонизације, програме антиерозионе заштите земљишта, програме прикупљања и пречишћавања 
отпадних вода, санитарно безбједног прикупљања, прераде и депоновања комуналног отпада, 
коришћења нових и обновљивих извора енергије, као и у спровођење мјера заштите животне 
средине и природних ресурса, заштите и презентације природних и непокретних културних добара;  

 развојно опредјељене пољопривредне произвођаче, уз посебне додатне стимулације за младе 
пољопривреднике који преузимају напуштена и старачка газдинства, улажу у изградњу објеката 
и/или оснивање малих и микро предузећа за откуп и прераду локалних пољопривредних производа, 
откуп и примарну прераду шумских плодова, љековитог и ароматичног биља, ветеринарских 
амбуланти, станица и апотека, објеката савјетодавне пољопривредне службе, сервиса за 
пољопривредну механизацију и других техничких сервиса; као и за пољопривредне произвођаче 
који уводе методе органске производње и сл.; 

 изградњу и модернизацију садржаја туристичке понуде и опреме (улагања у прибављање и 
уређење грађевинског земљишта, комунално опремање, изградњу и реконструкцију објеката 
сеоских домаћинстава за туристички смјештај, изградњу туристичке опреме и др.); 

 организацију и пружање услуга јавних служби у приватном сектору.  
 
Основне мјере и инструменти политике заштите и коришћења пољопривредног земљишта и развоја 
пољопривреде јесу:  

 коришћење бесповратних средстава буџетске подршке Републике за реализацију пројеката 
руралног развоја од стране регистрованих пољопривредних газдинстава за укрупњавање и 
консолидацију земљишних посједа, пошумљавање и затрављивање ерозијом угрожених подручја, 
промовисање и заштиту локалних производа, развој органске производње, као и од стране 
локалних заједница и локалних акционих група/удружења грађана за побољшање општих услова 
живота на селу, кроз припрему и спровођење пројеката интегралног руралног развоја и друге 
модалитете подршке одрживом развоју пољопривреде и села.  

 обезбјеђење услова да се преко банкарског система користе повољни краткорочни и дугорочни 
кредити за инвестирање у: 
 програме уређења пољопривредно-шумског земљишта и других посебно   
            вриједних/осјетљивих екосистема; 
 програме развоја органске производње, посебно за подручја заштићених   
            природних добара, изворишта водоснабдјевања и резервисане туристичке   
            просторе; 

 обезбјеђење пореских стимулација - смањење пореза на пренос апсолутних права коришћења 
непокретности при куповини пољопривредног земљишта и напуштених стамбених и економских 
објеката у селима, смањење/ослобађање од пореза на закуп пољопривредног земљишта и сл; као 
и дестимулације - временски прогресивно повећање пореза власницима који не обрађују, односно 
не користе пољопривредно земљиште у складу са законом и рјешењима овог просторног плана.  

 
Основне мјере и инструменти политике заштите и коришћења шума, развоја шумарства и ловства 
јесу: удруживање средстава јавних предузећа и јавних прихода општине у области шумарства и 
водопривреде с приватним сектором за финансирање: 

 унапређења стања постојећих шума 
 пошумљавања и одржавања шума заштитног карактера 
 заштите и очувања природних добара и биодиверзитета 
 обезбјеђење средстава корисника ловишта за улагања у заштиту, производњу и узгој дивљачи 

 
 

Основне мјере и инструменти политике коришћења минералних ресурса јесу: 
 

 Израдити Елаборате о резервама за све минералне  ресурсе који се експлоатишу или имају у плану 
да се експлоатишу на територији општине Станари; 

 За сваки извор и бунар који се користи за људску употребу потребно је урадити Програм санитарне 
заштите према ''Правилнику о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и појасева 
санитарне заштите, подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објаката и вода 
намјењених људској употреби (Сл. гл. РС 7/03); 

 У случају рјешавања водоснабдијевања одређених мјесних заједница или других дијелова општине 
на рачун подземних вода, неопходно је да се изводе детаљна хидрогеолошка истраживања а 
према Пројекту детаљних хидрогеолошких истраживања а у складу са Законом о геолошким 
истраживањима (Сл. гл. РС 110/13); 

 Урадити катастар загађивача подземних вода на територији општине Станари; 
 Урадити катастар клизишта на територији општине који је потребно стално ажурирати са новим 

подацима о локацијама клизишта, начином санирања и остало; 
 Експлоатација било ког минералног ресурса се мора вршити у складу Законом о рударству, 

Законом о геолошким истраживањима, Законом о концесијама и другим законским и подзаконским 
актима који дефинишу ову област; 

 Предлаже се наставак истраживања техничког грађевинског камена, термоминералних вода, угља, 
подземних вода и других минералних ресурса на територији општине Станари. Ова истраживања је 
неопходно да се раде систематски, а према Пројектима који морају да задовоље све законске 
обавезе; 

 Минералне ресурсе је потребно користити у складу са принципима ''одрживог развоја''. 
 
