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А. ПРИПРЕМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.I. ОРГАНИЗАЦИОНА ПРИПРЕМА 

А.I.1. Формирање радног тима за припрему плана 
 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13), члана 171. Пословника о раду Скупштине општине Станари, Скупштина општине 
Станари је на 2, сједници, одржаној дана 09.04.2015. доњела Одлуку о приступању изради Просторног 
плана општине Станари. 
 
Скупштина општине Станари је на 07. сједници, одржаној дана 18.11.2015. доњела Одлуку о измјенама и 
допунама Одлуке о приступању изради Просторног плана општине Станари.  
 
Носилац припреме Просторног плана је Служба за просторно уређење Општинске управе општине 
Станари.  
 
Одлуком о приступању изради Просторног плана општине Станари дефинисано је да се подручје 
планирања односи на подручје територије општине Станари. 
 
Просторни план се односи на период од 2015.-2035. године. 
 

А.I.2. Носилац израде плана 
 
Носилац израде Плана бира се у складу са прописима о јавним набавкама. Носилац израде Просторног 
плана општине Станари је д.о.о. „Институт за грађевинарство – ИГ“, Бања Лука. 
 

А.I.3. Радни тим за израду плана 
 
На изради просторног плана ангажован је мултидисциплинаран радни тим са заступљеним свим стручним 
профилима неопходним за рјешавање проблема просторног развоја општине Станари: 

Архитектура и просторно планирање: 
 ВИТОМИР МАЛЕШЕВИЋ, дипл.инж.арх. 
 МИЛАН РАДУЉ, дипл.инж.арх. 
 ГОРДАНА ЈЕВТИЋ, мастер прост. планер 
 МАРКО КНЕЖЕВИЋ, дипл.прост.планер 
 ДРАГАНА КУЗМАНОВИЋ, мастер прост.планер 
 ДИЈАНА МИЛАНОВИЋ, дипл.прост.планер 
 ВЕСНА БРКОВИЋ, дипл.прост.планер 
 ДАЈАНА ЂУКА, мастер пр. планер 

Геодезија 
 СРЂАН РУНИЋ, дипл. инж. геод. 
 МАЈА ПЕШЕВИЋ, дипл.инж. геод. 

Геологија: 
 мр ПЕТАР БЕГОВИЋ, дипл. инж. геол. 
 БРАНКО ИВАНКОВИЋ, дипл. инж. геол.  

Саобраћај: 
 МИЛАН ТЕШАНОВИЋ, дипл. инж. саоб. 
 НИКОЛИНА САВИЧИЋ, дипл. инж. саоб. 
 БРАНКО АЛЕКСИЋ, дипл.инж.саоб. 

Грађевинарство (нискоградња): 
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 ДРАГАН ЗМИЈАЊАЦ, дипл. инж. грађ. 
Хидротехника: 
 НЕВЕНКО САМОУКОВИЋ, дипл. инж. грађ. 
 ЗОРАН ЦИГАН, дипл. инж. грађ.  

Електроенергетика и телекомуникације: 
 БОШКО МИЈАТОВИЋ, дипл. инж. ел. 
 ОГЊЕН ДРАГИЋЕВИЋ, дипл. инж. ел. 

Термоенергетика: 
 СВЈЕТЛАНА ЋЕЈИЋ, дипл. инж. маш. 
 СЛАВИША СТАЈИЋ, дипл. инж. маш. 

Шумско и пољопривредно  земљиште: 
 БОЈАНА ИВИЋ ЖУПИЋ, дипл.инж.шум. 
 ЖЕЉКА СТОЈАНОВИЋ,дипл.инж.пољо. 

Заштита животне средине: 
 мр САША ДУНОВИЋ, дипл.инж.техн. 
 МИЛЕНКО ПЛИВЧЕВИЋ, дипл.инж.жнр.жо. 

Привредне дјелатности: 
 ДАНИЈЕЛ ИВИЋ, дипл. ек. 
 ВИТОМИР МАЛЕШЕВИЋ, дипл.инж.арх. 
 ДРАГАНА КУЗМАНОВИЋ, мастер пр. планер 

Смјернице за провођење плана  
 ДРАГАНА ДУБРАВАЦ, дипл. правник 

 
 

А.I.4. Савјет плана 
 
Одлуком скупштине општине Станари бр. 01-022-518/115  именован је Савјет за праћење израде Плана: 

 
1. Горан Јеринић, дипл. инж. руд.,из реда привредника 
2. Горан Николић, дипл. инж. грађ., ЕФТ 
3. Александар Цвијановић, дипл. инж. арх., из реда стручњака 
4. Дражен Ковачевић, дипл. инж. арх., из реда стручњака 
5. Дијана Смиљанић Ђекић, дипл. правник, из општинске управе. 

 
У току израде Плана, а у складу са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл.Гл. 40/13) одржане су 
сједнице Савјета и спроведене стручне расправе приликом разматрања и утврђивања преднацрта, нацрта 
и приједлога Плана.  
 

А.I.5. Организација сарадње са институцијама, јавним предузећима, привредном 
комором и другим правним и физичким лицима  

 
У складу са чланом 42. Закона о уређењу простора Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општине Станари обратило се дописом друштвеним, културним, образовним, 
привредним и другим субјектима и организацијама за доставу података, захтјева и програма развоја у 
појединим областима. Као одговор на овај захтјев пристигли су дописи институција и комуналних 
предузећа који су узети у обзир као програмски елементи за израду Плана.  
 
 
 
 

А.I.6. Стручна расправа у складу са законом 
 
 
Служба за просторно уређење, Општинске управе  општине Станари, као носилац припреме за израду 
Просторног плана општине Станари организовала је у складу са чланом 46. Закона о уређењу простора и 
грађењу стручну расправу о преднацрту Просторног плана општине Станари. Стручна расправа одржана је 
у просторијама Општинске управе општине Станари 31.05.2016. године.  
 
Стручна расправа о ставу носиоца израде на пристигле примједбе, приједлоге и мишљења одржана је 
30.08.2016. Након одржане стручне расправе извршене су измјене и допуне на основу пристиглих 
примједби на став носиоца израде о пристиглим примједбама, приједлозима и мишљењима те је 
текстуални и графички дио плана достављен Носиоцу припреме Плана на даљу процедуру. 
 
Стручна расправа о ставу носиоца израде на пристигле примједбе, приједлоге и мишљења након 
поновљеног јавног увида одржана је 16.06.2017.године. Обзиром да није било примједби на измјењени 
Нацрт просторног плана Општине Станари у току јавном увида, а ни на стручној расправи, након одржане 
стручне расправе текстуални и графички дио плана достављен је Носиоцу припреме Плана на даљу 
процедуру – разматрање и утврђивање Приједлога Плана.  
 
 

А.I.7. Јавни увид  
 
Јавни увид у Нацрт Просторног плана општине Станари, трајао је 30 дана, у складу са Законом о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број:40/13, 106/15 и 3/16) и Одлуком 
Скупштине општине Станари о утврђивању Нацрта Просторног плана општине Станари, у временском 
периоду од 01.07.2016. до 01.08.2016. године, у термину од 07:00 до 15:00 часова, сваким радним даном, 
од понедељка до петка. Мјеста одржавања јавног увида су: 
 

 просторије Општинске управе општине Станари, 
 просторије носиоца израде тј. Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука д.о.о., Краља Петра I 

Карађорђевића 92-98. 
 
У складу са чланом 49. Закона о уређењу простора Републике Српске («Службени гласник Републике 
Српске», број: 40/13), обављен је поновљени јавни увид на Нацрт просторног план Општине Станари 
2015.-2035. у трајању од 15 дана, у периоду од 15.05.-30.05.2017.године. 
 

А.I.8. Процедура усвајања фаза плана  
 
У складу са чланом 41. став 3, Закона о уређењу простора Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске», број: 40/13), прибављена су мишљења (организација) надлежних институција: 

 Министарство просвјете и културе (број 67.032/052-5226/16, од 19.07.2016.) 
 Републички завод за геолошка истраживања (број 05/1-01/31-186/16 од 30.08.2016.) 
 Министарство унутрашњих послова, Јединица за координацију, Одјељење за експлозивне материје 

и послове заштите од пожара (број 06/1-2-215-512/16, од 12.09.2016. 
 Министарство пољопривреде, шумасртва и водопривреде (број 12.03.5-330-2427/16) 
 Министарство саобраћаја и веза (број 13-03/052-1419/16 од 03.08.2016. 
 Поште Српске (број 1 /2.5-2089-5/16) 
 BH Telecom (број 04.1.2.1.1-2.4-17628/16-3 МХ, о 12.01.2017.) 
 ЈП „Путеви Републике Српске“ (број 02-03-ПЕ-3452/16 од 27.12.2016.) 
 ЈУ „Воде Српске“ (број01/3-5181-5/16 од 13.01.2017. 
 ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ (број 011-6514/16) 
 Министарство индустрије, енергетике и рударства (број 05.07/363-58-6/16 од 07.02.2017.) 
 Министарство просвјете и културе, Републички завод за заштиту културно-историјскиг и приодног 

насљеђа (број 07/1/624-496-2/16 од 30.12.2016.) 
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 „Електропренос“ (број 10-461/17 од 25.01.2017.) 
 Министарство здравља и социјалне заштите  (број 11/06-00-434/16 од 21.12.2017.) 

 
У току поновљеног јавног увида, на Нацрт простоног плана прибављена су мишљења следећих 
(организација) надлежних институција: 

 Министарство саобраћаја и веза (број 13-03/052-951/17 од 31.05.2017.) 
 Жељезнице Републике Српске (број IV-2.2.8559-6/17 од 06.07.2017.) 
 Министарство унутрашњих послова,Управа за материјално финансијске и имовинске послове (број 

09-020-122/17 од 26.05.2017.) 
 Привредна комора Републике Српске (број 04-11-861-1/17 од 30.05.2017.) 
 ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари д.о.о. (број 779/17 од 29.05.2017.) 

 
У складу са чланом 50. Закона о уређењу простора  Министарство за просторно уређење, грађевинарство 
и екологију  издало је рјешење 15.02-363-37/17 од 29.09.2017. којим се даје сагласност на Приједлог Плана. 
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Одлуком 01-020-107/17, донешеној на редовној сједници одржаној 12.10.2017.године, Скупштина општине 
Станари је усвојила Просторни план Општине.  
 

 
 
 

А.II. СТРУЧНА ПРИПРЕМА 
 

А.II.1. Примјењена методологија 
 
Просторно планирање је саставни дио јединственог система планирања и програмирања развоја и 
представља обавезну и континуирану дјелатност Републике и свих јединица локалне самоуправе, а 
обухвата сталан и мултидисциплинаран процес који се врши на основу изучавања природних услова, а 
посебно сеизмичких, демографских, економских, социјалних техничких и других услова којима се 
обезбјеђује функционална и рационална организација и коришћење расположивог простора, добара у 
општој употреби, природних ресурса, материјалних, културних и еколошких вриједности, рационално 
коришћење енергије, заштита и унапређивање животне средине, те усаглашавње интереса свих корисника 
простора.  
 
Закон о уређењу простора и грађењу дефинише просторне и урбанистичке планове као развојне, 
стратешке, дугорочне документе просторног уређења којима се дефинишу основни циљеви и принципи 
развоја у простору.  
 
Просторни план јединице локалне самоуправе преузима и детаљније разрађује планска опредјељења из 
Просторног плана Републике Српске уз уважавање природних и културно-историјских вриједности подручја 
јединице локалне самоуправе.  
 
Поступак и садржај Просторног плана општине Станари, утврђен је на основу Закона о уређењу простора и 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, број: 40/13) и Правилника о садржају, начину израде и 
доношења докумената просторног уређења, („Службени гласник Републике Српске, број:  69/13). 
 
У складу са законским оквиром просторним планом се утврђују: 

 основна планирана намјена површина (грађевинско, пољопривредно, шумско земљиште и водно 
земљиште, зоне експлоатације минералних ресурса), 

 мрежа насеља и центара (урбаног и руралног карактера) и њихово повезивање; 
 критеријуми за ширење урбаних дијелова; 
 намјене ван урбаних подручја; 
 зоне комуналне инфраструктуре са правцима и коридорима за државну и комуналну 

инфраструктуру (развој саобраћајног система јединице локалне самоуправе или градског 
саобраћајног система, водоснабдјевање, енергија, телекомуникације) 

 објекти од значаја за друштвену инфраструктуру јединице локалне самоуправе (здравство, 
школство, култура, спорт); 

 заштићени простори са зонама заштите и мјерама за заштиту (непокретна културно-историјска 
добра и природна добра) 

 мјере заштите животне средине, 
 превентивне мјере заштите од земљотреса и сеизмичка рејонизација; 
 мјере санације угрожених подручја (клизишта, плавна, девастирана, нестабилна и друга 

земљишта), 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; 
 зоне и насеља са границама обухвата за кој је обавезна израда докумената нижег реда или узжег 

подручја; 
 обавезе приликом израде урбанистичких планова и спроведбених докумената просторног уређења; 
 смјернице за спровођење плана (планирање на нижим нивоима, по приоритету и друго) и  
 други неопходни елементи. 

 
Важећи прописи из области просторног уређења дефинишу и обавезу свих субјеката који учествују у 
изради документа просторног уређења да:  

 воде рачуна о јавном интересу,  
 воде рачуна о општим и посебним циљевима просторног развоја,  
 воде рачуна о власничком статусу земљишта и интересима власника земљишта,  
 обезбјеђују координацију секторских политика, 
 усаглашавају појединачне интересе са јавним интересом, 
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 укључују неопходне мјере заштите становника и материјалних добара од природних и других 
непогода, 

 укључују неопходне мјере заштите дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима, 
 разматрају процјену утицаја на животну средину, те  
 омогућавају провјеру оправданости, усклађености и спроводљивости планираних просторних 

рјешења. 
 

Документ просторног уређења ужег подручја мора бити усаглашен са документом просторног уређења 
ширег подручја, а документи сусједних подручја се међусобно усаглашавају. Документ просторног уређења 
се такође усклађује са стратегијама и програмима развоја, плановима инфраструктуре, плановима одбране 
и осталим плановима и програмима од значаја за планирање и развој простора.  
 
Важећим правилником о садржају и начину доношења докумената просторног уређења (Правилник о 
начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења, Службени гласник Републике 
Српске бр. 69/13 прописани су битни елементи за припрему и израду просторног плана.  
 
Општа методологија за израду докумената просторног уређења састоји од сљедећих фаза:  
 

 припремна фаза 
 анализа и оцјена постојећег стања 
 проблеми развоја и уређења простора 
 циљеви 
 програм, односно концепција развоја 
 израда докумената просторног уређења. 

 
У поступку спровођења фаза општег методолошког поступка, потребно је испоштовати: 

 принцип усклађености природних вриједности са људским дјеловањем 
- употребом обновљивих извора енергије (хидроенергија, енергија вјетра, енергија из биомасе, 

енергија сунца, енергија настала из комуналног отпада и друго) 
- грађењем енергетски ефикасних објеката 
- правилним избором локације и укључивањем биоклиматских фактора (микроклима локације; 

утицај конфигурације терена, вегетације поплочаних површина, сусједних објеката, засјенчења, 
рефлексија и друго: утицај сунца и вјетра и друго са мјерама заштите); 

- уважавањем климатских промјена; 
- заштитом од природних катастрофа и техничких хаварија 
- уважавањем потреба дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима и дуго 

 усклађивање принципа проистеклих из претходних фаза развоја анализом стања изграђених 
простора (карактеристике физичке структуре; клима; услови локације; ресурси; обичаји; функције и 
дјелатности које изражавају културу, традицију, историју, достигнути степен техничко-технолошког 
развоја, економску моћ друштва и друго; услови природног и твореног окружења и друго) и  

 принцип интегралног планирања који обједињује значајне факторе развоја уз сагледавња динамике 
потреба и промјена у простору и уз рјешавање сукоба интереса у простору усклађивањем 
функционалних, естетских, енергетских, економских и других критеријума у планирању, 
пројектовању и грађењу објеката. 

 
Фаза израде преднацрта, нацрта и приједлога Плана, подразумијева низ активности (јавни увид, стручна 
расправа, консултације са надлежним институцијама и сл.) на основу којих ће носилац израде плана, у 
сарадњи са носиоцем припреме плана, дефинисати коначно планско рјешење. 
 
 
Савремени приступ планирању 
 
У протеклом прериоду дошло је до значајније промјене приступа планирању тако што је повећана улога 
тржишта, правног система и демократије. 
 
Захтјеви тржишне економије упућују на потребу веће флаксибилности просторних планова. У систему 
развијеног тржишта промјене се јављају у сваком тренутку, изузетно су динамичне и не трпе отпор у виду 

чврстог Плана већ траже константно прилагођавање новим условима и захтјевима. Од просторних планова 
се тражи да омогуће провођење сваке интервенције која не угрожава јавни интерес ни интерес другога. 
 
У овом смислу просторни план треба да дефинише смјернице и политике којима јавни сектор утиче на 
будућу дистрибуцију активности у простору како би се постигла рационалнија просторна организација и 
одржив просторни развој. 
 
Правни систем директно утиче на методологију планирања. У складу са актуелном законском праксом и у 
складу са савременим трендовима просторни план не смије бити замрзнута слика простора у планском 
периоду већ скуп политика и програма који ће се примјењивати у планском периоду тако да се простор 
константно унапређује. Планом су такође дефинисане и мјере и инструменти за спровођење плана. 
 
Демократија у планирању се испољава кроз обавезно и повећано учешће јавности у припреми плана, те 
парламентарни систем припреме, доношења и коришћења плана. 
 
У децембру 2015. године извршена је валоризација терена и почело се са прикупљањем података и 
израдом аналитичко документационе основе, којом се утврдило постојеће стање различитих тематских 
области. Утврђено постојеће стање је дало претпоставке за даље планирање развоја општине и 
утврђивање планских рjешења. У утврђивању планских рjешења учествовало је и грађанство у фази 
Нацрта Плана.  
 
Отворени план 
 
Избор методологије планирања је у директној зависности од комплексности простора који се обрађује. Што 
је простор комплекснији методологија планирања треба да је флексибилнија и отворенија за могуће 
промјене унутар појединих сектора као и међусекторским односима. 
 
Подручје обухвата плана представља изузетно комплексан просторни систем у коме учествује велики број 
међусобно зависних елемената у стању активних и динамичних промјена. Просторни план општине 
Дервента треба стога да тежи форми тзв „отвореног плана“ која подразумијева идентификовање 
међузависности и промјена које се перманентно одвијају у простору и које плану онемогућавају да буде 
статична слика. У оваквом приступу избјегавају се универзална и генерализована рјешења и нарочито 
чврсто одређена, графички и текстуално децидирана рјешења везана за плански период. 
 
Умјесто исцртавања крајње једноставне или комплексне структуре подручја обухвата плана врши се 
идентификовање кључних елемената простора који стоје у међузависној вези и који битно утичу на 
структуру и динамику система. Умјесто локација и траса као физичких елемената система акценат се 
ставља на активности и комуникације као квантитативно-квалитативне предуслове рационалног дјеловања 
тржишта. Идентификовањем активности и њихове повезаности комуникацијама препознаје се просторна 
схема система и потом утврђују његове специфичности у конкретним, посебним условима. Графички 
прилози представљају дијаграмске скице просторних односа са распоредом насеља, саобраћајем и 
подручјима ограничења.  
 
Отворени план простор третира као „систем који еволуира - тако да се класично „уређење простора - 
замијењује процесом раста. Умјесто алтернативних слика замишљене будућности отворени план барата 
са секвенцијалним сценаријима и алгоритмом могућих путева којима прилагођава инструменте и средства. 
Умјесто фиксираних односа на земљишту који се третирају као закон тежи се дефинисању политика које 
омогућавају функционисање система и лако остварење оних промјена које нису у сукобу са јавним 
интересом и које су координиране са другим интересима, власничким правима и др. 
 
Интегрално планирање 
Умјесто гранске и функционалне подијељености савремени трендови тежиште стављају на интегритету 
простора. У овом смислу избјегавају се функционалистички одређена рјешења и раздвојени секторски 
планови јер се тиме простор дезинтегрише тако што сваки сектор тражи рјешење свог проблема док се 
губи идентитет простора као цјелине. 
 
У интегралном приступу планирању посебну тежину имају и принципи одрживог развоја. Секторски приступ 
је управо један од основних услова деградирања простора те се тежи рјешавању просторног система тако 
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да се избјегне предност једног ресора над цјелином а нарочито над еколошким системом простора. 
Умјесто максималног задовољења захтјева одређене активности тежи се интегралном очувању капацитета 
простора као основног ресурса развоја.  
 
Интегрални приступ планирању препознаје органску биолошку логику простора која се одликује хармонијом 
појединих структура, природне околине и укупне цјелине простора.  
 
Методологија израде геолошке фазе у просторно планској документацији 
 
Имајући у виду да су Просторни планови стратешки документи њима се утврђују геолошке карактеристике 
у оквиру стања на предметном подручју и дају се основне смјернице за просторно планирање са посебним 
освртом на ресурсе минералних сировина и могућност искоришћавања истих.  
 
Категоризација терена према стабилности представља саставни дио инжењерскогеолошке валоризације 
подручја обухвата. Посебна пажња поклања се даљим геолошким истраживања на територији општине за 
коју се ради просторни план. 
 
Геолошка фаза је дефинисана Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената  
просторног уређења (Службени гласник Републике Српске бр.69/13). Ова фаза се у правилу састоји од 
геолошке, инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких карактеристика, а важан сегмент 
просторног плана који је везан за геологију су и минералне сировине. 