Основне мјере и инструменти политике развоја и размештаја индустрије јесу:  

 развој локалног финансијског и банкарског система и интензивније коришћење текућих 
подстицајних мјера за развој приватног предузетништва;  

 предузимање низа подстицајних мјера на општинском нивоу у поспјешивању развоја приватног 
предузетништва (пореске олакшице, обезбјеђивање локација, стимулативне мјере комуналне 
политике и политике цијена грађевинског земљишта, организовање обуке и курсева за 
заинтересоване предузетнике и друге мјере);  

 обезбјеђење услова за привлачење инвестиција/извора финансирања (домаћих и страних) - 
банкарских кредита, финансијских зајмова, стратешких партнера и инвеститора (уз повољну 
локалну регулативу); стварање активне, стабилне и сигурне климе за инвестиције и налажење 
стратешких партнера за реструктурирање великих система;  

 обезбјеђење координације, мониторинга и управљања привредним развојем на општинском и 
регионалном нивоу кроз оснивање и сарадњу општинских и регионалних канцеларија/развојних 
институција; подршка самозапошњавању и развоју малих предузетника, развој сарадње јавног и 
приватног сектора; контактирање потенцијалних финансијера (државни фондови и агенције, 
локални привредници и предузетници и инострани стратешки партнери за финансирање 
атрактивних пројеката од интереса за локалне заједнице и сусједне општине); организација израде 
потребне планске и техничке документације и истраживања, програма, пројекција и бизнис планова 
који ће конкурисати за средства различитих фондова, као што су НИП, СИЕПА; ефикасно 
руковођење буџетом локалне заједнице, локалним економским развојем, инвестицијама у развојне 
пројекте, интересним повезивањем локалних заједница на регионалном и националном нивоу.  

 
Основне мјере и инструменти политике развоја туризма јесу:  

 обезбјеђење средстава из буџета Републике, агенција и фондова (за развој туризма, за развој и 
др), јавних прихода општине у области туризма и приватног сектора и невладиних организација за 
реализацију програма едукације локалног становништва и њиховог укључивања у туристичку 
понуду домаћинског туризма и друге туристичке програме на простору локалне заједнице;  

 интензивнији развој маркетиншких активности за организацију туристичке понуде и презентацију 
свих туристичких активности и садржаја, а нарочито тематских садржаја намјењеним различитим 
циљним групама туриста - рурални и еко туризам, путеви културе, спортско-рекреативни, ловни и 
други садржаји и активности у простору општине  и сусједних општина.  
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Основне мјере и инструменти политика политике заштите животне средине, природних и 
непокретних културних добара јесу: 

  
 обезбјеђење средстава из буџета Републике преко Министарства животне средине и просторног 

планирања и Фонда за заштиту животне средине и из јавних прихода општине за реализацију 
предвиђених програма заштите животне средине, информисања и едукације становништва о 
могућностима и ефектима унапређења квалитета животне средине и за узимање активног учешћа у 
процесу доношења одлука од значаја за животну средину, нарочито у одлучивању о стратешкој 
процјени утицаја планова и процјени утицаја пројеката на животну средину; 

 обезбјеђење средстава из буџета Републике преко министарстава надлежних за животну средину и 
културу, јавних прихода општине, средстава приватног сектора и донација за спровођење заштите 
природних и непокретних културних добара.  

 
Основне мјере и инструменти политике заштите, резервисања и уређења простора јесу:  

 
 прибављање земљишта за планиране трасе и објекте линијских и комуналних инфраструктурних 

система, инициране зоне изградње, туристичку инфраструктуру и локалитете за смјештај 
индустрије и куповином и експропријацијом земљишта у јавну/државну својину и/или укључивањем 
приватног сектора (власника земљишта, девелопера, предузетника и сл.) примјеном различитих 
модалитета јавно-приватног партнерства;  

 цјеловита трансформација система управљања грађевинским земљиштем - од утврђивања 
грађевинског земљишта за јавне и остале намјене, преиспитивања и диференцијације постојећих 
накнада за коришћење грађевинског земљишта у односу на стварне погодности коришћења 
локација и накнада за уређивање грађевинског земљишта у односу на подстицање или 
ограничавање појединих намјена и активности и изградње простора, као и одговарајуће пореске 
олакшице и субвенције за финансирање саобраћајне и комуналне инфраструктуре;  

 припрема и постепено увођење система компензација и нагодби с власницима земљишта и 
титуларима својине над земљиштем за настале штете, ускраћивање и умањење добити, као и 
компензационих програма (за развој пољопривреде и села, локалних инфраструктурних система, 
јавних служби, туризма и др.) за ограничења у развоју локалних заједница на подручју Просторног 
плана насталих услед спровођења режима и мјера заштите изворишта водоснабдијевања, 
природних и непокретних културних добара.  

 

3.I. ЗЕМЉИШНА ПОЛИТИКА 
 
Земљишна политика представља политику чија је сврха управљање земљиштем као ресурсем од интереса 
за државу и локалну самоуправу. Има изразито мултидисциплинарни карактер (садржи економску, 
социјалну, административно - правну,еколошку димензију). 
 
Земљишна политика може значајно допринијети квалитетном просторном развоју. 
 