 
Просторно планска документација се ради на основу Основних геолошких истраживања или детаљних 
геолошких истраживања уколико је то неопходно тј. ако су на располагању. Ниво истражних радова је 
дефинисан Законом о геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске бр.110/13). 
 
Припрема и израда геолошке фазе у планској документацији састоји се од сљедећег: 
 

1. Анализе постојеће геолошке документације о предметном простору, 
2. Израде базне геолошке, инжењерскогеолошке и хидрогеолошке карте на основу доступних 

података, 
3. Геолошко рекогносцирање терена, гдје се врши допуна претходно припремљене карте, 
4. Израда финалне инжењерскогеолошке, хидрогеолошке, сеизмолошке карте и карте минералних 

сировина као прилога просторног плана те пратећег текста који дефинише све 
инжењерскогеолошке, хидрогеолошке и сеизмолошке карактеристике предметног подручја, 

5. Израда текстуалног дијела просторног плана, 
6. На основу предходних анализа дају се смјернице за даља геолошка истраживања и  израду остале 

техничке документације, те неопходни услови који се требају испунити у складу са сетом закона 
везаним за ову област. 

 
Инжењерскогеолошка, хидрогеолошка, сеизмолошка и карта минералних сировина представљају основе 
за даље планирање простора у складу са геолошким условима на терену. 
 

 Анализа постојеће геолошке документације о предметном простору 
 

Предметни простор општине Станара је досад био предмет Основних геолошких истраживања, 
регионалних истраживања која су спроведена у току израде Основне геолошке карте као и детаљних 
истраживања за поједине минералне сировине (подземне воде, угаљ, геотехничка испитивања за потребе 
грађења објеката,). 
 
Као прва фаза израде приступило се прикупљању, селекцији и анализи предходно изведених геолошких 
истраживања која имају значај са аспекта израде просторног плана. 

 
На основу резултата ових истраживања пратиће се основни принцип методологије геолошких истраживања 
о постепеном прибилижавању информацијама о терену.    
 
Поред основне геолошке карте прикупљена је и остала доступна литература и фондовски материјал. 
 

 Израда базне инжењерскогеолошке карте на основу доступних података 

 
Након анализе доступне документације извршиће се обрада расположивих података прикупљених у првом 
кораку. Ове карте ће бити основ за следећи корак геолошког рекогносцирања терена општине Станари. 
 

 Геолошко рекогносцирање  
 
Геолошко рекогносцирање терена ће бити најважнији корак у оквиру геолошке фазе у планском документу. 
Иста се састоји од утврђивања маршрута на основу претходно припремљене базне карте са обиљеженим 
карактеристичним тачкама, те инжењерскогеолошког и хидрогеолошког рекогносцирања терена према 
дефинисаном плану рекогносцирања на означеним карактеристичним тачкама.  
 

 Израда финалних графичких прилога 
 
По завршетку теренских истраживања извршиће се компилација прикупљених података према врсти и 
међусобним односима, те на основу тога, финална геолошка, инжењерскогеолошка, хидрогеолошка, 
сеизмолошка карта као и карта минералних сировина. Поред карата израдиће се и текстуални дио плана 
који представља једну врсту тумача за карате. 
 
Картографски приказ са пратећим текстом служиће као основ за правилно (стратешко) планирање тј. даљу 
разраду просторног плана.  
 

 Израда текстуалног дијела плана 
 
На основу свих података који су прикупљени као и на основу истраживања која су спроведена у току 
израде просторног плана, врши те израда тексутуалног дијела плана који уједно представља и неку врсту 
тумача геолошких, хидрогеолошких и инжењерскогеолошких карактеристика општине. 
 

 Израда смјерница за наставак геолошких истраживања 
 
У овом дијелу се дају смјернице за даља геолошка истраживања, као и законски акти који се морају 
поштовати приликом извођења истих. 
 
Овакав приступ у просторном планирању омогућава макисмално прилагођавање планског рјешења 
предметном простору те максимално искоришћавање минералних сировина. Минералне сировине за које 
тренутно не постоји економска оправданост експлоатације се такође наводе у оквиру минералних сировина 
јер оне представљају минерални потенцијал. На тај начин се омогућава чување ресурса за вријеме кад ће 
те минералне сировине имати већу оправданост за експлоатацију. 
 
 

А.II.2. Подлоге за израду плана 
 
Основна подлога за израду Просторног плана Општине дефинисана Правилником о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења (Сл.Гл. 69/13) јесте топографска карта у размјери 
1:25 000. 

 
 

А.II.3. Анализа претходног документа просторног уређења 
 

Извод из Просторног плана општине Добој (приједлог плана), јун 1987. година 
 
Просторним планом општине Добој анализирано је стање просторног уређења општине (природни услови 
и ресурси, сеизмичке одлике, хидрографски објекти, климатска обиљежја, педолошке карактеристике, 
културно-историјско насљеђе, демографске одлике, насеобински систем, зонирање система насеља и 
насељености, друштвено-економски развој, саобраћајне карактеристике, водопривреда), те су 
представљени заједнички интереси и циљеви (општи и посебни циљеви просторног уређења) али и 
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пројекција просторног уређења.Такође, овим планом су утврђени оквири за доношење мјера и активности 
за утврђивање просторног плана.  
Посебни циљеви, утрвђени овим планом, су: 

 усклађивање развојних потреба са могућностима подручја. прије свега природним изворима и 
условима, оптимално их користити и у што већој мјери чувати и обнављати, повећавајући им 
квалитет; 

 заштита акваторија ријеке Босне, у смислу обезбјеђивања неопходних количина воде потребних за 
индустријску производњу и потребе домаћинства; 

 у структури кориштења простора, потребно је извршити раионализацију кориштења, посебно 
производних пољопривредних и шумских површина; 

 спровођење усвојених планова урбанистичких редова; 
 предожени систем реонских и зонских центара треба да представљају битне аксе у рационалном 

кориштењу простора, робно произвођачкој пољопривредној  и шумарској, заштити простора, 
рационалном развоју инфраструктурних система и одговарајућем развоју  урбаних функција; 

 преко постојеће систематизације  центара одвијаће се и сви процеси диференцираног привредног и 
друштвеног развоја општине, да би се послије 2011. године (након комплексне примјене плана) 
привреда општине представљала индивидуализирни систем, а њена насеља да имају одговарајући 
ниво урбаних центара и урбанизованих руралних насеља; 

 даља афирмација актуелног полицентричног привредног развоја, кроз јачање међусобних веза 
насеља-носилаца привредног развоја, чиме ће се утицати на равномјернији размјештај 
становништва, бољу искоришћеност постојеће инфра и супраструктуре, оптимализацију 
саобраћајних токова и формирање одговарјуће инфраструктурне мреже; 

 резервисати потребне просторе за изградњу нових и проширење постојећих привредних, а посебно 
индустријских објеката; 

 обезбједити и сачувати коридоре зацртане Просторним планом Републике предвиђене за изградњу 
аутопута, дионица трансевропске магистрале, који прелази преко териорије општине; 

 неопходно је планирати развој регионалне и локалне путне мреже; 
 обезбиједити одговарјуће повезивање простора на лијевој и десној обали ријеке Босне са 

одговарјућим бројем веза; 
 изградња преносне и диструбутивне мреже која ће крајем планског периода обезбиједити 

несметано снадбијевање територије општине Добој електричном енергијом у износу 5906 WH са 
очекиваним вршним оптерећењем од 107 MWH. 

 обезбијеђење равномјерне покривености територије општине дистрибутивном мрежом  (10kV и 
20kV) која ће задовољити основне критерије оптималности: квантитет, квалитет, сигурност и 
економичност; 

 остварити већу искориштеност трансформације праћењем развоја конзума, односно утврђивања 
ангажованости, трансформације и употребног времена вршног оптерећења на трафоима 
дистрибутивне мреже; 

 повољним избором инсталисаних снага дистрибутивних трафоа (10 (20)/0,4 kV), избјећи лоше  
напонске прилике и недовољну поузданост, и у случају ниског искориштења трансформације; 

 двостраним напајањем обезбиједити већу поузданост напајања значајних потрошача на територији 
општине; 

 замјена надзених водова  дистрибутивне мреже  подземним кабловима на подручју градских 
насеља (ужа урбана зона) 

 у зонама гдје је предвиђена изградња објеката за колективно становање предвидјети (увести 
обавезу) уградње трафостаница (10(20)/0,4kV) у објекте; 

 тежити успостављању што складнијег односа између посљедица интензивног привредног, односно 
индустријског развоја и квалитета човјекове животне средине њеном заштитом, али и 
унапређивањем; 

 избјегнути, односно свести на најмању мјеру конфликт у простору, између природне и културно-
историјске баштине и изграђених структура, који настају као резултат цивилизацијског и техничког 
прогреса; 

 предложити концепт кориштења и даљње заштите природнх вриједности и културно историјске 
баштине; 

 
 

Пројекција становништва 
Овим планом утврђена је стимулативна популациона политика (престанак исељавања  из овог у друга 
подручја и усмјеравање унутрашњег пресељавања, односно задржавање природног прираштаја и смим 
тим пораст становништва у планском периоду).  
 
Табела бр. 1.: Пројекција броја становника у рајонским и зонским центрима општине Добој до 2011. године 

Насеља година 
1981. 1986. 1991. 1996. 2001. 2006. 2011. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Рајонски центри 
Брестово 1335 1409 1487 1556 1623 1690 1753 
Остружња 1622 1722 1818 1901 1984 2065 2140 
Станари 1331 1409 1597 1556 1864 2003 2149 
Цвртковци 918 971 1024 1072 1118 1164 1222 
Церовица 1893 2004 2115 2212 2309 2403 2561 
Зонски центри 
Драгаловци 1309 1388 1465 1533 1599 1655 1732 
Јелањска 840 887 936 980 1022 1064 1107 
Љеб 506 532 562 588 613 638 664 
Митровићи 491 522 551 576 601 626 651 
Радња 
Доња 712 751 793 830 866 901 938 

Рашковци 708 751 793 830 866 901 938 
     Извор: Предлог Просторног плана општине Добој, Сарајево јуни 1987. године 

 
Централизирајуће функције насеља 

 
Према Просторном плану општине Добој, формиран је 31 хијерархијски систем насеља и насељености, 
унутар којих су се формирале и функције централитета и то: 
-Добој на нивоу Републике  централитет III реда и ранга у групи 16 регионалних централних мјеста; 
-Станари и Остружња Доња имају централне функције на нивоу општине, II ранга, јер дјелују на 
функционално повезивање подручја са Добојем и истовремено на јаче функционално повезивање 
издвојених рајоснких подручја у општини; 
-Брестово, Церовица, Драгаловци, Цвртковци, имају на нивоу општине III ранг  централизирајућих 
функција, јер заједно са десет највише урбанизованих  руралних насеља, дјелују на функционално 
повезивање просторног и друштвено-економског комплекса општине  у јединствен функционални 
организам. 
 
Квалификација друштвене средине 
 
А. Зонски центри у простору општине (насељена мјеста која припадају општини Станари) 
Према Просторном  плану, као зонски центри треба треба да егзистирају (укупно 35 зонских центара на 
подручју општине Добој): 

 Митровићи, 
 Јелањска, 
 Љеб, 
 Драгаловци, 
 Рашковци, 
 Радња Доња. 
 

Б. Рајонски центри (насељена мјеста која припадају општини Станари) 
Према Просторном плану, као рајонски центри треба да егзистирају (укупно 25 рајонских центара): 
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 Брестови, 
 Цвртковци, 
 Станари, 
 Остружња, 
 Церовица. 

 
Прогнозе послије 2011. године 
 
Према прогонзама из Просторног плана, послије 2011. године планирано је издвајање  сљедећих центара 
вишег степена централитета:  

 Станари, 
 Остружња. 

Такође, у зонске центре вишег реда и ранга, планирано је сврставање сљедећих насеља: 
 Драгаловци 
 Брестово. 

 
Просторно зонирање рајонских и зонских центара 
 
Сходно наведном да до конца 2011. године треба да на подручју општине буде 25 рајонских центара и 35 
зонских центара, Просторним планом је предложено сљедеће зонирање: 
А.Прва зона 
У првој зони, која би се  развијала и организовала у централном рајону општине, односно око Добоја и 
долине Босне, планиран је развој  7 рајонских центара, 10 зонских центара и Добој као центар општине и 
регије. Овој зони не припада ни једно насеље које је данас у саставу општине Станари.  
Б. Друга зона 
У другој зони, за коју је планирано да се просторно организује у појасу који је концентричан са централном 
зоном (са свих страна да је ограничава), Просторним планом је предложен развој 11 рајонских центара, те 
10 зонских центара. Овој зони не припада ни једно насеље које је данас у саставу општине Станари. 
В. Трећа зона 
У трећој зони, која је планирана у западном најистуренијем дијелу општинске територије, односно на 
територији западно од долине Босне и Добоја, предложена је организација планског развоја и изградње 5 
рајонских центара и 7 зонских центара. Овој зони припадају насеља Брестово, Цвртковци, Станари, 
Остружња и Церовица, као рајонски центри, те насеља Митровићи, Јелањска, Љеб, Драгаловци, Рашковци 
и Радња Доња, као зонски центри. 
У трећој зони предложен је већи број рајонских и зонских центара, как би се у будућем периоду овај дио 
територије рационалније развијао и систематичније населио, јер у овом дијелу територије, у вријеме 
израде Плана, живјело је око 13000 становника. 
 
Просторна систематизација групација насељености 
 
Изложена просторна систематизација рајонских и зонских центара, укључује и просторну систематизацију 
групације насељености.  
У трећој зони, у коју припадају насељена мјеста која данас чине Општину Станари, планирано је 
формирање групације насељености која би имала 20.000 сталних становника, што је потребно за овај дио 
територије у којем је планиран рационалан и уравнотежен развој. 
 
Екипирање рајонских центара 
 
Урбанизација рајонских центара требала би се одвијати преко институционалне организације служби, 
секундарног, терцијарног, евоентуално и квартарног сектора привреде, а плански дефинисати преко 
урбаних подручја. 
У рајонским центрима, према Просторном плану, било је потребно смјестити сљедеће институције: 
-мјесни уред (мјесну канцеларију или канцеларију мјенсих зајендица) 
-друштвено-политичке и стручне организације 
-станицу милиције 
-пошту 

-самосталну кино дворану (евентуално двије или три) 
-подручну банку  (евентуално двије или три) 
-подручни осигуравајући завод 
-подручни социјални завод 
-трговачко предузеће (два или три) 
-специјализоване продавнице хране 
-специјализоване продавнице обуће и одјеће 
-књижаре 
-специјализоване занатско-услужне радње 
-занатско-услужно предузеће 
-аутосервисе 
-сталну ватрогасну службу 
-осмогодишњу школу 
-негдје и средњу специјалну школу 
-комуналне и складишне службе 
-хотел 
-два или више угоститељских објеката 
-подручну библиотеку 
-тржницу 
-двије или три амбуланте 
-у неким можда и мањи болнички-амбуланти смјештај 
-апотеку 
-спортска друштва и објекте локалног спортског значаја... 
 
Екипирање зонских центара 
 
И урбанизацији зонских центара по плану се требала одвијати преко институционалне организације 
одговарајућих служби, терцијарног и евентуално секундарног и квартарног сектора привреде, поступно и 
систематично. Према томе, Просторним планом, у зонским центрима, потребно је смјестити и развијати 
сљедеће институције и службе: 
-испостава мјесног уреда или мјесне заједнице 
-друштвено-политичке и стручне организације 
-станицу милиције 
-подручна пошта (само у неким) 
-банка или њена испостава (само у неким) 
-заступништво осигуравајућег завода 
-централну основну и осмогодишњу школу 
-дом културе и у њему кино дворану и подручну књижницу 
-аматерско културно-умјетничко друштво 
-амбуланту (сталну или повремену) 
-ветеринарску станицу-службу (сталну или повремену) 
-пољопривредну организацију 
-продавницу мјешовите робе 
-неке специјализоване трговачке радње 
-откупну станицу за пољопривредне производе 
-неколико основних занатских радњи 
-преноћиште са гостионом 
-ресторан 
-добровољно ватрогасно друштво 
-аматерска спортска друштва 
-испоставу осигуравајућег завода (социјално осигурање) 
-евентуално и неке специјализоване службе (водовода, соабраћаја...) 
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Урбана подручја у простору општине Добој 
 
Табела 2. Величине појединих урбаних подручја 
 
Р.бр. Назив насеља Површина у ha 
1. Брестово 68,67 
2. Драгаловци 120,20 
3. Јелањска 13,92 
4. Љеб 20,00 
5. Митровићи 18,00 
6. Осредак 52,00 
7. Остружња 45,71 
8. Радња Доња 29,40 
9. Рашковци 14,00 
10. Станари 131,00 
11. Цвртковићи 25,20 
12. Церовица 54,86 

 
Концепција друштвено-економског развоја 
 
Примарни сектор 
 
Посједовна структура насељених мјеста општине Добој карактеристична је по високој заступљености 
најситнијих газдинстава која могу пружити потпуно запосљење чланова домаћинстава само кроз 
интензивну производњу, уз што боље коришћење земљишта и производњу високо вриједних 
пољопривредних производа. 
У планском периоду очекивано је повећање броја мјешовитих газдинстава и њихово економско јачање. 
 
Секундарни сектор 
 
Постојеће рударске капацитете као и производњу угља, камена и пијеска и производњу грађевинског 
материјала неопходне је подићи на знатно већи технички ниво, јер с обзиром на минералне ресурсе, 
постоје знатне могућности за њихов бржи развој, Станари (угаљ), Грапска и Шеварлије. 
Шири друштвени интереси захтијевају дисперзију мањих индустријских капацитета и у другим мањим 
насељима општине, посебно у насељима која интензивно расту у развијају инфраструктуру. Материјалне 
претпоставке развоја секундарног сектора су: постојећа запосленост, радно способни контигент 
(незапосленог) становништва, образовни ниво и , уопште, квалитет ангажованог и потенцијалног 
контигента радне снаге, а у материјалним претпоставкама: постојећи капацитети, њихов техничко-
технолошки ниво, савременост (нова-стара технологија), те расположиви природни ресурси гравитирајућег 
региона, потенцијални и они који су у експлоатацији, било да се ради о обновљивим, или необновљивим. 
 
Терцијарни сектор 
 
Основна стратегијска опредјељења развоја терцијарних дјелатности планирана је у развоју савремених 
облика трговине, развоју угоститељских дјелатности, туристичке привреде, модернизацију саобраћаја, 
повезивања мјесних центара са градом, ПТТ саобраћај, унапређивање комуналног стандарда, развој 
комуналних дјелатности. 
 
Друштвене дјелатности 
 
У области васпитања и образовања дјеце предшколског узраста, основног и средњег образовања, затим 
развоја здравствене заштите, социјалне дјечије заштите и културних дјелатности и физичке културе 
приоритетна пажња у планском периоду треба да се посвети оним сегментима који на најефикаснији начин 
доприносе убрзању укупног друштвеног развоја. 
 
 
 

Глобална концепција друштвено-економског развоја 
 
Посебну улогу у развоју овог простора имају расположиви фактори развоја. Карактерише се значајним 
богатством у пољопривредним ресурсима, шумским ресурсима, разноврсној флори и фауни, богатству у 
енергетским ресурсима – угаљ, те богатства у изворима и ресурсима неметаличког карактера, као што су 
кварцни пијесак, шљунак, глина и крећњак. 
 
Основне економске стратегије развоја општине Добој 
 
У једну од основних развпојних могућности спада свакако развој индустрије са рударством. Индустрија је 
привредна област у оквиру које је Општина Добој у планском периоду до 2011. године имала највише 
опортунитета за јачи утицај на домаће и међународно окружење, рјешавање проблема незапослености и 
самог развоја општине. 
 
Индустријска зона 
Неопходно је ускладити потребе индустрије за простором. Кроз планове развоја на нивоу општине, у 
планираном периоду предвиђа се сљедећи размјештај и структура индустријских зона: 
 
Табела 4. Размјештај и структура индустријских зона 
 

 Запослени % Површина % 
Добој 11 660 72,2 140,64 33,4 
Руданка 1 500 9,3 13,00 3,1 
Станари 1 000 6,2 124,70 29,6 
Костајница 500 3,1 20,20 4,8 
Липац 200 1,2 14,80 3,5 
Шеварлије 590 3,7 90,90 21,6 
Которско 700 4,3 16,40 4,0 
У К У П Н О 16 150 100,0 420,64 100,0 

 
Пројекције у валоризацији и заштити културних и историјских споменика 
 
1.Градина у Брестову 
Градина у Брестову је средњовјековна утврда и налази се на заштићеном узвишењу у долини Укрине. 
Градина се састоји од очуваних бедема, а грађена је у вријеме средњовјековне босанске државе. 
Предлаже се најригорознији II степен заштите, са потребом рестаурирања објеката и чувања сваког камена 
у зидовима. 
 
2. Грчко гробље у Брестову  
Ово је некропола из средњег вијека. Изнад сеоског гробља налазе се 3 стећка. Постоји претпоставка да се 
у ближој околини налази још који стећак, али им приступ није могућ. Предлаже се III степен заштите. 
 
3. Камење на вијенцу у Доњој Радњи 
Средњовјековна некропола и налази се на тераси изнад ријеке Радње. Некропола је доста девастирана. 
Сада се састоји из само једног споменика, али и поред тога треба предложити и провести III категорију 
заштите и одговарајући договор са Мјесном заједницом. 
 
4. Камење у Церовици 
Некропола средњег вијека, састоји се од 4 стећка, типа сандука. У некрополи је ископано и неколико 
гробова у којим је нађен накит, али није ништа сачувано. Предлаже се III категорија заштите. 
 
5. Клупе у Доњој Остружњи 
Ово је некропола средњег вијека изнад потока Врањак. Састоји се од 2 споменика – стећка. Предлаже се III 
категорија заштите. 
 
6. Грчко гробље у Осредку 
Некропола стећака  која је раније била много богатија, из 14. вијека. Предлаже се II категорија заштите. 
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7. Хумка у Драгаловцима 
Хумка није истражена. Заштита треба прецизније да буде одређена "након истраживања", за сада, 
најстрожије треба заштитити земљу од развлачења, као и раскопавања хумке.  
 
Наведени степени заштите по Просторном плану Добоја из 1987. године нису у складу  са важећим 
члановима Закона о културним добрима (Службени гласник Републике Српске 11/95, 103/8. Данас, према 
наведеном Закону о културним добрима: 

 непокретна и покретна културна добра од изузетног значаја утврђује Народна скупштина Републике 
Српске; 

 непокретна културна добра од великог значаја утврђује Влада Републике Српске; 
 покретна културна добра од великог значаја утврђује Архив Републике Српске, Музеј Републике 

Српске, Музеј савремене умјестности Републике Српске, Јавна установа Кинотека Републике 
Српске и Народна и универзитетска библиотека Републике Српске; 

 остала непокретна добра утврђује Влада Републике Српске,  а Архив Републике Српске и установе 
заштите чији је оснивач Република Српска и јединица локалне самоуправе остала покретна 
културна добра. 

 
Данас се, након 30 година од израде Просторног плана Добоја, на привременој листи Националних 
споменика  БиХ  налази  само Гробљанска капела и гробље у Драгаловцима. 

 
Пројекција развоја поштанског саобраћаја 
 
У табели 5. приказане су пројекције развоја поштанског саобраћаја за 2011. годину по насељеним мјестима 
Општине Станари (издвојено из Општине Добој) 
 
Табела 5. Пројекција развоја поштанског саобраћаја 

Назив насеља бр. стан. 
2011. год. 

бр. члан. у 
пр. дом. 

бр. потр. пр. 
за ГТП 

Потребе 
привр. ДПО 

Укупно ГТП 
2011. год. 

Брестово 1 758 3,8 463 37 500 
Драгаловци 1 732 3,9 444 27 471 
Јелањска 1 107 3,9 284 17 301 
Љеб 664 3,9 170 10 180 
Митровићи 651 3,9 167 10 177 
Остружња 2 149 3,8 565 45 610 
Радња Доња 938 3,9 240 14 254 
Рашковци 938 3,9 240 14 254 
Станари 2 149 3,8 565 45 610 
Цвртковићи 1 211 3,8 318 25 343 
Церовица 1 211 3,8 318 25 343 
 
 
Пројекција развоја електроенергетике 
 
Предвиђање вршног оптерећења и потрошње електричне енергије је од великог значаја за планирање 
развоја електроенергетике. У сљедећим табелама обрађени су сви рајонски центри и дати су сљедећи 
подаци:  
 
ns – број становника 
d – број домаћинстава 
Pvd – вршно оптерећење скупине домаћинстава (KW) 
Pvp – вршно оптерећење пратећих садржаја (KW) 
Pvu – укупно вршно оптерећење насеља (KW) 
NTS – број ТS 10(20)/0,4KV – 250KV 
NTS – број ТS 10(20)/0,4KV – 250KV 
 
 
 

Б Р Е С Т О В О 
Година ns d Pvd Pvp Pvu NTS 
1986. 1409 396 535 148 650 3 
1991. 1487 414 608 178 750 4 
1996. 1556 433 740 210 900 4 
2001. 1623 453 883 244 1070 5 
2006. 1690 474 1052 279 1260 6 
2011. 1758 502 1280 316 1520 7 
 

О С Т Р У Ж Њ А 
Година ns d Pvd Pvp Pvu NTS 
1986. 1722 492 664 181 800 4 
1991. 1818 519 763 218 930 5 
1996. 1901 543 928 257 1130 5 
2001. 1984 567 1106 298 1330 6 
2006. 2065 590 1310 341 1570 6 + 1 
2011. 2149 614 1566 387 1860 6 + 2 
 

С Т А Н А Р И 
Година ns d Pvd Pvp Pvu NTS 
1986. 1409 421 568 148 680 3 
1991. 1597 474 697 192 840 4 
1996. 1556 538 920 210 1070 5 
2001. 1864 601 1172 280 1380 6 
2006. 2003 677 1503 330 1740 6 + 1 
2011. 2149 767 1956 387 2230 6 + 3 

Ц В Р Т К О В Ц И 
Година ns d Pvd Pvp Pvu NTS 
1986. 971 249 336 102 420 2 
1991. 1024 267 392 123 490 3 
1996. 1072 286 489 145 600 3 
2001. 1180 306 597 168 730 4 
2006. 1164 328 728 192 870 4 
2011. 1211 346 882 218 1050 5 
 

Ц Е Р О В И Ц А 
Година ns d Pvd Pvp Pvu NTS 
1986. 2004 448 605 210 770 4 
1991. 2115 487 716 254 920 4 
1996. 2212 530 906 299 1140 5 
2001. 2309 577 1125 346 1400 7 
2006. 2403 628 1394 397 1700 7 + 1 
2011. 2501 691 1762 450 2100 7 + 2 
 
Путна мрежа на подручју општине 
 
До краја 2010. године планирано је знатно повећање густине путне мреже која се постиже развојем 
локалне путне мреже. 
 
Пројекција развоја водопривреде 
 
Основни задатак у планском периоду јесте ангажовање на обезбјеђењу потребних количина санитарне 
воде. Још почетком 70-их година покренута је заједничка активност општина централног дијела сјеверне 
Босне у циљу проналажења дугорочних рјешења водоснабдијевања становништва и привреде на том 
подручју. Општи закључак истраживања је да се проблем водоснабдијевања не може квалитетно ријешити 
из локалних расположивих ресурса и да се рјешење мора тражити из удаљенијих планинских подручја. 
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Изградња система водоснабдијевања се одвија у двије етапе. У првој етапи изградила би се акумулација 
"Марица" на ријеци Усори (3,5m3/сек) са одговарајућом мрежом цјевовода и осталих објеката система 
дистрибуције.У другој етапи изградила би се акумулација "Крајинићи" на ријеци Криваји (1,5-4,0m3/сек) као 
и одговарајуће проширење објеката и цјевовода ове количине воде. 
Завршетком изградње система водоснабдијевања у цјелини би се обезбједиле потребне количине воде за 
становништво и привреду овог подручја за наредних 35-40 година. 
 
Пројекција експлоатације минералних сировина 
 
Дугорочно треба осигуравати услове за експлоатацију угља у Руднику Станари. Повећана експлоатација 
угља у Станарима, и касније и у базену Сјенина-Бушлетић-Чивчије-Осјечанске, омогућиће и изградњу 
погона за више фаза прераде угља, а евентуално и за изградњу погона за производњу феросилиција. 
 
Пројекција развоја стамбено-комуналних дјелатности 
 
Планским периодом до 2011. године планира се изградња 12km водоводне мреже и реконструкција 
постојеће мреже у дужини од 3,8km, затим два резервоара за воду од 650m3 запремине. Затим, изградња 
8,9km канализационе мреже (од чега је 1,4km канализационог колектора). 
У стамбено-комуналним дјелатностима се очекивао, до 2011. године, раст друштвеног производа од 10%, 
дохотка од 10,9%, а за пораст запослености раст по стопи од 6,9%. 
 
Урбана подручја по значају и основној дјелатности 
 
У урбанизована урбана подручја за смјештај и развој, поред примарних и терцијарних снабдјевачких и 
услужних дјелатности и дјелатности друштвене инфраструктуре, предлаже се да се смјештају и развијају 
прерађивачки капацитети секундарног сектора привреде, те да се прогласе и опредјеле сљедећа насеља и 
њихова урбана подручја (насељена мјеста у Општини Станари): 

- Брестово, 
- Остружња, 
- Церовица, 
- Драгаловци, 
- Станари, 
- Цвртковци. 

У зонске центре, односно у рурална урбана подручја, се предлаже намјенско подизање објеката друштвене 
инфраструктуре за рационалан развој пољопривреде и шумске производње, сеоског туризма, трговине, 
угоститељства, здравства, културе, образовања, социјалне заштите и фискултуре. У ову групу улазе 
сљедећа насеља (насељена мјеста у Општини Станари): 

- Радња Доња,  
- Љеб, 
- Митровићи, 
- Рашковац, 
- Осредак. 

 
Животна средина 
 
У простору Општине највећи проблем представља контаминирана подземна и површинска вода. Главни 
контаминатори воде су околни индустријски погони, нарочито њивохи отпадни садржаји. 
 
Пројекција деконтаминације ваздуха 
 
Једине појаве контаминације вазруха су плинови и прашина, врло брзо се елиминирају таложењем, какав 
је примјер у коповима угља, или буду вјетровима врло мало пренесени у околину. Приликом израде Плана 
посебног подручја за рудник Станари, укључено је неколико неопходних мјера, због елиминисања прашине 
и то, да се експлоатација угља и транспорт јаловине обављају у мокром стању. 
 
Пројекција деконтаминације вода 
 
Подземне воде треба обавезно рециклирати у акумулацијама постојећих водовода. Деконтаминацију 
површинских вода треба проводити рециклажама, филтрирањем, или изградњом каскада за брзо отицање. 

 
Пројекција деконтаминације земљишта 
 
Земљишта у општини су релативно дјелимично контаминирана, па се та појава треба детаљније 
испитивати, локализирати и елиминисати. 
 

А.II.4. Извод из Просторног плана вишег реда 

А.II.4.1. Извод из Измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 
2025.године  

 
Поред ефикасних демографских политика, неопходно је прије свега утврдити и координирати извјесне 
мјере економске политике (политика запошљавања, фискална политика, комунална политика, политика 
регијског развоја), као и социјалне политике (сиромашна и девастирана подручја, стамбена политика). У 
томе посебан значај има координација планова, стратегија и појединих закона, и њихова одговорна 
имплементација у амбијенту унапређене територије јединица локалне самоуправе по питању животне 
средине (земљишна политика, политика заштите и унапређења природне и животне средине, културна 
политика). 
 
Овај план сугерише и примјену модела повременог формирања акционих подручја, односно повезивања 
мањег броја јединица локалне самоуправе ради реализације конкретних пројеката од заједничког интереса 
(туризам, инфраструктура, економско повезивање, културна подручја, еколошке услуге, итд). Акциона 
подручја могу да се формирају унутар регије или повезивањем граничних општина из двије регије, уз 
пожељно учешће неког од полова развоја ради њихових већих капацитета (кадровских, институционалних, 
финансијских). 
 
Дефинисана је сљедећа планско-статистичка регија, којој припада општина Станари: Транспортно-
индустријска полицентрична регија Добој-Дервента-Брод-Шамац (око 238.000 ст). Изразито транспортно 
чвориште Републике Српске налазиће се у овој регији. Доминантни саобраћајни правац сјеверне развојне 
осовине Републике Српске (Нови Град-Приједор-Бањалука-Бијељина), робно-транспортни центри и др., 
чине ову регију изузетно просперитетном за даљи развој (већина општина је у категорији развијених). 
Интензивна пољопривреда и индустрија, као и индустрија у самом центру ове регије и центрима општина 
које јој припадају, препознатљив су идентитет краја.  Акционо подручје ове регије, којој припада општина 
Станари је акционо подручје Добој-Дервента-Прњавор, које има доминантно транспортну и индустријску 
функцију обухватајући простор ове три јединице локалне самоуправе и њихове богате ресурсе. Посебна 
специфичност је директна веза са регијама Бањалука и Приједор, која се заснива прије свега на 
инфраструктурним везама и робно-привредној размјени, те значајном демографском потенцијалу (преко 
150.000 ст).  
 
За подручје регије Добој-Дервента-Шамац-Брод планира се развој индустрије, те би се грађевинско 
земљиште у планском периоду највише повећавало у ове сврхе. Планирано повећање граћевинског 
земљишта је 0,40% на рачун пољопривредног земљишта слабијих бонитетних класа док је тенденција да 
шумско земљиште остане процентуално непромијењено, тј. да се заустави смањивање пољопривредног 
земљишта на рачун шумског. Планирано је смањење шумског замљишта за 0,06% у корист водених 
акумулација, чије се повећање планира за до 0,24%. Осталих 0,18% смањиће се на рачун пољопривредног 
земљишта. Са аспекта профитабилности најзначајнија је експлоатација енергетских сировина и њихово 
искоришћавање за развој енергетског сектора са потенцијалом у општини Станари. У планском периоду до 
2025. године требало би реализовати  изградњу II колосијека магистралне пруге  Нови Град – Добој. 
 
За просторни размјештај пољопривреде на пољопривредном земљишту појављује се низ природних 
погодности и ограничења. С тим у вези  водеће пољопривредне гране за равничарска подручја су ратарско 
– повртларска грана и мјешивито сточарство (кластери – рибарство), а за брдска подручја мјешовито 
сточарство и ратарство (кластери – воћарство). 
 
Производна грана шумарства мора стратешким савезом бити повезана са производним гранама примарне 
и финалне прераде дрвета. Како општина Станари припада регији Добој – Дервента – Брод – Шамац, тако 
је главна производна грана шумарства производнја шумских дрвних сортимана, а споредна шумско – 
узгојни радови и сјеменичко – расадничка производња.  
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Енергетски минерални ресурси нису довољно истражени, али су економски значајна лежишта лигнита у 
општини Станари. Деградација земљишта која настаје под утицајем експлоатације минералних сировина и 
одлагања индустријског отпада је изражена на овом подручју. Присутна је и појава природног 
закисељавања земљишта (ацидификација), као и оног изазваног емисијом што негативно утиче на особине 
земљишта и зелени покривач. Што се тиче лежишта угља, његова потенцијалност је углавном позната и на 
основу тога се планира изградња додатних блокова термоелектрана, односно, изградња нових (Станари, 
Миљевина и ТЕ Угљевик 3). Резерве мрког угља и лигнита распоређене су у седам важнијих угљених 
басена: Гацко, Угљевик, Станари, Миљевина, Котор Варош, Љешљани и Рамићи. 
 
Да би се реализовао енергетски биланс Републике Српске у планском периоду се у оквиру 
термоенергетике предвиђа и завршетак започетих радова на изградњи термоелектране „Станариʺ, 
инсталисане снаге 300 МW (према роковима дефинисаним у Уговору).  
 
Очекивани прогресивни развој привреде РС подразумијева претпоставку обезбјеђивања неопходних 
количина воде за технолошке процесе. Потребе у простору и сливовима биће различите и зависиће од 
просторног и технолошког усмјеравања привредних капацитета. Потреба за стратешким рјешењем 
иницирана је и потребом за водом ТЕ Угљевик (акумулација Снијежница на Растошници) и ТЕ Станари (у 
изградњи), за коју је, у зависности од технологије хлађења, потребно предвидјети и изградити акумулацију 
на Малој Укрини.  
 

А.II.5. Информациони основ 
 
Закони, прописи, општинске одлуке 

 Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник РС“ број 40/13 ); 
 Правилник о садржају планова („Службени гласник РС“  број 69/13);  
 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“  број 93/06 );  
 Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“  број 86/07, 14/10 и 5/12 );   
 Закон о шумама („Службени гласник РС“ број 75/08);  
 Закон о измјенама и допунама Закона шумама („Службени гласник РС“ број 60/13); 
 Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени гласник РС“ број 60/09);  
 Закон о ловству („Службени гласник РС“ број 60/09);  
 Закон о измјенама и допунама Закона о ловству („Службени гласник РС“ број 50/13);  
 Закон о електричној енергији - Пречишћен текст, („Службени гласник РС“ број 8/08); 
 Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији („Службени гласник РС“ број 

34/09, 92/09 и 1/11 ) 
 Закон о телекомуникацијама, („Службени гласник РС“ број 19/96 ); 
 Закон о измјенама и допунама Закона о телекомуникацијама („Службени гласник РС“  број 

64/06 )   
 Закон о комуникацијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 31/03); 
 Закон о измјенама и допунама Закона о комуникацијама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 

75/06, 32/10, 98/12 ) 
 Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС“ број 30/10);  
 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, („Службени гласник РС“ број 2/05 )  
 Закона о рударству („Службени гласник РС“ број 59/12 );  
 Закон о концесијама („Службени гласник РС“ број 59/13 );  
 Закон о водама („Службени гласник РС“ број 50/06);    
 Закон о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима (Сл.л. 

СФРЈ 39/64);  
 Закон о измјенама и допунама Закона о водама („Службени гласник РС“ број 92/09 и 

121/12); 
 Закон о геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ број 110/13);  

 Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима („Службени гласник РС“  
број 54/10 )  

 Закон о геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ број 110/13);  
 Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 71/12);  
 Закон о заштити природе - Пречишћен текст („Службени гласник РС“ број 50/01, 34/08); 
 Закон о управљању отпадом  („Службени гласник РС“ број 53/02);   
 Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“  број 

65/08 );  
 Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 124/11);  
 Закон о јавним путевима – Пречишћен текст („Службени гласник РС“ број 16/10);  
 Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник БиХ“ број  6/06 ); 
 Закон о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у 

Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 75/06, 44/07, 84/09 и 62/10 ); 
 Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ број 11/95);  
 Закон о измјенама и допунама Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ број 

103/08);   
 Правилник о техничким нормативима за темељење грађевинских објеката („Службени лист 

СФРЈ“ број 15/90); 
 Правилник о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима 

(„Службени лист СФРЈ“ број 39/64 ); 
 Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима („Службени лист СФРЈ“  број 31/81, 49/82, 29/83,21//88,52/90 ) 
 Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима (Сл.л.СФРЈ 31/81, 49/82,29/83, 21/88, 52/90); 
 Правилник о измјенама и допунама Правилника о техничким нормативима за изградњу 

објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ број  49/82,29/83, 
21/88, 52/90) ) 

  Правилник о класификацији и категоризацији резерви минералних ресурса и вођењу 
евиденције о њима („Службени гласник РС“ број 92/14); 

 Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, („Службени гласник 
РС“ број 112/05); 

 Правилник о заштити од електромагнетских поља до 300GHz, („Службени гласник РС“  број 
112/05); 

 Правилник о измјенама и допунама Правилника о заштити од електромагнетских поља до 
300 GHz („Службени гласник РС“ број 40/07 ); 

 Правилник о зонама безбједности надземних електроенергетских водова надземног напона 
од 110 kV до 400 kV, („Службени гласник РС“ број 32/08); 

 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“ („Службени гласник РС“ број  7/03); 

 Правилник о условима испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник 
РС“ број  44/01); 

 Правилник о третману и одводни отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема 
јавне канализације („Службени гласник РС“ број  68/01);  

 Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“  
број 46/89); 

 Правилник о мониторингу квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ број 39/05); 
 Правилник о мониторингу емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС“ 

број 39/05); 
 Правилник о граничним вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ број 

39/05); 
 Правилник о категоријама отпада са Каталогом („Службени гласник РС“ број 39/05); 
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 Правилник о садржају и начину доношења одлуке о изградњи објеката и уређењу простора 
(„Службени гласник РС“ број 69/05); 

 Правилник о начину успостављања и управљања информативним системом за заштиту 
природе и систему праћења („Службени гласник РС“ број 85/05); 

 Правилник о основним условима које јавни путеви, њихови елементи и објекти на њима 
морају испуњавати са аспекта безбједности саобраћаја („Службени гласник БиХ“ број 
16/07); 

 Правилник о мјерама заштите, начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне 
заштите, подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намјењених 
људској употреби („Службени гласник РС“ број 7/03); 

 Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник РС“ број 
42/01); 

 Уредба о граничним вриједностима емисије загађујућих материја у ваздух („Службени 
гласник РС“ број 39/05); 

 Уредба о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и 
критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“ број 7/06); 

 Уредба о  постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку 
дозволу („Службени гласник РС“ број 7/06); 

 Упутство о садржају студије утицаја на животну средину ( ,,Службени гласник РС“ број  
118/05); 

 Уредба о педагошким стандардима за основно образовање и васпитање (,Службени 
гласник РС“ број  51/11) 

 Акциони план заштите животне средине у БиХ; 
 

 
Планови и програми развоја, стратегије, извјештаји и анализе 

 Просторни план Републике Српске до 2025., Урбанистички завод а. д. Републике Српске, 
Бањалука, Бањалука, 2015. година  

 Просторни план Републике Српске до 2015., Урбанистички завод а. д. Републике Српске, 
Бањалука, Бањалука, 1996.год. 