У развијеним државама значајни приходи локалне самоуправе долазе од управљања земљиштем, 
нарочито од грађевинског земљишта (продаја, опремање, давање у закуп, кориштење). Грађевинско 
земљиште представља један од најзначајних ресурса локалне самоуправе, а који у претходном периоду 
није био квалитетно искоришћен. Урбана земљишна политика представља сегмент земљишне политике 
који се бави градским грађевинским земљиштем као најпрофитабилнијом врстом земљишта. 
 
Пољопривредна земљишна политика је усмјерена на заштиту пољопривредног земљишта, прије свега 
најквалитетнијег пољопривредног земљишта. 
 
У Републици Српској два закона регулишу проблематику земљишта, и на тај начин земљишне политике: 
Закон о грађевинском земљишту и Закон о пољопривредном земљишту. 
 
Веома је значајно да је у Закону о грађевинском земљишту (СГ РС 86/02) градско грађевинско земљиште 
више није само у државној својини, већ може бити и приватно. Нажалост, у Закону није усвојено 

аутоматско преношење парцела градског грађевинског земљишта која користе приватна лица у приватно 
власништво. 
 
Закон о пољопривредном земљишту забрањује промјену намјене обрадивог пољопривредног земљишта I, 
II, III, IV и V катастарске, односно бонитетне класе у непољопривредне сврхе осим у одређеним 
случајевима. Овим законом се промовише максимална заштита квалитетног пољопривредног земљишта, 
али проблем је што је превише рестриктиван и што за класификацију пољопривредног земљишта користи 
два различита система мјера (бонитетне и катастарске класе). 
 
Све ово може значајно угрозити ширење градских насеља (стамбену намјену) не само на подручју општине 
Станари, већ и у цијелој РС. 
 

3.II. ИЗРАДА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА, 
СЕКТОРСКИХ СТУДИЈА, АНАЛИЗА, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

 
Даљи развој Општине подразумијева поред израде и спровођења Просторног плана Општине израду и 
спровођење различитих стратегија, политика, студија, програма, секторских планова и осталих развојних 
докумената. Под вишегодишњим програмима просторног уређења, секторским студијама, анализама, 
програмима и пројектима подразумијева се израда: 

 
 Стратегије развоја неразвијених дијелова општине Станари 
 Популационе политике општине Станари 
 Стамбене политике општине Станари 
 Валоризациона студија природног и културног наслијеђа 
 Стратегија развоја пољопривреде, индустрије 
 Студија енергетских потенцијала општине Станари 
 Програм развоја и коришћења алтернативних (обновљивих) извора енергије 
 Општински план управљања чврстим отпадом и опасним отпадним материјама 
 План заштите ријечних сливова 
 Студија топлификације 
 Програм развоја тржишта рада 
 Програм промоције предузетништва 
 Пројекти допунских дјелатности на селу 
 Пројекти обнове пољопривредне механизације 

 
 

3.III. РАЗВОЈ ИНФОРМАТИВНОГ СИСТЕМА О ПРОСТОРУ 
 
Закон о уређењу простора предвиђа обавезу „јединственог информационог система о простору који воде 
органи управе надлежни за послове уређења простора“. Оваква законска одредба је резултат развоја 
географских (просторних) информационих система (ГИС) у свијету и њихове примјене у раду локалне 
администрације, првенствено у раду органа задужених за просторно уређење. Примјена ГИС –а у области 
просторног и урбанистичког планирања вишеструко је повећала продуктивност и квалитет рада, а такође 
смањила вријеме потребно за обављање различитих активности из домена рада органа задужених за 
просторно уређење.  
 
За потребе просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине неопходно је приступити 
систематском раду на увођењу и развоју, међусобно усклађених, просторно (географског) информационог 
система и информационог система о животној средини. Неопходно је утврдити концепт информационог 
система о простору најкасније годину дана од дана усвајања плана. Концепцијом развоја информационог 
система неопходно је утврдити следеће: 

 Опсег и квалитет информационих потреба за разне врсте просторних и урбанистичких планова и 
програма заштите и унапређивања животне средине, према разним нивоима управљања; 

 Критеријуме за развој служби у оквиру информационог система о простору и животној средини; 
 Методолошки оквир за комуницирање између служби у оквиру система те за комуницирање са 

другим информационим системим и мрежама; 
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 Програм за кадровско и техничко опремање информационог система о простору; 
 Мјере за реализацију приоритетних задатака и активности. 

 
Посебно је неопходно утврдити начин редизајнирања постојећих мрежа података које су просторно, 
урбанистички и еколошки релевантне (разне евиденције, статистике, регистри, катастри, системи 
мониторинга итд.) ради обезбјеђивања њихове компатибилности према просторним урбанистичким и 
еколошким критеријумима. У овом смислу неопходно је аутономне и парцијалне мреже података повезати 
у јединствену цјелину, извршити што потпунију дигитализацију података и њихову аутоматску обраду, 
свести понављање истих обиљежја на подношљив минимум те употпунити садржаје база података и 
система индикатора према новим потребама.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
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