 Просторни план општине Добој (Приједлог), Сарајево, јуни 1987, године  
 Измјене и допуне Регулационог плана експлоатационих поља рудника Станари 
 Шумскопривредна основа за Добојско-дервентско шумскопривредно подручје-сажетак 

(важност од 01.01.2014. до 31.12.2023. године, ЈПШ „Шуме Републике Српске“, ШГ „Добој“, 
Добој 

 Шумскопривредна основа за шуме у приватној својини за подручје Града Добоја 
 Студија оправданости основања (обнављања) општине Станари, Бањалука, 2013. година, 

Независни универзитет Бањалука 
 Стратегија управљања чврстим отпадом БиХ, 2002 
 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, 
 Становништво БиХ -  Народносни састав по насељима, Државни завод за статистику 

Републике Хрватске, Загреб, 1995. године, 
 Пројекције развоја становништва Републике Српске 1996-2015.године, Урбанистички завод 

Републике Српске, Бањалука 1997. године 
 Демографска статистика бр. 8,9,10,11,12, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2005 

- 2009.  
 План заштите од пожара општине Станари, Бањалука јануар 2016. године 

 
Осим прикупљене документационе основе, кориштене су детаљне информације из стручних организација 
из области инфраструктуре, геодезије, привреде, шумарства, статистике, као и подаци из општинских 
одјељења.  
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 Тошић Д. , Просторно - функцијски односи и везе у нодалној регији Ужице, докторски рад, 

Београд, 1999 
 Арехеолошки лексикон Босне и Херцеговине, Сарајево, 1971.год. 
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 Мијовић Д, 2003: Методологија хидрогеолошких истраживања у просторном планирању и 
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Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

 

Б.I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО 
 

Б.I.1.  Територија 

Б.I.1.1. Граница  
 
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. 
 
Табела бр. 2.: Насељена мјеста и мјесне заједнице у саставу општине Станари 
 

Ред. 
бр. 

Насељено мјесто површина (km²) Мјесна заједница 

1. Брестово 21,52 Брестово 
2. Церовица 22,69 Церовица  
3. Цвртковци 10,70 Цвртковци 
4. Драгаловци 13,06 Драгаловци 
5. Јелањска 15,73 Јелањска 
6. Митровићи 7,12 Митровићи 
7. Осредак 5,58 Осредак 
8. Остружња Доња 11,62 Остружња Доња 
9. Остружња Горња 9,34 Остружња Горња 
10. Љеб 5,63 Љеб 
11. Рашковци 11,98 Рашковци 
12. Радња Доња 13,72 Радња Доња 
13. Станари 12,27 Станари 
 Укупно: 160,96  
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Б.I.1.2. Структура површина по намјени 
 
У складу с обиљежјима простора и обављања дјелатности и активности простор Општине је организован 
кроз сљедећу намјену површина: 

 пољопривредне површине,  
 шумске површине,  
 водене површине 
 грађевинско земљиште. 

 
Пољопривредне површине 
 
На територији општине Станари, пољопривредне површине заузимају 6510,5651 ha. По подацима 
«Извјештаја о површинама и засадима на крају прољетне сјетве у 2015. години», највећу површину 
заузимају ораничне повшине под усјевима, а најмању ливаде.  
 
У односу на број становника, пољопривредног земљишта по становнику  има 0,83 ha. По томе се може 
закључити да су граничне вриједности пољопривредне површине по становнику изнад лимита од 0,4 ha по 
становнику (по свјетским стандардимада би се задовољиле потребе становништва дозвољени минимум 
пољопривредног земљишта је 0,4 ha по становнику). 
 
Највећи број пољопривредних газдинстава је на територији насељеног мјеста Цвртковци.  Према карти 
„пољопривредна земљишта-употребна вриједност земљишта“ Просторног плана Републике Српске до  
2015. године, може се закључити да на подручју општине Станари пољопривредно земљиште припада 
највећим дијелом II категорији (5 и 6 бонитетна класа). На другом мјесту налази се земљиште I категорије 
(2-4 бонитетна класа). 
 
Шумске површине 
 
Векторизацијом и усклађивањем сателитских снимака (ортофото подлога, Google earth), те обрадом 
савременим картографским алатима (Arc Gis, Autodesk Map, Qgis...) утврђена је површина шумског 
земљишта од  8534,647 ha.  
 
Водене површине 
 
Значајни водотоци на територији општине су: Укрина, Радња, Остружња и Илова. 
 
Грађевинска земљишта 
 
Границе грађевинских подручја насељених мјеста на територији општине Станари дефинисане су Одлуком 
о уређењу простора и грађевинском земљишту која је донешена на редовној сједници Скупштине општине 
Станари, одржаној 24.07.2015.године. Овом Одлуком је на подручју општине утврђено градско грађевинско 
земљиште и остало грађевинско земљиште.  
 
Градско грађевинско земљиште на подручју општине дијели се у 2 (двије) зоне и то:  
 

 У обухват урбаног подручја прве зоне улази подручје од моста на путу Р 474а код к.ч. 228 
к.о.Станари и протеже се током ријеке Остружње низводно до к.ч. 1603/3 к.о. Рашковци, наставља 
се сјеверно према прузи, прелази пут ЕФТ-а и пролази иза зграде управе ЕФТ уз руб копа, до 
раскрсница локалног пута Рашковци-Цвртковци с путем за Тодориће и наставља се локалним 
путем до скретања за Јериниће. Наставља се источно путем од Јеринића до Крста, од Крста до 
локалног пута за Јелањску. Са локалног пута за Јелањску скреће у Грујиће према гробљу и пролази 
испод надвожњака до моста на ријеци Остружњи и даље иде низводно током Остружње до к.ч. 
525/8 к.о. Остружња Доња и пружа се јужно до к.ч. 517/1 к.о. Остружња Доња. Од поменуте к.ч. 
наставља се пољским путем до к.ч. 560 к.о. Остружња Доња и наставља се путем уз Коњић обалу 
до к.ч. 569/4 к.о. Остружња Доња и скреће западно до к.ч. 567 к.о. Остружња Доња и наставља се 

                                            
1 векторизацијом и усклађивањем сателитских снимака (ортофото подлога, Google earth), те обрадом савременим 
картографским алатима (Arc Gis, Autodesk Map, Qgis...) утврђена је површина пољопривредног земљишта. 

путем до брда на којем је спомен-костурница к.ч. 448/7 к.о. Станари и даље јужним рубом брда до 
локалног пута Станари-Остружња Доња, пресијеца локални пут и поред к.ч. 388 к.о. Станари и 
преко Луга до ријеке Остружње на к.ч. 243 к.о. Станари и наставља се низводно током ријеке до 
почетне тачке. 
 

 У обухват урбаног подручја друге зоне улази подручје које почиње ушћем ријеке Остружње у 
Радњу, иде Радњом низводно до ушћа у Малу Укрину и наставља низводно до првог моста. Затим 
се пружа сјеверно путем Осредак- Драгаловци, до пруге и пресијеца жељезничку пругу на мјесту ж. 
станице и наставља путем ж. станицу-регионални пут Р 747. Регионалним путем Р 747 наставља до 
старог регионалног пута и њиме наставља до локалног пута Драгаловци-Митровићи-Брестово, 
којим се пружа сјеверно до ловачке куће, а затим скреће шумским путем до Цвртковаца на локални 
пут Рашковци-Цвртковци-Илова. Наставља источно до раскрснице локалних путева у Јелањској па 
се протеже кроз Рауковиће до раскрснице Кестен и спушта се путем кроз Баћиће до регионалног 
пута Р 474а. Са регионалног пута Р 747а иде некатегорисаним путем за Китиће и затим скреће 
шумским путем преко Крњина до крста у Остружњи Доњој. Од Краста наставља локалним путем до 
школе у Остружњи Доњој и од школе путем кроз Видовиће до регионалног Р 474. Овим 
регионалним путем се пружа до локалног пута Станари-Растуша и тим путем наставља до моста на 
ријеци Радњи, даље се наставља Радњом низводно до почетне тачке. 

 
Прву и другу зону градског грађевинског земљишта, те у остало грађевинско земљиште не улазе подручја 
рудних поља гдје је забрањена градња. 
 
Земљиште које није обухваћено првом и другом зоном, сврстава се под остало грађевинско 
земљиште.Остало грађевинско земљиште, дефинисано Одлуком, је изграђено, и неизграђено земљиште, 
намијењено за изградњу објеката, у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и 
одредаба Oдлуке, а које се налази изван зоне градског грађевинског земљишта, односно изван насеља 
градског карактера. 
 
Просторним планом су утврђене постојеће изграђене површине чија се површина разликује од 
грађевинског земљишта утврђеног Одлуком. Постојеће изграђене површине су утврђене комбиновањем 
ортофото снимка, CORINE (CLC) и Google Earth-a снимка њихова површина износи 559,229 hа односно 
3,47 % од укупног подручја Општине. Постојеће изграђене површине чине изграђени дио насељених мјеста 
намјењен становању и индустрији. 
 
Изграђени дио насеља намјењен претежно становању обухвата 510,337 ha, што износи 3,17% од укупне 
површине Општине. Изграђене површине намјењене индустрији обухватају површину термоелектране 
Станари и површину за сепарацију, смјештене уз регионални пут Р-474 Прњавор-Јелах (насељено мјесто 
Драгаловци), односно уз Р-474-а (насељено мјесто Остружња Доња), укупне површине 48,852 ha, што 
износи цца 0,3% површине општине. 
 
 
Остала неплодна земљишта  
 
Површине за искориштавање минералних сировина  
 
Према досадашњим истраживањима и сазнањима, највреднији пиродни ресурс овог подручја је угаљ 
лигнит, на локалитетима Рашковац и Остружња,са утврђеним резервама од око 160 милиона тона и 
посебно познат по ниским вриједнсотима сумпора и пепела, али и са високим процентом влажности. Као 
пратеће сировине у резервама угља, присутни су бетонит, у облику међуслојне глине и са процјењеним 
резервама од око 10 милиона тона, те велике залихе пијеска и шљунка.  
 
Данас се користи површински коп Рашковац, док коп Остружња тренутно није у употреби. 
 
На територији општине Станари постоје два експлоатациона поља и један истражни простор: 

 експлоатационо поље „Станари“ (P 3039,65 ha) 
 експлоатационо поље „Драгаловци и Рашковац“ (P 2441,40 ha) 
 истражни простор „Дуга коса“ (P 34,008 ha) 
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Гробља 
 
На територији општине Станари, гробља заузимају површину од 4,95 ha.  
 
Девастиране површине 
 
На основу подтака BH MAC-a2, на територији општине Станари ризичне површине обухватају 59,70 ha, а 
сумњиве површине 2,34 ha. 
 
Активан површински коп заузима површину од 390,661 ha, а површинско одлагалиште 79,227  ha. Остале 
девастиране површине обухватају површину 15,835 ha. 
 
Површине саобраћајне инфраструктуре 
 
Путну мрежу општине Станари чине регионални, локални и некатегорисани путеви. Регионални путеви на 
територији општине Станари су: 

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

 
Синтезни приказ кориштења простора 
 
Проведена анализа садашњег кориштења земљишта на територији Општине указује на постојање и 
доминацију три основне намјене у оквиру којих се врши даљња функционална диференцијација и 
прожимање. 

 
Основна намјена простора по којима се врши подјела су: земљишта намјењена за пољопривреду, шумско 
и грађевинско земљиште.  
 
На подручју које захвата општина Станари земљиште је груписано у два типа аутоморфна и хидроморна. 
Према подацима „Извјештаја о површинама и засадима на крају прољетне сјетве у 2015. години“, највеће 
површине заузимају ораничне површине.  
 
Векторизацијом и усклађивањем сателитских снимака-ортофото, Google Earth-a, те обрадом савременим 
картографским алатима (Arc Gis, Autodesk Map 3d, Qgis...) утврђено је да пољопривредне површине 
заузимају цца 40%, а шумске цца 53% површине општине. 
 
Грађевинско подручје прожима цијелу територију. Грађевинско подручје подразумијева површине 
намјењене становању, те индустријској зони-термоелектрани. 
 
Приликом одређивања биланса коришћења површина кориштени су различити методолошки приступи, што 
условљава и одређене разлике у погледу учешћа површина различитих категорија земљишта у укупној 
површини општине. 
 
Подаци који су кориштени су: 

 подаци шумско-привредних основа (приватне, државне шуме) 
 обрада ортофото и сателитских снимака.  

 
Свака од ових метода има одређене карактеристике, па тако податке релевантних институција  
карактерише највећа детаљност, али им је недостатак неажурност-подаци се у већини случајева односе на 
територију општине Добој. Google-Earth снимци  и ортофото подлога  су најажурнији од свих извора 
података.  
 
Разлике између ових података су посљедица различитих методолошких приступа у издвајању појединих 
категорија земљишта (површина), као и нивоа детаљности (разматрања).   
 

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

Границу Општине утврђује Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, по којој површина 
општине Станари износи 160,96 km2. Векторизацијом и усклађивањем сателитских снимака као и 
директним рeконгосцирањем терена, а затим обрадом савременим картографским алатима (ArcGIS, 
Autodesk Map, GPS, и др.) добијени су различити подаци о начину коришћења земљишта у односу на 
податке из релевантних институција.  
 
Табела бр. 3. Структура коришћења земљишта на подручју општине Станари (комбиновани ортофото 
снимак и Google Earth) – ha  
 

Приказ просторних показатеља за намјену 
површина 

Укупно ha % од површине 
општине  

Грађевинско земљиште-укупно  
Изграђене површине 
Индустријска зона-термоелектрана 
Индустријска зона-сепарација 

559,229 
510,377 
40,697 
8,155 

3,47 
3,17 
0,25 
0,05 

Пољопривредне површине-укупно 6510,565 40,44 

Неплодно земљиште 
Гробље 
Активан површински коп 
Остале  девастиране површине 
Површинско одлагалиште 

490,668 
4,945 
390,661 
15,835 
79,227 

3,04 
0,03 
2,42 
0,098 
0,49 

Шумске површине -укупно 
 

8534,647 53,02 

Остале водене површине 
 

0,554 0,003 

УКУПНО 16095,663 100 
 
Све ово указује да различити извори података условљавају постојање разлика у погледу учешћа површина 
различитих категорија земљишта.  
 

Б.I.2. Становништво 
 
Најдинамичнију компоненту сваког насеља чини његова популација. Становништво са својим обиљежјима 
попут укупног броја, размјештаја, природног и механичког кретања, те различитих структурних обиљежја, 
има изузетну важност за носиоце друштвеног и економског живота. 
 
Демогеографске карактеристике представљају основни плански параметар према коме се усклађују остала 
планска рјешења-економија, друштвене и јавне дјелатности.  
 
Демографски, економски, територијални развој Републике Српске али и општине Станари, обиљежен је са 
неколико важних догађаја који су се збили током посљедње деценије прошлог  вијека, али и током новијег 
периода, а посљедица су политичких, социјалних  и економских дешавања. Ту прије свега треба истаћи 
распад Југославије, ратна дешавања на територији Босне и Херцеговине, успостављање Дејтонске Босне и 
Херцеговине, те економско-привредног развоја овог простора.  
 
Конкретно, наведена дешавања у територијалном али и демографско-просторном смислу, довела су до: 
 

 миграција становништва, тј. до етничке хомогенизације простора БиХ-Република Српска и 
Федерација БиХ; (но, на простору Републике Српске можемо говорити  о хетерогености 
демографских обиљежја, због чињенице да  је двије трећине или цца 65% становништва 
концентрисано западно од Дистрикта Брчко до Новог Града и Рибника, док остало становништво 
припада  источном дијелу, јужно од Раче на Сави до Требиња и југа Источне Херцеговине) 

 успостављања нових општина у Републици Српској, у постратном периоду (посљедица 
повлачења дејтонске линије разграничења, којом су Републици Српској припале 33 општине са 
цјелокупном територијом и ранијим сједиштем, девет општина са ранијим сједиштем и већим 
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дијелом територије и 18 општина са мањим дијелом територије и без ранијег сједишта општине) 
Посматрајући простор БиХ десио се процес дезинтеграције насеобинског система који је био до 
1991. године. 

 успостављања општине Станари као самосталне-политичко територијалне јединице. Законом 
о оснивању општине Станари (2014. година), ова  општина се оснива подјелом, односно 
издвајањем насељених мјеста која чине подручје Града Добоја.  Дакле, подручје општине Станари 
чини 13 насељених мјеста и то: Брестово, Драгаловци, Јелањска, Љеб, Митровићи, Осредак, 
Остружња Доња, Остружња Горња, Радња Доња, Рашковци, Станари, Цвртковци и Церовица.  

 
Сходно томе, у циљу јаснијег схватања и приказа демогеографских обиљежја, између осталог, извршиће 
се и компаративна анализа у односу на општину Добој али Републику Српску 
 

Б.I.2.1. Демографски развој Општине до 1991.године 
 
 
Демографски развој на територији општине Станари  разматран је у периоду од 1971–1991. године, када су 
пописи вршени сваких 10 година. У овом периоду, насељена мјеста која данас чине општину Станари, била 
су у саставу општине Добој. 
 
У првом периоду, 1971 – 1981.год., кретање броја становника биљежи раст, а у другом периоду, 1981 – 
1991.године долази до пада броја становника. 
 
Табела бр. 4.:Кретање броја становнка општине Станари за период 1971.-1981. године 
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1. Брестово 1513 1417 -96 -6,55 
2. Драгаловци 1204 1312 108 8,59 
3. Јелањска 827 843 16 1,92 
4. Љеб 512 506 -6 -1,18 
5. Митровићи 511 491 -20 -3,99 
6. Осредак 707 730 23 3,20 
7. Остружња Доња 1024 1120 96 8,96 
8. Остружња Горња 509 510 1 0,20 
9. Радња Доња 673 710 37 5,35 

10. Рашковци 694 714 20 2,84 
11. Станари 1224 1301 77 6,10 
12. Цвртковци 998 945 -53 -5,46 
13. Церовица 1572 1858 286 16,68 

 Укупно: 11968 12457 489 4 
Извор података: Попис становништва, домаћинства и станова у 1971. години, Национални састав 
становништва СФР Југославије, Подаци по насељима и општинама, Књига 2; Попис становништва, 
домаћинства и станова у 1981. години, Национални састав становништва СФР Југославије, Књига 1, 
Подаци по насељима и општинама 
 
Дакле, међупописни период од 1971. до 1981.године је период у коме насељена мјеста која чине данашњу  
општину Станари (укупно) биљеже пораст броја становника по стопи од 4о/оо, односно број становника се 
повећао за 489 становника. Насељено мјесто Станари биљежи раст, по стопи од 6,1 о/оо, а становништво се 
са 1224 повећало на 1301. Остали дио општине, биљеже раст у броју становника, односно број становника 
се повећао са 10 774 на 11 156, по стопи од 3,76 о/оо. Дакле, од 13 насељених мјеста, у  4 насељена мјеста 
се биљежи пад броја становника, а осталим раст.  
 
Територијално посматрано, насеља која биљеже пад броја становника у посматраном периоду, 
концентрисана су у сјеверном-сјеверозападном дијелу општине (Цвртковци, Митровићи, Брестово-гранична 

насељена мјеста према општини Дервента и Прњавор), али и у југозападном дијелу (Љеб-гранично 
насељено мјесто према општини Теслић). 
 
У поређењу са општином Добој, за период 1971.-1981. године, закључује се сљедеће: 
 

 насељена мјеста која чине територију општине Станари (укупно) у посматраном периоду су 
остварила раст од  489 становника, што чини 4,63% укупног демографског раста који је забиљежен 
на територији општине Добој; 

 највећи раст остварен је у насељеном мјесту Добој (5294 становника), што чини 50,12 % укупног 
демографског раста општине Добој; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика бр. 1.: Кретање броја становника општине Станари за период 1971.-1981. године 
 
У другом међупописном периоду од 1981. до 1991. године, биљежи се опадање броја становника. Дакле, у  
односу на претходни период  биљежи се негативна стопа раста од -10,40о/оо. Број становника се са 12 457  
смањио на 11 226. односно становништво на територији општине се смањило за 1231 становника.  
 
Иако насељено мјесто Станари и даље биљежи раст у броју становника, по стопи од 1,45 о/оо, треба истаћи 
да је тај раст далеко мањег интензитета. Дакле,  становништво се са 1301 повећало на 1320 становника. 
Од 13 насељених мјеста, 11 су остварила пад у кретању броја становника (-11,87 о/оо.), док само 2 насеља 
биљеже раст. Уз насељено мјесто Станаре, ту спада и Остружња Доња.  
 
Територијално посматрано, насељена мјеста која биљеже раст концентрисана су централном дијелу 
општине.  
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Табела бр. 5.Кретање броја становника општине Станари за период 1981.-1991. године.  
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1. Брестово 1417 1252 -165 -12,36 
2. Драгаловци 1312 1018 -294 -25,24 
3. Јелањска 843 698 -145 -18,82 
4. Љеб 506 438 -68 -14,41 
5. Митровићи 491 437 -54 -11,64 
6. Осредак 730 605 -125 -18,73 
7. Остружња Доња 1120 1131 11 0,98 
8. Остружња Горња 510 494 -16 -3,19 
9. Радња Доња 710 579 -131 -20,33 

10. Рашковци 714 663 -51 -7,41 
11. Станари 1301 1320 19 1,45 
12. Цвртковци 945 896 -49 -5,32 
13. Церовица 1858 1695 -163 -9,18 

 Укупно: 12457 11226 -1231 -10,40 
Извор података : Попис становништва, домаћинства и станова у 1981. години, Национални састав 
становништва СФР Југославије, Књига 1, Подаци по насељима и општинама; Попис становништва, 
домаћинства и станова у 1991. години, Национални састав становништва СФР Југославије 
 
У поређењу са општином Добој, за период 1981.-1991. године, закључује се сљедеће: 

 општина Добој биљежи раст, али знатно мањег интензитета (раст за 3001 становника); 
 у наведеном расту, насељена мјеста Станари и Остружња Доња (једина насељена мјеста која 

биљеже раст у посматраном периоду) учествују са цца 1%. 
 
Динамичан развој становништва са факторима природног и механичког кретања, а под утицајем 
друштвено–економског развоја, доприњели су интензивним промјенама броја и структуре домаћинстава 
(раслојавање сложених породица), а посебно самачких (млади радници, ђаци и сл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр. 2.: Кретање броја становника општине Станари за период 1981.-1991. године 

Табела бр. 6.: Кретање броја домаћинстава општине Станари за период 1971.-1991. године 
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1. Брестово 355 4,3 379 3,7 377 3,3 
2. Драгаловци 298 4,0 319 4,1 308 3,3 
3. Јелањска 194 4,3 214 3,9 195 3,6 
4. Љеб 110 4,7 117 4,3 133 3,3 
5. Митровићи 110 4,6 123 4,0 128 3,4 
6. Осредак 151 4,7 182 4,0 174 3,5 
7. Остружња 

Доња 242 4,2 280 4,0 307 3,7 

8. Остружња 
Горња 109 4,7 129 4,0 140 3,5 

9. Радња 
Доња 134 5,0 154 4,6 152 3,8 

10. Рашковци 160 4,3 192 3,7 183 3,6 
11. Станари 330 3,7 375 3,5 402 3,3 
12. Цвртковци 208 4,8 232 4,1 245 3,7 
13. Церовица 330 4,8 412 4,5 442 3,8 
Укупно:  2731 4,4 3108 4,0 3186 3,5 

Извор података:Попис становништва и станова 1971., Становништво и домаћинства у 1948., 1953., 
1961. и станови у 1971. години, Резултати по насељима и општинама, Књига VII;Упоредни преглед 
броја станова и домаћинстава 1948.,1953,1961,1971,1981., СР БиХ; Попис становништва, домаћинства, 
станова и пољопривредних газдинства 1991. године, домаћинства по насељеним мјестима, Сарајево 
1999. година 
 
Број домаћинстава у општини се повећао у периоду 1971.-1991. године, са 2731 на 3186, док је просјечна 
величина домаћинства имала тенденцију пада. Наиме, просјечна величина домаћинства у 1971. години 
износила је 4,4 члана, а у 1991. години 3,5 члана. 
 

 
 

Слика бр. 3.: Кретање броја домаћинстава у периоду 1971.-1991. године 
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Повећање броја домаћинстава резултат је формирања нових домаћинстава која су настала раслојавањем  
великих породица. Дакле, смањење величине домаћинства посљедица је демографских процеса и утицаја 
социјалних чињеница, које истичу у први план њихову квалитативну помјену-она постају ужа породична 
домаћинства састављена од родитеља и дјеце. 
 
Посматрајући по насељеним мјестима, закључује се сљедеће: 
 

 у цјелокупном посматраном периоду, тј. 1971.-1991., насељено мјесто Церовица је 1991. године 
имало највећи број домаћинстава, 442; 

 у цјелокупном посматраном периоду, тј. 1971.-1991.,насељено мјесто Радња Доња је 1971. године 
имало највећу просјечну величину домаћинства-5 чланова; 

 1971. године, насељена мјеста Брестово, Церовица и Станари имали су највећи број 
домаћинстава, а највећу просјечну величину домаћинстава насељена мјеста Радња Доња, 
Церовица и Цвртковци; 

 1981. године, насељена мјеста Церовица и Брестово и даље имају највећи број  домаћинстава,  те 
су  највећу просјечну величину домаћинстава и даље  задржала насељена мјеста Радња Доња, 
Церовица и Цвртковци; 

 1991. године, Церовица и Станари имају највећи број домаћинстава, док највећу просјечну 
величину домаћинства имају Церовица и Радња Доња; 

 
Слике бр. 4. и 5.:Просјечна величина домаћинства 1971.-1981. године 

  

 
 

Слика бр. 6.: Просјечна величина домаћинства 1991. године 
 
 
У посматраном периоду, подручје цјелокупне општине Добој, карактерисало је сљедеће: 
 

 као и на територији насељених мјеста која чине подручје општину Станари, и цејлокупну општину 
Добој карактерисао је раст броја домаћинстава и пад просјечне величине домаћинства;  

 наиме, број домаћинстава је са 21 293 (1971. године)  порастао на 30 074 (1991. година), а 
просјечна величина домаћинства 1971. године износила је 4,2, а 1991. 3,4; 

 

 
Слика бр. 7: Домаћинства општине Станари 1991. године, са или без пољопривредног газдинства 
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Анализирајући податке о броју домаћинстава из 1991. године, а који се односе на то  да ли имају 
пољопривредно газдинство (према попису становништва из 1991. године, домаћинство је имало 
пољопривредно газдинство сматрало се оно  гдје су чланови користили намјање 10 ari обрадивог 
земљишта, или мање од 10 ari, под условом да су имали одређен број стоке или живине)  или не, 
закључује се сљедеће: 
 

- у свим насељеним мјестима преовлађују домаћинства са пољопривредним газдинством; 
- најмањи удио домаћинстава без пољопривредног газдинства у укупном броју домаћинстава 

заступљен је у оквиру насељеног мјеста Станари (од укуног броја домаћинстава цца 30% немају 
пољоприведног газдинства) 

- сва остала насељена мјеста карактерише изузетно велик удио домаћинстава са пољопривредним 
газдинством у укупном броју домаћинстава (преко 79%). 

 

Б.I.2.1.1.     Природно и механичко кретање становништва 
 
Бројчани развој становништва резултат је природних карактеристика развоја становништва, односно 
кретања наталитета, морталитета и природног прираштаја са једне и миграционог кретања становништва у 
оквирима општине и у ширем окружењу, са друге стране.  
 
Статистички подаци о броју живорођених, умрлих тј. природном прираштају за 1981. и 19903. годину, 
указују на сљедеће закључке: 

 позитиван природни прираштај карактерише посматрани период за општину Станаре; 
 по насељеним мјестима, 1981. године, негативан природни прираштај, карактерише само насељено 

мјесто Рашковци; 
 по насељеним мјестима, 1990. године, негативан природни прираштај, карактеришу сљедећа 

насељена мјеста: Јелањска, Митровићи, Остружња Горња, Рашковци. 
 

 
 

Графикон бр. 1.: Природно кретање становништва по насељеним мјестима општине Станари за 1981. и 
1990. годину 

 

                                            
3 носиоц израде је располагао подацима само за 1981. и 1990.  годину, без 1971. године 

Поредећи са подацима општине Добој, закључују се да су насељена мјеста која чине данашњу општину 
Станаре, учествовала са цца 6,57% 1981., тј. цца 5,3%  1991. године у укупном природном прираштају. 
 
Табела бр. 7.: Број живорођених и умрлих по насељеним мјестима општине Станари 
 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Назив насеља 1981. 1990. 

живорођени умрли прир. 
прир. 

живорођени умрли прир. 
прир. 

1. Брестово 11 9 2 10 5 5 
2. Драгаловци 16 7 9 13 10 3 
3. Јелањска 12 6 6 5 10 -5 
4. Љеб 5 4 1 6 3 3 
5. Митровићи 8 6 2 0 5 -5 
6. Осредак 8 4 4 10 6 4 
7. Остружња Доња 24 12 12 12 11 1 
8. Остружња Горња 4 4 0 2 5 -3 
9. Радња Доња 6 3 3 9 2 7 

10. Рашковци 4 7 -3 5 6 -1 
11. Станари 26 9 17 16 9 7 
12. Цвртковци 7 3 4 11 5 6 
13. Церовица 23 8 15 27 9 18 

 Укупно: 154 82 72 126 86 40 
 општина Добој 1664 568 1096 1460 706 754 

Извор података: Укупно рођени по насељима према виталитету и живорођени према полу, месту 
порођаја и брачности за 1981. и 1990. годину; Умрли по насељима према полу, лечењу, месту смрти о ко 
је установио смрт, ко је дао податке  о узроку смрти и умрла одојчад по полу 1981.и 1991. године; 
 
Миграциона обиљежја насељених мјеста општине Станари за 1971. годину, указују да је насељено мјесто 
Станари, имало најмањи број лица који од рођења станују у Станарима (цца 67,08% од укупног 
становништва), тј. највећи број досељених. Највећи број досељених био је са територије тадашње општине 
Добој,  потом из других општина СРБИХ и других СР. 
 
Најмањи број досељених у посматрном периоду имало је насељено мјесто Церовица. (цца 89% 
становништва од рођења станује у овом насељеном мјесту). 
 
Од укупног броја становника општине Станари, цца 18% се доселило из других подручја. Највећи број 
досељених је  са територије тадашње општине Добој.  
 
Табела бр. 8.: Становништво према миграционим обиљежјима 1971. године 
 

Ре
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и 
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Становништво које је у насеље у коме 
станује досељено  
са подручја 
Исте 
општи
не 

Друге 
општине 
исте СР 

Друге 
СР  

Друге 
државе 

1. Брестово 1971. 1513 1311 73 128 1 - 

2. Драгаловци 1971. 1204 1059 55 90 - - 

3. Јелањска 1971. 827 672 115 40 - - 

4. Љеб 1971. 512 418 50 41 2 - 
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5. Митровићи 1971. 511 418 52 40 1 - 

6. Осредак 1971. 707 563 64 76 1 - 

7. Остружња 
Доња 

1971. 1024 825 143 48 8 - 

8. Остружња 
Горња 

1971. 509 397 81 27 3 - 

9. Радња Доња 1971. 673 555 57 57 - - 

10. Рашковци 1971. 694 525 124 36 7 - 

11. Станари 1971. 1224 821 157 227 16 - 

12. Цвртковци 1971. 998 871 84 29 6 - 

13. Церовица 1971. 1572 1405 120 43 3 - 

 Укупно: 1971. 11968 9840 1175 882 48 0 

Извор података: Становништво према миграционим обиљежјима, Попис становништва Југославије 
1971. године 

 

Б.I.2.1.2. Старосна и полна структура становништва 

 
Појам структура становништва према неком обиљежју означава фреквенцију према вриједностима или 
модалитетима тог обиљежја. Врло је промјенљива категорија и у зависности је од фактора који је одређују. 
Он је функција природног кретања и просторне покретљивости становништва, а истовремено је и њихов 
фактор. 
 
Анализа старосне и полне структуре становништва је битна из разлога што из ње произилазе кључни 
контингенти становништва како за биолошку репродукцију, тако и за формирање радне снаге. Директно су 
условљени природним кретањем становништва. 
 
Темељним анализирањем ове структуре могу се добити старосно-полни функционални контингенти који 
нас обезбјеђују продуктивним подацима, као што су: подаци о старости становништва, за истраживање 
биорепродукције, за оцјењивање радног потенцијала становништва, за планирање школства, и др. 
 
Старосна структура становништва на подручју Општине анализирана је кроз двадесетогодишњи период, 
од 1971.-1991. у коме су извршена три пописна периода. Промјене у старосној структури становништва 
Општине посматране су кроз велике старосне групе: 0-14, 15-64 и 65 и више година. 
 
Старосна група становништва од 0-14 година, са учешћем од 37,14 % 1971. године биљежи стално и 
убрзано апсолутно и релативно смањење, што је посљедица интензивног смањивања наталитета на 
подручју Општине, тако да 1991. године учествује са 19,38 % у укупном становништву Општине.  
 
Табела бр. 9.: Старосна и полна структура становника општине Станари за период 1971.-1991. год. 
 

Година Полна 
структура 

Старосне групе у % 

0-14 15-64 > 64  УКУПНО 
1971 укупно 37,14 59,81 3,05 100 
  мушки 18,68 26,64 1,53 46,85 

  женски 18,46 33,17 1,53 53,16 
1981 укупно 27,27 67,45 5,28 100 
  мушки 13,53 34.23 2,5 50,26 
  женски 13,74 33,21 2,78 49,74 
1991 укупно 19,38 70,07 10,54 100 
  мушки 9,92 36,64 4,76 51,32 
  женски 9,46 33,43 5,79 48,68 

Извор података: 1971.-1991.године Републички завод за статистику, Бања Лука 
 
Категорија радно способног становништва, у доби од 15-64 године биљежи раст до 1981. године, да би по 
Попису из 1991. године, ова категорија биљежила пад.  
 
Анализом ове табеле можемо закључити да се на подручју општине Станари старосна структура кретала 
од младог или експанзивног становништва 1971. године, зрелог или стационарног становништва 1981. 
године до старoг или контрактивног становништва 1991. године, са тенденцијама ка процесу даљег 
демографског старења у наредним годинама. 
 
Најстарија категорија становништва Општине (65 и више година) са учешћем од 3,05 % у укупном 
становништву 1971. године биљежи стално апсолутно и релативно повећање. Природни процес старења 
становништва и продужавањем просечног трајања живота, ова старосна група ће стално повећавати своје 
учешће у укупном становништву Општине. У 1991. години ова категорија је учествовала са 10,54 % у 
укупном становништву.  
 
За планирање развоја и просторне организације општине Станари, у погледу димензионисања и 
просторног размештаја основних функција указује се потреба за утврђивањем одређених контигената 
становништва. У томе су посебно значајна дјеца испод 5 година, дјеца од 5 до 14 година и радни 
контингент становништва (15-64).  
 
Пад наталитета 1991. године у односу на 1971. годину условио је смањење учешћа дјеце испод 4 године у 
укупном становништву Општине са 11,8 % у 1971.год. на 5,7% у 1991. години.  
 
Школскообразовни контингент деце од 5 до 14 година такође је апсолутно и релативно смањен, са 25,34% 
у 1971. години на 13,68 % у 1991. години.  
 
Радни контингент становништва повећан је са 59,81% у 1971. години на 70,07% у 1991. години. 
 
Анализирајући полну структуру становништва закључује се сљедеће: 

- 1971. године присутан је већи удио женског становништва 
- 1981. и 1991. године у укупном становништво више је заступљено мушко становништво. 

 
У радној активној доби женско становништво је 1971. године имало бројчану надмоћ, док 1981.- 1991. 
године мушко становништво има доминантнију улогу у радној активној доби у односу на женско 
становништво.  
 
Бројније мушко становништво најстарије добне групе (1981.-1991.) највећим дијелом је резултат дужег 
просјечног живота мушкараца. 
 

Б.I.2.1.3. Размјештај становништва и густина насељености 

 
Густина насељености је врло значајна у просторном планирању, јер спаја простор и становништво, тј. 
природне и људске ресурсе. 
 
Размјештај становништва је један од основних показатеља (не)равномјерног социо-економског развоја, 
пружајући информације како о потенцијалима (у смислу радне снаге, корисника услуга, потрошача...) тако и 
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у смислу специфичних развојних изазова (урбане дисекономије, депопулације подручја, производне 
виталност подручја, оправданост опремања техничком инфраструктуром) 
 
Размјештај становништва и густина насељености на некој територији зависи од многих фактора, како 
природних (рељеф, клима, еколошко стање итд.) тако и друштвених, односно створених услова. 
 
За диференцирање територија према критеријумима Европске Уније, као и ESPON-а, рурална подручја се 
сматрају она са густинама мањим од 100 ст/км², док су потенцијална агломерацијска подручја са густинама 
преко 200 ст/км². У домаћој планерској пракси, уобичајно се користи скала вријендости: <50, 50-100, 100-
200, 200-500, >500 ст/ km ² или 10 и мање, 10-30, 30-50, 50-100, 100-150, те више од 150. 
 
Табела бр. 10.: Класификација насеља према густини насељености 1991.године 
 

Густина насељености 
према броју ст/ km² 

Број насеља Број 
становника 

% у укупном 
становништву 

10 и мање 0 0 0 
10-30 0 0 0 
30-50 2 1277 11,38 
50-100 9 8024 71,48 
100-150 2 1925 17,14 

>150 0 0 0 
УКУПНО 13 11226 100 

 
 
 

 
Слика бр. 8.: Густина насељености 1991. године 

 
Густина насељености према Попису из 1991. године, на подручју које покрива општина Станари, износила 
је 70 ст/ km ². Највећу густину насељености имала су насељена мјеста Осредак и Станари са  108 ст/ km ², 
а најмању Радња Доња и Јелањска са 42 односно 44 ст/ km ².Највећи број насеља (9)  имао је густину 50-
100 ст/ km², два насеља од 100-150 ст/ km², док насеља са густином преко 150 ст/ km² није било. 

 
Што се тиче густине насељености 1971. и 1981. године, а на основу података из Пописа становништва, 
закључује се сљедеће: 
 

- најмању густину насељности имало је насељено мјесто Радња Доња са 50 ст/ km ² 1971. године, тј. 
52 ст/км km ², ; 

- највећу густину насељености са 126 ст/ km ² 1971. године, тј. 130 ст/ km ² 1981. године имало је 
насељено мјесто Осредак.  
 

Б.I.2.2. Демографски развој Општине од 1991.године 
 
За посматрани период, тј. период од 1991. до 2015. године, кориштени су резултати Пописа становништва 
из 1991. године, тј.прелиминарни резултати  пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. 
године, као и подаци Агенције за идентификациона документа евиденцију и размјену података  (2011. 
година).  
 
Табела бр. 11.Кретање броја становнка општине Станари за период 1991.-2013. године 
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ди
на

 

 П
ро

м
jе
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о / оо
 

1. Брестово 1252 766 -486 -21,89 
2. Драгаловци 1018 396 -622 -39,99 
3. Јелањска 698 481 -217 -16,73 
4. Љеб 438 382 -56 -6,21 
5. Митровићи 437 252 -185 -24,41 
6. Осредак 605 314 -291 -28,79 
7. Остружња Доња 1131 938 -193 -8,48 
8. Остружња Горња 494 428 -66 -6,51 
9. Радња Доња 579 402 -177 -16,40 

10. Рашковци 663 500 -163 -12,74 
11. Станари 1320 1123 -197 -7,33 
12. Цвртковци 896 653 -243 -14,26 
13. Церовица 1695 1230 -465 -14,45 

 Укупно: 11226 7865 -3361 -16,00 
Извор података: Попис становништва, домаћинства и станова у 1991. години, Национални састав 
становништва СФР Југославије; Прелиминарни резултати  пописа становништва, домаћинстава и 
станова у БиХ 2013. године. 
 
Анализирајући  податке предочене у наведеним пописима, јасно се закључује сљедеће: 

- за 22 године, становништво насељених мјеста која чине општину Станари смањило се за 3361 
становника; 

- највеће смањење у кретању броја становника забиљежено је у насељеном мјесту Драгаловци (-
622) 

- ни једно насељено мјесто није забиљежило раст у посматраном периоду; 
- поред Драгаловаца и насељених мјеста Брестово и Церовица су забиљежили велики пад у кретању 

броја становника (-486 односно -465 становника). 
- најмање смањење је у насељеном мјесту Љеб (становништво се смањило за 56 становника). 

 
Уколико при анализи кретања броја становника узмемо податке добијене од стране Агенције за 
идентификациона документа евиденцију и размјену података из 2011. године, и податке Пописа 
становништва из 1991. године, закључујемо да се за 20 година, становништво насељених мјеста која чине 
општину Станаре смањило се за 2366 становника.  
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Највеће  смањење је забиљежено у оквиру насељеног мјеста Драгаловци (-568), док је  раст остварен само 
у насељеном мјесту Станари ( за 229 становника). 
 
Табела бр. 12.Кретање броја становнка општине Станари за период 1991.-2011. године 
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1. Брестово 1252 920 -332 -13,90 
2. Драгаловци 1018 450 -568 -35,17 
3. Јелањска 698 559 -139 -10,05 
4. Љеб 438 391 -47 -5,15 
5. Митровићи 437 308 -129 -15,74 
6. Осредак 605 426 -179 -15,78 
7. Остружња Доња 1131 819 -312 -14,55 
8. Остружња Горња 494 445 -49 -4,74 
9. Радња Доња 579 485 -94 -8,03 

10. Рашковци 663 413 -250 -21,12 
11. Станари 1320 1549 229 7,26 
12. Цвртковци 896 751 -145 -8,00 
13. Церовица 1695 1344 -351 -10,50 

 Укупно: 11226 8860 -2366 -10,71 
 
Извор података: Попис становништва, домаћинства и станова у 1991. години, Национални састав 
становништва СФР Југославије; подаци добијени од стране Агенције за идентификациона документа 
евиденцију и размјену података за 2011. годину-број становника са пријављеним пребивалиштем  у 
насељеним мјестима општине Станари 
 
Број домаћинстава је у периоду 1991. године па до 2013. године имао тренд смањења. Наиме, осим што се 
број домаћинства смањио, смањила се и просјечна величина домаћинства.  Највећи број домаћинства 
1991. године имало је насељено мјесто Церовица (442), а 2013. године насељено мјесто Станари (382).  
 
Табела бр. 13.: Кретање броја домаћинстава општине Станари за период 1991.-2013. године 
 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

Н
аз

ив
 

на
се

љ
а 

1991.год. 2013 год. 

бр. 
домаћинстава 

просј. вел. 
домаћинства 

бр. 
домаћинстава 

просј. вел. 
домаћинства 

1. Брестово 377 3,3 274 2,80 
2. Драгаловци 308 3,3 100 3,96 
3. Јелањска 195 3,6 155 3,10 
4. Љеб 133 3,3 115 3,32 
5. Митровићи 128 3,4 90 2,80 
6. Осредак 174 3,5 115 2,73 
7. Остружња Доња 307 3,7 308 3,05 
8. Остружња Горња 140 3,5 136 3,15 
9. Радња Доња 152 3,8 128 3,14 
10. Рашковци 183 3,6 156 3,21 
11. Станари 402 3,3 382 2,94 
12. Цвртковци 245 3,7 201 3,25 
13. Церовица 442 3,8 379 3,25 
 Укупно:  3186 3,5 2539 3,10 

Извор података: Попис становништва, домаћинства и станова у 1991. години, Национални састав 
становништва СФР Југославије; Прелиминарни резултати  пописа становништва, домаћинстава и 
станова у БиХ 2013. године 

Б.I.2.2.1. Природно и механичко кретање становништва 
 
Компоненте природног кретања становништва општине Станари у периоду 2003.-2014. указују на проблеме 
у демографском развоју. Наиме, посматрани период  карактерише константно негативан природни 
прираштај, с тим да је његова вриједност 2014. године била највећа (-80). 
 
 

 
Дијаграм бр. 1.: Природно кретање становништва општине Станари 

 
Извор података: Републички завод за статистику, Република Српска 
 
Посматрајући по насељеним мјестима, уочава се да поједина насељена мјеста биљеже позитиван 
природни прираштај. Наиме, компративном анализом података (2003. и 2014. година) природног кретања 
по насељеним мјестима која чине општину Станаре, закључује се сљедеће: 

- позитиван природни прираштај у 2003. години, имала су сљедећа насељена мјеста: Радња Доња, 
Рашковци, Церовица, док у 2014. години ни једно насеље не биљежи позитиван природни 
прираштај; 

- највећу негативну вриједност природног пираштаја у 2013. години имало је насељено мјесто 
Драгаловци (-11), док је у 2014. години насељено мјесто  Брестово (-16) 
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Дијаграм бр. 2.:Природно кретање становништва за насељена мјеста Oпштине 2003. и 2014.  

 
Извор података: Републички завод за статистику, Република Српска 
 

Б.I.2.2.2. Старосна и полна структура становништва 
 
За анализу података о старосној-полној структури кориштен је алтернативни извор података заснован на 
административном извору  (Агенције за идентификациона документа евиденцију и размјену података-2011. 
година). Наиме, анализом предочених података, закључује се сљедеће: 

 већи удио мушке у односу на женску популацију (изузев насељеног мјеста Љеб); 
 удио старосне категорије 0-5 године  је већи у мушкој популацији; 
 удио старосне категорије 6-14 године је већи у женској популацији; 
 удио старосне категорије 15-64 године знатно је већи код мушкараца; 
 удио најстарије категорије становништва (>=65) већи је у женској популацији. 

 
Табела бр. 14.: Старосно-полна структура општине Станари за 2011. годину 
 
Редни 
број Назив насеља мушкарци жене укупно 

0-5 6-14 15-64 >=65 0-5 6-14 15-64 >=65 
1. Брестово 12 31 315 107 6 23 285 141 920 
2. Драгаловци 1 10 174 60 3 13 151 38 450 
3. Јелањска 7 15 225 49 9 16 184 54 559 
4. Љеб 1 15 150 28 5 9 144 39 391 
5. Митровићи 4 9 119 34 1 7 91 43 308 
6. Осредак 2 9 182 37 4 13 135 44 426 
7. Остружња Доња 15 23 309 72 10 33 264 93 819 
8. Остружња Горња 6 14 175 28 7 13 155 47 445 
9. Радња Доња 8 12 210 41 6 7 157 44 485 

10. Рашковци 4 16 155 32 4 16 136 50 413 
11. Станари 21 52 628 84 27 45 549 143 1549 
12. Цвртковци 11 18 330 60 12 23 228 69 751 
13. Церовица 27 38 533 102 16 62 441 125 1344 

 Укупно: 119 262 3505 734 110 280 2920 930 8860 
Извор података: Агенција за идентификациона документа евиденцију и размјену података-2011. година 
 
Старосна структура становништва 2011. године, тј. удио становништва преко 65 година у укупном 
становништву, указује да општину Станаре карактерише старо или контрактивно становништво. Овај 
податак указује да тендеција ка демографском старењу, започета почетком деведесетих, не јењава ни у 
постратном периоду.  

 

Б.I.2.2.3. Размјештај становништва и густина насељености 
 
У цјелини Република Српска је ријетко насељен простор са 51,1 становником/km². Општина Станари 2013. 
године, имала је густину насељености 48,86 ст./ km2. 

 
Табела бр. 15.: Класификација насеља према густини насељености 2013.године 
 

Густина насељености 
према броју ст/ km² 

Број насеља Број 
становника 

% у укупном 
становништву 

10 и мање 0 0 0 
10-30 1 402 5,11 
30-50 6 2823 35,89 
50-100 6 4640 59 
100-150 0 0 0 

>150 0 0 0 
УКУПНО 13 7865 100 

 

 
Слика бр. 9.: Густина насељености 2013. године 

 
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. 
Поредећи са 1991. годином, јасно се уочава да је број  насељених мјеста са густином насељености од 30-
50 ст./ km2 порастао, док је број насељених мјеста са густином од 50-100 тј. 100-50 ст./ km2, опао. 
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Б.I.3. Систем насеља (мрежа, функције, хијерархија) 
 
Основну јединицу у просторној организацији општине чини насељено мјесто. За евиденцију земљишног 
фонда и начина његовог кориштења, територија се дијели на катастарске општине, а за потребе статистике 
на статистичке и пописне кругове. Насеље представља основни облик људског присуства (егзистирања) у 
простору. Резултат је људског дјеловања и најупечатљивији облик људске трансформације природне 
средине.  
 
Скуп насеља који је хијерархијски организован, интеракцијски повезан  и просторно-временски динамичан, 
представља насеобинску мрежу. Мрежа насеља је комплексна географска категорија, хронолошки 
динамична у демографском, просторно-физичком, и функционалном смислу.  
 
Приликом одређивања система насеља користи се низ метода, при чему се најчешће узима једно или 
неколико типичних карактеристика насеља.Најчешћи критеријуми који се користе су:  
 

 административно одређивање,  
 одређивање на основу демографске величине насеља,  
 на основу густине насељености,  
 планских рјешења из претходне просторно – планске документације,  
 историјски фактор,  
 физичко – географских карактеристика простора,  
 броја становника,  
 постојећа опремљеност друштвеном инфраструктуром (јавне службе), 
 постојећа опремљеност техничком инфраструктуром, 
 постојеће саобраћајне мреже,  
 удаљеност од центара,  
 доступност садржаја,  
 морфологије насеља и  
 густина изграђености насеља. 

 
Административно одређивање 
 
Насељску структуру општине Станари чини мрежа од 13 насељених мјеста која су као таква дефинисана 
по Закону о оснивању општине Станари. 
 
Насеља су катастарски организована у 13 катастарских општина и 13 мјесних заједница. 
 
Табела бр. 16.  Насељена мјеста у општини Станари 
 

Редни 
број 

Назив насеља 

1. Брестово 
2. Драгаловци 
3. Јелањска 
4. Љеб 
5. Митровићи 
6. Осредак 
7. Остружња Доња 
8. Остружња Горња 
9. Радња Доња 

10. Рашковци 
11. Станари 
12. Цвртковци 
13. Церовица 

 
 

Демографска величина насеља 
 
У периоду 1971.-2013. дошло је до промјене у демографској величини насеља, као посљедица  процеса 
урбанизације, деаграризације, а потом ратних и постратних дешавања на овим просторима (миграторна 
кретања тј. просторно преструктуирања становништва у БиХ, ратни морталитет, пада стопе природног 
прираштаја. 
 
У периоду 1971.-1981. кретање броја становника биљежи раст, а у периоду 1981.-1991. долази до пада 
броја становника. Негативан тренд, тј тренд опадања броја становника општине наставља се током и 
послије деведесетих година.  
 
Анализом периода од 1971. до 2013. године у односу на демографску величину насеља могу се издвојити 
сљедеће категорије насеља и промјене настале у њима: 

 број малих насеља (мање од 500 становника) има тенденцију раста; седамдесетих година, на 
подручју које покрива општина Станари није било ни једно насеље до 500 становника, а по Попису 
из 2013. године биљежи се њих 7; сва насеља су припадала подкатегорији од 250 до 499 
становника; број становника  у овим насељима кроз цијели посматрани период биљежи раст; 

 категорија средњих насеља (демографског капацитета од 500-999),  имају тенденцију 
пада;седмдесетих година простор који покрива општина Станари имало је 8 насељених мјеста ове 
демографске величине, а 2013. четири; 

 категорија великих насеља са преко 1000 становника- до 1991. године број насеља ове 
категорије  није се мјењао, тј на територији општине било их је пет; по посљедњем Попису из 2013, 
на теротији општине има их два; 

 
Дакле, 1971. и 1981. године у насељској структури су доминирала средња, 1991. средња и велика насеља, 
а 2013. мала насеља.   
 
Табела бр. 17.: Демографска величина насеља 1971.-2013. 
 

година 1971. 1981. 1991. 2013. 

М
ал

а 
на

се
љ

а 
са

 
м

ањ
е 

од
 5

00
 

ст
ан

ов
ни

ка
 

до 
500 

Број насеља 0 1 3 7 
Број становника 0 491 1369 2655 
% 0 3,94 12,19 33,76 

до 
249 

Број насеља 0 0 0 0 
Број становника  0 0 0 0 
% 0 0 0 0 

250-
499 

Број насеља 0 1 3 7 
Број становника  0 491 1369 2655 
% 0 3,94 12,19 33,76 

С
ре

дњ
а 

на
се

љ
а 

де
м

ог
ра

ф
ск

ог
 

ка
па

ци
те

та
 о

д 
50

0-
99

9 

500-
999 

Број насеља 8 7 5 4 
Број становника 5431 4958 3441 2857 
% 45,38 39,80 30,65 36,32 

500-
749 

Број насеља 6 5 4 2 
Број становника 3606 3170 2545 1153 
% 30,13 22,45 22,67 14,66 

750-
999 

Број насеља 2 2 1 2 
Број становника 1825 1788 896 1704 
% 15,25 14,35 7,98 21,67 
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≥1000 
Број насеља 5 5 5 2 
Број становника 6537 7008 6416 2353 
% 54,62 56,26 57,15 29,92 

1000-
1999 

Број насеља 5 5 5 2 
Број становника 6537 7008 6416 2353 
% 54,62 56,26 57,15 29,92 

2000-
2999 

Број насеља 0 0 0 0 
Број становника 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 
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≥3000 
Број насеља 0 0 0 0 
Број становника 0 0 0 0 
% 0 0 0 0 

укупно 
Број насеља 13 13 13 13 
Број становника 11968 12457 11226 7865 
% 100 100 100 100 

 
 
Густина насељености 
 
Према Попису становништва из 2013. године, просјечна густина насељености општине износи 48,86 
ст./km². Најавећу густину насељености има има насељено мјесто Станари, а најмању Радња Доња.  
 
Територијално посматрано, насељена мјеста са највећом густином насељености, лоцирана су на потезу 
Осредак-Церовица.  На сјеверу овој групи припада насељено мјесто Цвртковци.  
 
 
Планска рјешења из претходне просторно-планске докуменетације 
 
Према Просторном плану општине Добој из 1987. године, на територији који покрива Општина Станари ( у 
том периоду егзистирала је као дио општине Добој),  планирано је сљедеће: 

 рајонски центри: Брестово, Цвртковци, Станари, Остружња и Церовица; 
 зонски центри: Митровићи, Јелањска, Љеб, Драгаловци, Рашковци,Радња Доња;  

Озиром да је овим просторним планом извршено зонирање у три зоне, наведени центри припадали су 
трећој зони. 
 
Планирано је да се у рајонским центрима смјесте сљедеће институције: 
-мјесни уред (мјесну канцеларију или канцеларију мјенсих зајендица) 
-друштвено-политичке и стручне организације 
-станицу милиције 
-пошту 
-самосталну кино дворану (евентуално двије или три) 
-подручну банку  (евентуално двије или три) 
-подручни осигуравајући завод 
-подручни социјални завод 
-трговачко предузеће (два или три) 
-специјализоване продавнице хране 
-специјализоване продавнице обуће и одјеће 
-књижаре 
-специјализоване занатско-услужне радње 
-занатско-услужно предузеће 
-аутосервисе 
-сталну ватрогасну службу 
-осмогодишњу школу 
-негдје и средњу специјалну школу 
-комуналне и складишне службе 
-хотел 
-два или више угоститељских објеката 
-подручну библиотеку 
-тржницу 
-двије или три амбуланте 
-у неким можда и мањи болнички-амбуланти смјештај 
-апотеку 
-спортска друштва и објекте локалног спортског значаја... 
 
Такође, у зонским центрима планирано је развијање сљедећих институција: 
 
-испостава мјесног уреда или мјесне заједнице 
-друштвено-политичке и стручне организације 

-станицу милиције 
-подручна пошта (само у неким) 
-банка или њена испостава (само у неким) 
-заступништво осигуравајућег завода 
-централну основну и осмогодишњу школу 
-дом културе и у њему кино дворану и подручну књижницу 
-аматерско културно-умјетничко друштво 
-амбуланту (сталну или повремену) 
-ветеринарску станицу-службу (сталну или повремену) 
-пољопривредну организацију 
-продавницу мјешовите робе 
-неке специјализоване трговачке радње 
-откупну станицу за пољопривредне производе 
-неколико основних занатских радњи 
-преноћиште са гостионом 
-ресторан 
-добровољно ватрогасно друштво 
-аматерска спортска друштва 
-испоставу осигуравајућег завода (социјално осигурање) 
-евентуално и неке специјализоване службе (водовода, соабраћаја...) 
 
Густина изграђености насеља 
 
Према прелиминарним резултатима Пописа становништва из 2013. године, општина Станари имала је 
3869 станова, те 2539 домаћинстава. Највећи број станова и домаћинстава имало је насељено мјесто 
Станари, а најмањи насељено мјесто Митровићи. Такође, по броју станова издвајају се Церовица, 
Брестово,  Остружња Доња. 
 
Постојећа опремљеност друштвеном инфраструктуром 
 
Под појмом „друштвена инфраструктура“ подразумјевају 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. 
 
Постојећа опремљеност техничком инфраструктуром 
 
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.  

Подручје општине Станари напаја се електричном енергијом из трансформаторске станице 110/35 kV 
„Станари“, укупне инсталисане снаге10МVA, и трансформаторске станице 400/110/XkV „Станари“,  укупне 
инсталисане снаге 300 MVA. За трансформаторску станицу 400kV и 110kVобезбијеђено је двострано 
напајање.  

Водоводном мрежом покривени су само дјелови општине  Станари тачније дијелови МЗ: Рудничко Насеље, 
Остружња доња,Рашковци и Станари. 
 
На територији општине не постоји изграђена канализациона мрежа 
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Кроз подручје општине Станари пролази R-474a Добој-Прњавор, R-474 Прњавор-Јелах и R-473 ТединХан-
Теслић. Такође, овом општином пролази и електрифицирана пруга Бањалука-Добој, са четири жељезничке 
станице: Остружња, Станари, Љеб и Драгаловци, 
 
Морфологија насеља 
 
По типу, насеља се могу подјелити на сеоска, мјешовита и градска. По Пописима становништва до 1991. 
године на територији општине Станари није било градских, већ само сеоска и мјешовита насеља. Наиме, 
статус мјешовитог насеља имало је само насељено мјесто Станари, док су сва остала насеља имала 
статус сеоског.  
 
У морфолошком погледу насеља се могу подјелити на насеља разбијеног, полузбијеног и збијеног типа. 
Насеља разбијеног типа се састоје од по неколико засеока, међусобно удаљена 0,6-2 km. Засеоци 
највећим дијелом имају имена према презименима породица. Просторно се засеоци пружају уз 
саобраћајнице, односно локалне категорисане и некатегорисане путеве.  
Прелазни, полузбијени тип, такође карактерише постојање засеока, са мањом удаљености него код 
разбијеног типа насеља.  
 
Контактно подручје насељених мјеста Станара, Рашковаца и Остружње Доње, односно њихов изграђени 
дио који се линеарно шири дуж регионалног пута Добој-Прњавор припада збијеном типу. Овај путни правац 
чини развојну осовину општине.Карктеристика овог подручја је та да је  просторно тешко одредити гдје 
завршава једно, а почињу друга насеља јер је концентрација активности на овом потезу најјача. Остали 
дијелови ових насељених мјеста, те Драгаловци, Осредак, Љеб и Остружња Горња могу се окарктерисати 
као полузбијени тип. Остала насеља припадају разбијеном типу.  
 
Урбана и рурална типологија 
 
ESPON организација је развила урбано – руралну типологију општина и дели их на на NUTS 5 нивоа.NUTS 
5 је статистичка територијална јединица у рангу наших општина. Ова методологија се базира на одређеним 
критеријумима на основу којих се одређује да ли у општини постоји висок или низак урбани утицај. 
 
Критеријуми су постојање функционалног урбаног подручја и густина насељености која би требала бити 
изнад просјека ентитета.Један од индикатора је и ниво људске интервенције који се одређује на основу 
коришћења земљишта на ентитетском нивоу. 
 
За РС би вриједности критеријума за урбани утицај изгледале на сљедећи начин: 

 Густина насељености изнад 51,09 ст/km2, 
 Постојање функционалног урбаног подручја (17500 становника, 0,5 % националне популације). 

 
Вриједности критеријума за ниво људске интервенције за РС изгледа овако: 

 Велика људска интервенција – удио «вјештачких површина» изнад просјека РС (око 3,5 %), 
 Средња људска интервенција - удио пољопривредног земљишта изнад просјека РС (око 50,5 %), 
 Мала људска интервенција - удио осталог земљишта (шумска, водна, неплодна) изнад просјека РС 

(око 46 %). 
 
Следећа табела даје вриједности ових индикатора за општину Станари  
 
Табела бр. 18.:Урбана и рурална типологија општине Станари 
 

Вриједности индикатора за 2013.. год. за урбано – руралну типологију за општину Станари 

Густина 
насељености 

(st/km2) 

Функционално 
урбано подручје 

Удео вјештачких 
површина (%) 

Удео 
пољопривредног 
земљишта (%) 

Удео осталих 
земљишта (%) 

48,86 ст/km² Не 3,46 40,78 55,76 

 
На основу вриједности из табеле може се закључити подручје општине Станари карактерише низак урбани 
утицај и мала људска интервенција у простору. 

 
Удаљеност од центра општине 
 
У односу на удаљеност од централног дијела општине (централно подручје Станара, Рашковца и 
Остружње Доње), насељена мјеста су подјељена на: 
 

 насеља чија је удаљеност од централног дијела општине до цца 5 km  (насељена мјеста: Станари, 
Осружња Доња, Рашковица, те дијелови насељених мјеста Драгаловци, Осредак, Љеб, Радња 
Доња, Церовица Остружња Горња, Јелањска, Цвртковци) 

 насеља чија је удаљеност од централног дијела општине преко 5 km  (насељена мјеста Брестово, 
Митровићи, те дијелови насељенох мјеста Драгаловци, Осредак, Љеб, Радња Доња, Церовица 
Остружња Горња, Јелањска, Цвртковци). 

 
 

 
 
 

Слика бр. 10.: Картографски приказ удаљености  насеља од централног дијела општине (примјена тзв. 
buffer zone) 
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Урбанизација 
 
Урбанизација (lat. urbs grad) је порцес пораста градског становништва и преображај сеоских насеља у 
градска, односно ширење градског начина живота.  
 
По Пописима становништва до 1991. године на територији општине Станари није било градских, већ само 
сеоска и мјешовита насеља. Наиме, статус мјешовитог насеља имало је само насељено мјесто Станари, 
док су сва остала насеља имала статус сеоског.  
 
Постојећа мрежа насеља 
 
Ако се узму у обзир сви наведени индикатори, на подручју општине можемо говорити о постојању 
агломерације коју чини општински центар Станари са околином тј. Остружњом Доњом и Рашковцима. 
Наведена агломерација представља пол концентрације становништва и економских активноости у 
општини, под чијим се директним и индиректним утицјима врши  демографски, функционални, 
социоекономски и физиономски преображај околних насеља. 
 
Дијелови насељених мјеста Станари, Рашковци, те Остружња Доња,који се наслањају једни на другог, 
представљају непрекидну линеарну насеобинску структуру уз регионални пут, тј. једну просторну цјелину. 
 
На графичком прилогу, предтављена је мрежа насеља општине Станари, коју чине двије просторне 
цјелине. Једну чине агломерација Станари-Рашковац-Остружња Доња, коју одликује концентрација 
становништва, објеката друштвене инфратсруктуре, те добра опремљеност саобраћајном и комуналном 
инфраструктуром.  У другој просторној цјелини присутна је мања концентрација становништва, а од 
објеката друштвене инфраструктуре појављују се, углавном, објекти снабдијевања, основног образовања, 
здравства, спорта (спортски полигони испред подручних школа) те вјерски објекти. Остали садржаји нису 
заступљени. Саобраћајна повезаност је на релативно задовољавајућем нивоу, док је опремљеност 
комуналном инфраструктуром изузетно лоша.  
 

Б.II. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
 

Б.II.1. Природни ресурси 
Б.II.1.1. Тло 

Б.II.1.1.1. 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. (слика 
бр. 11.)  
 
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. 
 
 

 
Слика бр. 11.: Геоморфолока карта општине Станари 
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Б.II.1.2. Геолошке карактеристике 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) 
 
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. 

 
 

Б.II.1.2.1. 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 
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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 
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. 

 
Б.II.1.2.2. 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. 
 

Б.II.1.2.3. 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. 
 
 

Б.II.1.2.4. 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 а на слици 12. је приказана тектонска карта 
општине. 
 
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 
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Слика бр. 12.: Тектонска карта општине Станари (према тектонској карти из тумача за ОГК лист Дерветна) 

 
 
 
 
 
 

Б.II.1.3.   Воде  
 

Б.II.1.3.1. Површинске воде и хидроенергетски потенцијал 
 
Подручје добојске регије спада у подручје богато водом.На подручју општине Станари најзначајнији 
ријечни токови су: Укрина, Мала Укрина, Илова, Радња, Тисовац, Остружња.  
 
Ријека Укрина налази се у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине. На сјеверу, слив ријеке Укрине 
граничи са сливом ријеке Саве, на западу са сливом ријеке Врбас, на истоку са сливом ријеке Босне, те на 
југу са сливом ријеке Врбање. Њена дужина је 120 километара, а површина њеног слива је 1.520 км2. 
Настаје од ријека Велике Укрине, чија је дужина 53,8 км и Мале Укрине чија је дужина 39,3 км, која настаје 
од више мањих извора и водотока. Од значајних вјештачких акумулација издваја се акумулација Дренова. 
 
Укупна дужина ријеке, на подручју општине Станари је 11,00 километара. Укрина пролази кроз село 
Драгаловце раздвајајући га са сусједним селом Кулаши, Уједно, ријека разваја и двије општине: Станаре и 
Прњавор. Мост на Укрини, који се налази у Драгаловцима је атрактивно мјесто за окупљање локалних 
риболоваца. Осим Драгаловаца, Укрина протиче кроз насељe Брестово. 
Ријека Остружња има притоке: поток Рашковац и Безимени поток. Простире се на дужини од 15,00 
километара и обухвата села: Остружња Горња, Станари и Рашковци. Улива се у ријеку Радњу. 
 
Ријека Радња се простире на дужини од 13,8 км. Богата је рибљим фондом тако да представља 
атракцију за локалне риболивце. Улива се у ријеку Укрину. 
Ријека Илова раздваја двије општине: општину Станари (Цвртковци) и општину Дервента (Појезна). 
Простире се на дужини од 15,5 километара. 
 
Водостаји у појединим коритима ријека и њених притока промјењиве су вриједности и зависе од годишњих 
доба, односно количине падавина. У јесен и прољеће највећи су максимални водостаји, а крајем љета и 
почетком јесени мањи-минимални водостаји. 
 

Б.II.1.3.2. Подземне воде 
 
За потребе техничке воде за термоелектрану Станари извршена су значајан хидрогеолошка истраживања 
и билансиране су резерве подземних вода. 
 
Експлоатационо поље подземних вода има сљедеће границе експлоатационог поља: 
 

Експлоатационо поље "Драгаловци и Рашковац" 
Тачка X Y 

А 6481560 4955540 
Б 6483200 4956140 
Ц 6483850 4955490 
Д 6485080 4956150 
Е 6486090 4956183 
Ф 6487956 4956573 
Л 6493170 4956547 
М 6489113 4958795 
Н 6486500 4959500 
О 6485583 4957873 
П 6483678 4957881 
Р 6482850 4958250 
С 6480720 4958440 
Т 6480785 4956580 
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У току израде овог просторног плана подаци о количинама и квалитету подземних вода на овом лежишту 
нису били достпуни. 
 
Подземне воде као ресурс су дефинисане и за потребе водоснабдијевања општине Станари и у току је 
одобрење хидрогеолошких истраживања. 
 
 

Б.II.1.3.3. Квалитет вода 
 
 
У постојећој ситуацији, расположивих водни ресурси у највећој мјери се не користе на најбољи начин, те су 
изложени интензивном загађивању.  
 
Сходно томе, потребно је предузети низ мјера за заштиту вода, а то је минимум који би се требао испунити 
да се испуне основни захтјеви заштите животне средине дефинисани како законском регулативом, тако и 
свјетским стандардима.  
 

Б.II.1.4. Климатске карактеристике 
 
Климатски услови су један од основних природних потенцијала и имају значајну и вишеструку улогу у 
валоризацији привредног и укупног развоја једног подручја. Општина се налази у области која припада 
перипанонском ободу, у ком влада умјерено - континентална клима.  
 
Климатски елементи различито утичу на поједине привредне гране, стварајући на тај начин веће или мање 
зависности истих у односу на утицаје климе. Пољопривредна производња показује највећу зависност од 
климатских услова, с обзиром да свака култура захтијева одређене еколошке услове у чијој структури и 
климатске погодности заузимају доминантно мјесто.  Климатски утицаји на индустријску производњу су 
знатно слабије изражени и по правилу изнијансирани према појединим индустријским гранама. Они се 
првенствено своде на проблеме локација, као и заштите атмосфере од аерозагађења. 
 
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 
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. 19.: 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. 
 

Б.II.1.5. Пољопривредно земљиште 
 

Б.II.1.5.1. Педолошке карактеристике терена 
 
Земљиште је сложена, динамична природна творевина, настала као резултат дјеловања низа 
педогенетских и еколошких фактора. То су прије свега: матични супстрат, рељеф, клима, живи организми 
(биљке-у првом реду), вријеме (старост терена), антропогени фактор и др.  Сви ови  
чиниоци дјелују зајендо и комплексно, при чему зависно од услова, сваки чинилац може имати већу или 
мању улогу, а резултат њиховог дјеловања су различити типови земљишта.  
 
На подручју које захвата општина Станари земљиште је груписано у два типа: 

 Аутоморфна и 
 Хидроморфна 

 
Аутоморфна земљишта простиру се једним дијелом на равничарском а знатно више на брежуљкасто-
брдовитом рељефу. Хидроморфна земљишта се простиру претежно на равним формама рељефа а мање 
на блажим падинама.  
 
Аутоморфна земљишта заступљена су у  сљедећим типовима земљишта:  
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 алувијално-колувијална земљишта (могу се користити под различитим ратарским културама и 
ливадама као и за воћњаке а близина водотока пружа могућност наводњавања и гајења 
интензивних пољопривредних култура),  

 хумусно-силикатна земљишта (ранкери) – представљају скелетно и плитко типично шумско 
земљиште, 

 смонице (вертисоли) – равнија земљишта погодна за ратарске културе, а са већим нагибима за 
воћњаке, ливаде (природне и вјештачке),  

 еутрично смеђе земљиште (еутрични камбисол)-погодна за шумске врсте и лошије природне 
ливаде и пашњаке,  

 дистрично смеђе земљиште (дистрични камбисол)- ова земљишта захтијевају калцификацију, 
хумизацију и интензивну фертилизацију, на равнијим формама рељефа могу се користити за 
биљну производњу а површине под већим нагибом треба пошумити, 

 и смеђа земљишта на кречњацима (најпогоднија су за озиме усјеве на равнијим дијеловима 
рељефа а на нагнутим за коштуњаво воће). 
 

Хидроморфна земљишта заступљена су у  сљедећим типовима:  
 

 алувијална земљишта (флувисол) са сљедећим подтиповима: 
 алувијално-карбонатно земљиште (заступљена у долинама ријека, повремено изложена плављењу 

а користе се за јаре пољопривредне културе, најчешће кукуруз,  
 алувијално-бескарбонатно оглејно земљиште – ова земљишта су под већим утицајем подземних 

вода и користе се као оранице и ливаде зависно од дубине подземних вода, 
 псеудоглеј – равничарски псеудоглеј се користи за ливаде и оранице али због мале природне 

плодности знатне површине се не обрађују, док је псеудоглеј на обронцима изложен ерозији због 
бржег отицања површинске воде, 

 мочварно-глејно земљиште (еуглеј)- ово земљиште је високо потенцијалне плодности а за 
интензивну пољопривредну производњу неопходна је заштита од поплава и регулација нивоа 
подземних вода, те правилна обрада и рационална примјена ђубрива. 

 
Према карти „пољопривредна земљишта-употребна вриједност земљишта“ Просторног плана Републике 
Српске до  2015. године, може се закључити да на подручју општине Станари пољопривредно земљиште 
припада највећим дијелом II категорији (5 и 6 бонитетна класа). На другом мјесту налази се земљиште I 
категорије (2-4 бонитетна класа). 
 

Б.II.1.5.2. Постојеће коришћење земљишта 

Земљиште је основни природни ресурс на коме већина становништва општине темељи своју егзистенцију. 
Пољопривредно земљиште је природно богатство и добро од општег интереса, то је темељ 
пољопривредне производње и производње хране за човјека и његове потребе. 
 
Према подацима добијених од стране општине, а за потребе Завода за статитику, тј. за припремање 
«Извјештаја о површинама и засадима на крају прољетне сјетве у 2015. години», структура 
пољопривредног земљишта на територији општине Станара је сљедећа: 
 

 ораничне површине под усјевима-жита, индустрисјко биље, љековито и ароматично биље, 
повртарско биље, јагодичасто и бобичасто воће, сточно крмно биље, остали засади на ораницама 
и баштама, угари и необрађено оранице и баште (P 2214 ha) 

 воћњаци (P 339 ha); 
 ливаде (P 126 ha); 
 пашњаци (P 311 ha); 

Из горе наведеног извјештаја јасно се закључује да највећу површину заузимају ораничне повшине под 
усјевима, а најмању ливаде.  
  
У циљу квалитетније анализе пољопривредног земљишта, покрај података за потребе Статистичког 
завода, представљена је и површина пољопривредног земљишта утврђена на овнову ортофото подлоге, 
Google earth-a. Наиме, векторизацијом и усклађивањем сателитских снимака (ортофото подлога, Google 
earth), те обрадом савременим картографским алатима (Arc Gis, Autodesk Map, Qgis...) утврђено је да удио 
пољопривредног земљишта на територији општине Станари  износи 40,44% (6510,565 hа).  

 
По свјетским стандардимада би се задовољиле потребе становништва дозвољени минимум 
пољопривредног земљишта је 0,4 ha по становнику. 
 
Табела бр. 20.:Однос пољопривредног земљишта по становнику у ha 
 
укупно становника пољопривредно земљиште/становник 
7865 0,83 
 
У односу на број становника, пољопривредног земљишта по становнику  има 0,83 ha. По томе се може 
закључити да су граничне вриједности пољопривредне површине по становнику изнад наведног лимита.  
 
Пољопривредна газдинства 
 
Анализирајући податке о броју регистрованих пољпопривредних газдинстава на територији општине 
Станари, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава је 93; 
 највећи број их је на територији насељеног мјеста Цвртковци; 
 по површини, највише их је од 3 до 10 ha; 
 пољопривредна газдинства преко 10 ha површине налазе се оквирима сљедећих насељених 

мјеста: Јелањска, Цврковци, Митровићи, Осредак и Церовица. 
 

Табела бр. 21.: Број регистрованих пољопривредних газдинстава по насељеним мјестима ондосно 
површини посједа 
 
Насеље 0-1 ha 1-3 ha 3-5 ha     5-10 ha >10 ha укупно 
Јелањска - - 3 6 2 11 
Цвртковци 3 4 8 6 1 22 
Брестово 2 4 8 5 - 19 
Митровићи - 2 4 4 1 11 
Осредак - 1 1 2 1 5 
Церовица - 1 2 2 2 7 
Остружња Горња - 1 3 - - 4 
Остружња Доња - 1 2 3 - 6 
Станари 1 1 - - - 2 
Драгаловци 2 - - - - 2 
Рашковци - 1 - - - 1 
Љеб 1 1 - - - 2 
Радња Доња - 1 - - - 1 
Укупно 9 18 31 28 7 93 
Извор података:Административна служба општине Станари 
 
 

Б.II.1.6. Шуме и шумско земљиште 
 
Шуме и шумско земљиште су добра од општег интереса, те уживају посебну заштиту државе и користе се 
под условима и на начин који су прописани Законом о шумама (Сл.гласник РС. бр.75/08,60/13). 

 
Функције шума 
 
Поред привредних функција шума, које се огледају у производњи дрвета и других шумских производа као и 
ловне дивљачи, од непроцјењивог значаја су општекорисне функције шума у које спадају: очување 
биодиверзитета, заштита земљишта, заштита вода и климе, производња кисеоника, везивање угљеника из 
атмосфере, туризам, рекреација, естетска улога шума, итд. 
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Еколошко-вегетацијски услови подручја 
 
Према еколошко-вегетацијској рејонизацији (Стефановић ет ал., 1983.) Подручје општине Станари припада 
највећим дијелом Сјеверно-босанском подручју (98,30%), те Завидовачко-теслићком подручју (1,70%) 
 
 

 
Слика бр. 13.: Еколошко вегетацијски реони на подручју општине Станари 

 
Табела бр. 22.:Заступљеност вегетацијсих рејона на подручју обухвата 
 

Назив km2 % 
Сјеврено-босанско подручје 158,22 98,30 
Завидовачко-теслићко подручје 2,74 1,70 
Укупно: 160,96 100 

 
Подручје којим газдује ШГ „Добој“, а коме припада територија општине Станари, смјештено је у средишту 
сјеверног дијела Републике Српске, односно Босне и Хереговине, карактерише се хетерогеним клматским 
приликама. На овом подручју смјењују се и мјешају разни климатски утицаји. Од ријеке Саве на сјеверу, 
према унутрашњим Динаридима на југу, нижу се климатски типови паноснке климе, умјерено-
континенталне климе и долинско-котлинске климе, ка планинској клими као варијанта континенталне 
климе.  
 
 
 
 
 

Реална шумска вегетација 
 
Као што се може видјети из графичког прилога, а према подацима из Еколошко вегетацијске рејонизације 
БиХ, реална шумска вегетација подручја општине Станари је представљена са 5 вегетацијских типова: 

 шуме букве (fagetum montanum) 
 шуме китњака и обичног граба (querco carpinetum) 
 шуме лужњака и обичног граба (carpino betuli-quercetum roboris incl. genist elatae-quercetum roboris) 
 шуме китњака и цера (quercetum petreae-cerris) 
 шуме китњака (quercetum petreae montanum). 

 
Најзаступљеније су шуме букве (fagetum montanum)  и шуме китњака и обичног граба (querco carpinetum).  
 

 
Слика бр. 12.: Реална шумска вегетација 

 
Биланси шума и шумског земљишта  
 
Векторизацијом и усклађивањем сателитских снимака (ортофото подлога, Corine land cover, Google earth), 
те обрадом савременим картографским алатима (Arc Gis, Autodesk Map, Qgis...) утврђено је да удио шума 
и обраслог шумског земљишта на територији општине Станари  износи 53,02% (8534,647 hа).  
 
 
Власничка структура 
 
У погледу власништва, шуме и шумско земљиште на територији општине Станари се може подијелити на 
државно и приватно.  
 
Приватне шуме 
 
Према подацима „Шума план-а“, приватне шуме на територији општине Станари су представљене 
сљедећим категоријама и површинама: 
 
1000 високе шуме са природном обновом ( 967,08 ha) 

 високе шуме букве (28,82) 
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 високе шуме букве, храста китњака и осталих лишћара (441,64) 
 високе шуме букве и осталих лишћара (149,62) 
 високе шуме бијелог и црног бора (0,65 ha) 
 високе шуме храста китњака и осталих лишћара (90,53 ha) 
 високе шуме храста китњака са буквом и осталим лишћарима (178,10 ha) 
 високе шуме храста лужњака и осталих лишћара (69,74 ha) 
 високе шуме осталих лишћара (остале високе шуме) (7,98 ha) 

3000-шумске културе (7,49 ha) 
 културе бијелог бора и осталих четинара (4,33 ha) 
 културе осталих четинара (2,24 ha) 
 културе осталих лишћара (0,93 ha) 

4000-изданачке шуме (1395 ha) 
 изданачке шуме букве и осталих лишћара (504,91 ha) 
 изданачке шуме букве, храста китњака и осталих лишћара (168,44 ha) 
 изданачке шуме храста китњака и осталих лишћара (92,59) 
 изданачке шуе храста китњака, букве и осталих лишћара (89,19 ha) 
 изданачке шуме цера, китњака и осталих лишћара (0,18 ha) 
 изданачке шуме граба и осталих лишћара (471,18 ha) 
 изданачке шуме багрема и осталих лишћара (7,86 ha) 
 изданачке шуме јоха и топола (52,64 ha) 
 изданачке шуме осталих лишћара  (8,01 ha) 

Укупно шуме (2369,57 ha) 
5000-Површине подесне за пошумљавање и газдовање (74,98 ha) 

 шибљаци (17,07 ha) 
 голети подесне за пошумљавање (57,91 ha) 

6000-Површине неподесне за пошумљавање и газдовање (143,19 ha) 
 непродуктивне површине (143,19 ha) 

Свеукупно општина Станари 2587,74 ha 
 
 
Државне шуме 
 
Према подацима „Шумскопривредне основе за Добојско-дервентско шумскопривредно подручје“ на 
територији општине Добој (општина Станари је до 2014. године била у саставу општине Добој) утврђене су 
шумске површине, тј. категорије шума на површини од 18124,19 ha.  
 
Компративни анализа података о приватним и државним шумама не може се урадити, због не постојања 
података о државним шумама за територију општине Станари. Исти постоје, као што је већ обрађено, само 
за територију општине Добој (у вријеме израде  Шумскопривредне основе за Добојско-дервентско подручје 
општина Станари је била у саставу општине Добој). 
 

Заштићене шуме и шуме са посебним режимима газдовања 
 

Према  ЈПШ „Шуме Републике Српске“, на територији ШУ Добој–општина Станари, издвојени су објекти 
идентификовани као шуме високе заштитне вриједности. 

 
Табела бр. 23.:  Преглед објеката идентификованих као шуме високе заштитне вриједности 
 

Категорија  Одјел  Назив објекта ha 
ВЗВ-4а-шуме важне за водене токове 71  3,14 
ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове 73 Пајковача 3,14 
ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове 76  3,14 
ВЗВ-1а-заштићена подручја  4,40 
ВЗВ-1а- заштићена подручја 78/1  0,60 
ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове 78/2  3,14 
ВЗВ-1а- заштићена подручја 79  5,40 
ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове 80 Дуга коса 3,14 

ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове 83 Бадањ 3,14 
ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове 86  3,14 
ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове  3,14 
ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове 92 Јасеник 3,14 
ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове 93  3,14 
∑ ВЗВ-1а- заштићена подручја   10,20 
∑ ВЗВ-4а- шуме важне за водене токове   31,40 
∑   41,60 
Извор података: Шуме Републике Српске, а.д. Соколац 
 
 
Угроженост шумских екосистема 

 
Угроженост шумских екосистема на подручју општине Станари се заснива на угрожености од биљних 
болести, штеточина, пожара, бесправног заузимања земљишта, бесправне сјече, климатских промјена и 
осталог. 
 
Угроженост од пожара 

 
Угроженост шума од пожара на територји општине Станари је изражена готово на цијелом подручју. Ова 
угроженост је већа у склопу четинарских шума и мјешовитих шума лишћара и четинара.  
 
Степен угрожености појаве шумских пожара се повећава у прољеће, прије и у току појаве вегетације, и 
посебно у љетном периоду за вријеме љетних жега и дуготрајнијих суша. 
 
Угроженост од биотичких фактора (инсекти) 

 
На подручју општине Станари, до сада нису забиљежене веће градације инсеката. Појава поткорњака (Ips 
typoggraphus) је спорадична и јавља се само у пожариштима култура. Интервенције по основу наведене 
заштите се своде на механичке методе, односно уклањање заражених стабала. 
 
Усљед појаве бесправне сјече, а затим и недовољног вођења рачуна о шумском реду при експлоатацији 
шума, ризик од каламитета инсеката се драстично повећава. 

 
Угроженост од антропогеног фактора 

 
Угроженост шума од стране човјекових активности на подручју општине Станари, се огледа кроз бесправну 
сјечу и бесправно заузимање шумског земљишта (узурпација), те изазивање пожара, као и кроз пуштање 
стоке у шуме (пашарење).  
 
Угроженост шума од дивљачи 

 
Штете од дивљачи на овом подручју нису значајније изражене, али у циљу преветнивног дјеловања, 
потребно је у зимском периоду обезбједити довољно хране за прихрањивање дивљачи, у сарадњи са 
ловачком организацијом на овом простору. 
 
Угроженост шума усљед климатских промјена 

 
Очигледне климатске промјене, које се манифестују кроз екстремно високе и ниске температуре, топлотне 
таласе, олујне непогоде праћене градом, разорним дејством вјетра, поплавама, смањење снијежног 
покривача и масе снијега, смањење падавина или неравномјерну распоређеност падавина, повећање 
услова погодних за шумске пожаре, клизишта, повећање ерозије и других облика деградације земљишта, 
умају директан утицај и на шумске екосистеме. 
 
Наиме, иако шуме представљају регулатор климатских услова, повећан степен климатских промјена, 
директно повећава угроженост шумских екосистема, који се огледа кроз сушење шума, прерано одбацивање 
листа, смањивање прираста, онемогућавање природног обнављања, сњеголоме и сњегоизвале, вјетроломе 
и вјетроизвале, избијање пожара, и др. Овако ослабљени шумски екосистеми постају рањиви и за нападе 
инсеката. 
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До данас, прецизна истраживања штета од климатских промјена насталих над шумама општине Станари, 
нису вршена, али се засигурно може консатовати да су шумски екосистеми подложни негативном утицају 
овог свјетског проблема. 

 
Значај шумских екосистема на смањењу нето емисија  

 
Спрјечавања климатских промјена представља актуелан проблем цијелог свијета, усљед чега се константно 
разматрају могућности смањења емисија CO2 у атмосферу. Јасно је да шуме и вегетацијски покривач 
уопште, представљају веома битну карику у ланцу великих потрошача  CO2. 

 
Анализом вегетацијског покривача подручја општине Станари, са аспекта емисије CO2, може се констатовати 
задовољавајуће стање.  

 
Шумарство 

 
Шумарство представља све човјекове активности на узгоју, заштити и коришћењу свеукупних шумских 
потенцијала. 

  
Организација шумарства 
  
У складу са Законом о шумама и шумским земљиштем у својини Републике Српске, у цјелини управља и 
газдује Министарство шумарства, пољопривреде и водопривреде, док је дио ових послова у складу са 
поменутим Законом, путем посебног Уговора пренесен на ЈПШ„Шуме Републике Српске“.  
 
Дио преузетих послова из Уговора, ЈП „Шуме Републике Српске“, обавља путем властитих организационих 
јединица (шумских газдинства). 
 
Територија општине Станари се налази у оквиру ШПП „Добојско-дервентско,, чији је корисник Шумско 
газдинство „Добој“ са сједиштем у Добоју. ШПП „Добојско-дервентско“ налази се у централном сјеверном 
дијелу Републике Српске, односно Босне и Херцеговине. Са сјеверне стране, граница подручје је ријека 
Сава, са са источне Дејтонска граница, односно  граница Дистрикта Брчко и Федерација Босне и 
Херцеговине, на западу граница је „Посавско“ ШПП, југоисточно је ШПП „Усорско-укринско“ ШПП, а на јужној 
страни Федерација Босне и Херцеговине. Подручје на коме газдује ШГ „Добој“ се простире на територији 
општина Добој, Станари, Модрича, Дервента, Петрово, Брод, Шамац, Вукосавље, Доњи Жабар и 
Пелагићево. 
 
Шумскопривредно подручје „Добојско-дервентско“ испресјецано је  је приватним посједима што умногоме 
отежава газдовање, односно доста је отежано рјешавање имовинско-правних процеса и дефинисање линије 
посједа. 
 
На подручју ШГ „Добој“ односно на подручју претходно поменутих општина, на рјешавању имовинско-
правнијх прилика је рађено, али је још увијек остало неријешено 2624,66 ha узурпација. Највећи проблем са 
узурпираним шумама и шумским земљиштем је у општинама Вукосавље и Модрича. Потребно је да Шумско 
газдинство „Добој“ и надлежни органи општина у сардањи са Републичком управом за геодетске и 
имовинско-правне послове утврди границе посједа и устроји регистар узурпација. Проблеме узурпација  
потребно је рјешавати у складу са Законом о узурпацијама („Службени гласник Републике Српске“, 70/06), 
Законом о шумама и Законом о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 124/08, 58/09, 
95/11). 
 
Шумско газдинство Добој на територији општине Станари газдује са 43 шумска одјела и то: 
 

 Лугарски реон Драгаловци 
Одјели број : 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; 

 Лугарски реон Јелањска  
Одјели број:60/1, 64/1, 62/1, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 86, 87/1, 87/2, 88, 89/1, 89/2; 

 Лугарски реон Остружња  
Одјели број: 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.  

 

 
Катастар шума и шумског земљишта  

 
Приватне шуме 
Према подацима „Шума план-а“, површина приватних шума на територији општине Станари износи 2587, 
74ha. Најзаступљеније су високе шуме са природном обновом 
 
Табела бр. 24.:  Категорија шума у приватном власништву 
 
шира категорија шифра Површина (ha) 
Високе шуме са природном обновом 1000 967,08 
Шумске културе 3000 7,49 
Изданачке шуме 4000 1395 
Површине подесне за пошумљавање и газдовање 5000 74,98 
Површине неподесне за пошумљавање и газдовање 6000 143,19 
Укупно:  2587,74 
Извор података: „Шума план“ 
 
Државне шуме 
Према подацима „Шумскопривредне основе за Добојско-дервентско шумскопривредно подручје“ на 
територији општине Добој (општина Станари је до 2014. године била у саставу општине Добој) утврђене су 
шумске површине, тј. категорије шума. 
 
Табела бр. 25.: Категорија шума  
 
шира категорија шифра Површина (ha) 
Високе шуме са природном обновом 1000 4699,24 
Високе шуме са природном обновом-минирано 1000 М 298,17 
Шумске културе 3000 3281,75 
Шумске културе-минирано 3000 М 98,34 
Изданачке шуме 4000 8338,80 
Изданачке шуме-минирано 4000 М 327,63 
Површине подесне за пошумљавање и газдовање 5000 261,97 
Површине подесне за пошумљавање и газдовање-минирано 5000 М 193,53 
Површине неподесне за пошумљавање и газдовање 6000 191,94 
Површине неподесне за пошумљавање и газдовање-минирано 6000 М 0,08 
Узурпације:  432,74 
Укупно:  18124,19 
Извор података: Шумскопривредна основа за Добојско-дервентско шумскопривредно подручје (важност 
од 01,01.2014. до 31.12.2023.) 
 
Расадничка производња 
 
На нивоу ЈПШ „Шуме РС“ Соколац, формиран је нови организациони дио „Центар за сјеменско-расадничку 
производњу“, са сједиштем у Добоју. 
Настао је издвајањем: 

 расадника „Станови“ Добој из Шумског газдинства „Добој“ Добој; 
 расадника „Ступине“ Невесиње из Шумског газдинства „Ботин“ Невесиње; 
 расадника „Бишина“ Шековићи из Шумског газдинства „Змајевца“, Шековићи; 
 расадника „Петковача“ Брчко из Шумског газдинства „Мајевица“ Лопаре; 
 расадника „Горња Пухарска“ Приејдор из Шумског газдинства „Приједор“ Приједор. 

Укупна површина Расадника износи 132 ha: 
 расадник „Станови-Добој“-37 ha 
 расадник „Ступине“ Невесиње-27 ha 
 расадник „Бишина“-Шековићи-53 ha 
 расадник „Петковача“-Брчко- 10  ha 
 расадник „Г. Пухарска“-Приједор- 5 ha 
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Радна јединица „Станови“ Добој налази се на потезу Добој-Станари-Бањалука, удаљена 12 km од Добоја. У 
свом саставу има расаднике у Становима и Усори укупне површине 37 ha.  
 
Произвдни програм чине шумска производња која је доминантна, хортикултурна производња која је 
заступљена са преко 100 врста и 200 варијатета. Производња љековитог биља одвија се на површини од 6 
ha (камилица и лаванда).  
 
Искоришћавање споредних шумских производа  
 
На подручју општине Станари  се може констатовати недовољна заступљеност коришћења споредних 
шумских производа. 
 
Љековито биље 
 
Утврђивање бројности љековитог биља на репрезентативним узорцима за територију општине Станари 
није вршена, али је евидентирана  учесталост и распрострањеност на основу окуларног запажања.  
 
Табела бр. 26.: Љековито и ароматично биље 
 
Латински назив Народни назив Употреба дијелова 
Juniperus communis Смрека, вења Плод 
Thymus serpillum L. Мајчина душица Стабло и цвијет 
Crataegus monogyna L. Глог Плод 
 
Вредновање шума 

 
Бројне и веома различите карактеристике шума имају трајан, увијек актуелан значај за људско друштво и 
због тога њихова вриједност има велики значај. До сада овом вредновању није поклањана довољна 
пажња, што се може правдати монофункционалним приступом коришћења шума, који се огледао само кроз 
привредне функције.  
 
У последње вријеме, све више је актуелан приступ коришћења шума и шумског земљишта на принципима 
мултифункционалности, гдје све више до изражаја долазе и непроизводне (општекорисне) вриједности 
шума.  
 
Вредновање производних функција шума је врло једноставно. Наиме, множењем количине производа и 
тржишне цијене истих, добиће се приближна вриједност укупног производа.  
 
Међутим, вредновање непроизводних функција шума, које се огледају кроз очување биодиверзитета, 
заштите земљишта, заштите вода и климе, производње кисеоника, везивање угљеника из атмосфере, 
туризам, рекреација, естетска улога шума, итд., је веома сложен поступак.  
 
На бази научних искустава, сматра се да производне функције шума износе тек 10 % од укупне 
вриједности шума.  
 
Степен шумовитости и степен задовољености 
 
Савремени приступ оцјени квалитета животне средине све више се темељи на односу елемената који 
граде животну средину и броја корисника исте. Шуме заузимају веома значајно мјесто међу горе 
наведеним елементима, те је њихов удио на одређеном простору веома пресудан за оцјену квалитета 
животне средине.  
 
У сљедећој табели дати су параметри који показују степен шумовитости територије општине Станари, као 
и однос површине шума и броја становника (степен задовољености). 
 
 
 

 
Табела бр. 27. Степен шумовитости и степен задовољености 
 

ОПШТИНА 
Површина  
општине 

(hа) 

Шуме и 
шумско  

земљиште 
(hа) 

Степен 
шумовитост

и (%) 
Бр. 

становника 
Степен 

задовољености 
(ha/ст) 

Станари 16095,67 8534,6474 53,02 7865 1,09 
 

Из наведене табеле се види да шуме и свеукупна шумска земљишта заузимају 53,02% територије 
општине, што је изнад просјека шумовитости Републике Српске који износи 52,06%5.  
 
Посматрано са аспекта степена задовољења, односно површини шума по становнику, може се 
констатовати да територија општине Станари има релативно повољан биланс (1,09 ha/ст), и исти је изнад 
препоручених европских норматива, који износи 0,30 ha/ст. 
 

Б.II.1.7. Минералне сировине 
 
На територији општине Станари откривено је више појава и лежишта минералних сировина и то техничко-
грађевинског камена, угља, подземних вода и слично (прилог Карта минералних сировина, слика 15). 
 
Коришћени су подаци добијени од стране Министарства индустрије, енергетике и рударства, подаци из 
Монографије Минералне сировине Републике Српске, као и фондовска документација изведених 
истраживања. 
 
Резерве минералних сировина које су приказане у овом поглављу треба узети са одређеним ограничењем 
пошто су резерве промјељива категорија и приказани су резултати који су били доступни приликом израде 
Просторног плана. 

                                            
4 Према подацима добијеним на бази сателитског и орто-фото снимка 
5 Према подацима из Катастра шума и шумског земљишта - Стање на дан 31.12.2012. године, ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“ а.д. 
http://www.sumers.org/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=29&phpMyAdmin=e991023d84be1aa4db4ec4a50
3fdeaa7 
 

http://www.sumers.org/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=29&phpMyAdmin=e991023d84be1aa4db4ec4a503fdeaa7
http://www.sumers.org/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=29&phpMyAdmin=e991023d84be1aa4db4ec4a503fdeaa7
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Слика бр. 15.: Карта минералних и термалних вода 

 
 
 
 

УГАЉ 
 

Најзначајније лежиште минералне сировине на територији општине Станари је угаљ.  
 

Сјеверни дио басена подијељен је у три ревира: 
 Западни ревир у коме се угаљ површинским копом "Рашковац" експлоатише од 

1975. године, 
 Средишњи ревир у коме је вршена експлоатација угља јамским путем од 1955-1974. 

године, 
 Источни ревир који рударски није активиран. 

 
Јужни дио лежишта се третира као јединствено подручје. 
 
Експлоатационо подручје станарког басена захвата површину од преко 17 km2, док цио басен обухвата 
површину од око 100 km2. 

 
Границе експлоатационог поља угља су сљедеће: 
 

Експлоатационо поље "Станари" 
Тачка X Y 

А 6483341 4957381 
Б 6483678 4957881 
Ц 6485583 4957873 
Д 6486500 4959500 
Е 6489113 4958795 
Ф 6493170 4956547 
Г 6493712 4955527 
Х 6493955 4953968 
И 6489526 4954235 
Ј 6487500 4955067 
Л 6487508 4956131 
М 6487956 4956573 
Н 6486090 4956183 
Т 6484828 4956262 

 
Резерве на лежиту угља Станари су више пута прорачунавате а посљедњи доступни подаци су приказани 
у табели 28. са стањем на дан 31.12.2009-преузето из Монографије Минералне сировине Републике 
Српске. 
 
Табела бр. 28.: Резерве на лежишту угља Станари 
 

Категорија резерви 
Резерве 

Рашковац (t) 
 

Резерве 
Остружња (t) 

 

Резерве Станари 
(t) 
 

A 2.361.680 790.997 3.152.677 
B 19.668.233 26.430.344 46.098.577 
C1 26.539.435 16.998.782 43.538.217 

A + B + C1 48.569.347 44.220.123 92.789.470 
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Квалитет угља из лежишта Станари је приказан у наредној табели-преузето из Монографије Минералне 
сировине Републике Српске 

 

Параметар Лежиште 
Рашковац 

Лежиште 
Остружња Станари 

Влага (%) 51,72 51,08 51,41 

Пепео (%) 7,21 9,63 8,36 

S- укупни (%) 0,19 0,18 0,19 

S - у пепелу (%) 0,11 0,09 0,10 

S - сагорив (%) 0,08 0,09 0,09 

Кокс (%) 23,50 24,48 23,97 

C-fix (%) 16,71 14,88 15,84 

Испарљиве материје (%) 25,21 23,73 24,50 

Сагорљиве материје (%) 40,97 38,57 39,83 

ГТЕ kJ/kg 10.803 10.361 10.592 

ДТЕ kJ/kg 9.017 8.634 8.834 

Угљеник (%) 26,67 24,16 25,47 

Водоник (%) 2,13 1,89 2,02 

Азот (%) 0,41 0,18 0,30 

Кисеоник (%) 10,61 12,53 11,53 

Хлор (%) - - - 

Запреминска маса 
(kg/dm³) 

1,18 1,20 1,19 

 
БЕНТОНИТ 

 
У оквиру геолошких истраживања за израду Елабората о класификацији, категоризацији и прорачуну 
резерви угља станарског угљеног басена, са стањем 31.12.2004. године, извршен је прорачун резерви 
бентонитских глина, С2 категорије, на ПК "Рашковац". 
 
Прорачун потенцијалних резерви бентонитских глина С2 категорије извршен је за наведени дебљи слој, 
који је смјештен између II и III угљеног слоја, а тањи прослојци нису укључивани у прорачун, јер се у истим 
запажа већа контаминација глине угљевитом материјом. Методом вертикалних паралелних профила, као 
основном методом, прорачунате резерве бентонитских глина С2 категорије износе 1.723.516 t. 
 
ПИГМАТИТИ 
 
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. 
 
ТЕРМО-МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ 
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. 

 
На слици 15. је приказана карта термалних и минералних вода ширег подручја општине Станари. 
 
 
 

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 
За потребе техничке воде за термоелектрану Станари извршена су значајан хидрогеолошка истраживања 
и билансиране су резерве подземних вода. 
 
Експлоатационо поље подземних вода има сљедеће границе експлоатационог поља: 

 
Експлоатационо поље "Драгаловци и Рашковац" 

Тачка X Y 
А 6481560 4955540 
Б 6483200 4956140 
Ц 6483850 4955490 
Д 6485080 4956150 
Е 6486090 4956183 
Ф 6487956 4956573 
Л 6493170 4956547 
М 6489113 4958795 
Н 6486500 4959500 
О 6485583 4957873 
П 6483678 4957881 
Р 6482850 4958250 
С 6480720 4958440 
Т 6480785 4956580 

 
У току израде овог просторног плана подаци о количинама и квалитету подземних вода на овом лежишту 
нису били достпуни. 
 
Подземне воде као ресурс су дефинисане и за потребе водоснабдијевања општине Станари и у току је 
одобрење хидрогеолошких истраживања. 
 
КРЕЊЧАЦИ 
 
На територији општине Станари постоји више појава и лежишта кречњака. На локалитету Дуга која је 
дефинисан истражни простор кречњака како је приказано у табели у наставку. 

 
Истражни простор "Дуга коса" 

Тачка X Y 
А 6481300 4958874 
Б 6481373 4958874 
Ц 6481437 4958707 
Д 6481742 4958626 
Е 6482100 4959300 
Ф 6481780 4959500 

 
На локалитету Церовица је урађен пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака а предложене 
координате истражног простора су приказане у табели у наставку 
 

 Y X 
А 6 492 220     4 953 230 
В 6 492 370     4 953 250 
С 6 492 460     4 953 150 
D 6 492 580     4 953 160 
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E 6 492 630     4 953 180 
F 6 492 750   4 953 270 
G 6 492 860 4 952 980 
H 6 492 260    4 952 940 

 
                  

СЕРПЕНТИНИТ 
 
Серпентинит као технички грађевински камен се користи за потребе изградње и одржавања путева. На 
локалитету Драгаловци је урађен пројекат детаљних геолошких истраживања серпентинита и дефинисане 
су сљедеће тачке истражног простора: 
 
 

 Y X 
А 6 482 784     4 959 059 
В 6 482 868     4 959 126 
С 6 482 052     4 959 151 
D 6 482 112     4 958 920 
E 6 482 977     4 958 908 
F 6 482 935     4 958 850 
G 6 482 889     4 958 886 
H 6 482 958     4 958 961 

  
 

Б.II.1.8.  Енергетски потенцијали 
 
Обновљиви извори енергије 
 
У обновљиве изворе енергије спадаају оно извори енергије који се самообнављају у релативно кратком 
временском интервалу. Потенцијални обновљи извори на територији општине су: 
 

 биомаса 
 енергија водних токова 
 соалрна енергија 
 енергија вјетра 

Основни видови кориштења обновљивих извора енегије су добијање топлотен и електричне енергије.  
 
Позитивне особине 

 смањује емисију угљен-диоксида у атмосферу, а самим тимсе смањује ефекат стаклене баште; 
 повећање удјела обновљивих извора енергије помаже у побошшању сигурности достава енергије 

на начин да смањује зависност  од увоза енергетских сировина и електричне енергије;  
 очекује се да ће обновљиви извори енергије у будућности постати економски конкуренти 

необновљивим изворима енергије; 
 
Негативне особине обновљивих извора енергије су:  
 

 експлоатација обновљивих извора енергије је скупља и технолошки захтјевнија од необновљивих 
извора енергије; 

 количина добијене енергије је неупоредиво на страни необновљивих извора енергије; 
 немогуће их је транспортовати у природном облику осим уколико их трансформишемо у електричну 

енергију. 
 
Биомаса 
 
Биомаса је сва органска твар настала растом биља и животиња. Сматра се обновљивим извором енергије 
од кога се у ближој будућности очекује највећи допринос. Основни начин рационалног и економичног 

коришћења је брикетирање и пилетирање шумског отпада, као и производња био – гаса из биљног и 
анималног отпада из пољопривредне производње.  
 
Њен извор су отпад у: 

 шумартсву и 
 пољопривреди. 

 
Поред тога може настајати и као намјенски узгојена биомаса. Отпад из шумарства се односи на одређени 
проценат грања које остаје у шуми након сјече, те отпад који настаје у токуобраде: окорци, сјечка и 
пиљевина. 
 
 Отпад из пољопривреде се односи на остатке из пољопривредне производње као што је слама и 
кукурузовина, остаци од резидбе воћњака и биогас из сточног измета. 
 
Биомаса као обновљиви извор енергије уопштено се може подијелити на дрвну, недрвну и животињски 
отпад, унутар чега се могу разликовати: 

 дрвна биомаса 
 
Остаци и отпад настао при пиљењу, брушењу, блањању. 
Често је то отпад који оптерећује пословање дрвно-прерађивачког предузећа. Служи као гориво у 
властитим котловницама, сировина за производе, брикете, пелете. Јефтиније је и квалитетније гориво од 
шумске биомасе. 

 Остаци и отпаци из пољопривреде  
Слама, кукурузовина, окласак, стабљике, коштице, љуске. 
То је хетерогена биомаса различитих састава и има ниску огрјевну вриједност због високог удјела влаге и 
различитих примјеса, прије свега хлора. Прерађује се пресовањем, балирањем, пелетирањем. 

 Животињски отпад и остаци  
Искориштава се анаеробном ферментацијом измета свих врста животиња уз додатак зелене масе те 
спаљивањем стеља, лешине прије свега у перадарским фармама. 
 
Биоплин настаје ферментацијом отпада из пољопривреде, кућанстава и индустрије. Састоји се од 
приближно 60 посто метана, 35 посто угљичног диоксида, те 5 посто смјесе водика, душика, амонијака, 
сумпороводика, угљичног моноксида, кисика и водене паре. С обзиром на количину метана коју садржава, 
биоплин се може користити као гориво. Калорична вриједност биоплина размјерна је количини метана. 
Биоплин се може користит за добивање електричне енергије, гријање воде и простора те у индустријским 
процесима. Ако се компримира, може замијенити природни плин који се користи у аутомобилима са 
моторима на унутарње изгарање. 
 
Биомаса из отпада  
 
Као основни извор овог типа биомасе користи се зелена фракција кућног отпада, затим зелена фракција из 
паркова и вртова с урбаних површина те муљ из колектора отпадних вода. 
 
 
Соларна енергија 
 
Ова енергија се може искористити на разне начине и употребити као топлотна, електрична, хемијска или 
механичка енергија. 
 
Најједноставнији начин је сакупљање топлотне енергије, помоћу соларних колектора који дају топлу воду 
или топао ваздух који се могу користити за гријање топле воде за домаћинство, базене, радијаторе или 
подно гријање. 
 
Напредни начин је непосредна производња електричне енергије фотонапонским ћелијама. Овај начин 
подразумева да се постављањем панела полупроводничких особина и излагањем сунчевом зрачењу 
непосредно добија електрични напон односно електрична енергија. 
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С обзиром да је кориштење сунчеве енергије погодно за припрему топле потрошне воде у домаћинствима 
то би такођер требало бити предмет стимулације изградње инсталација за кориштење овог вида енергије 
како за породичне стамбене објекте тако и за стамбене зграде са више станова.  
 
Панеле за производњу електричне енергије би требало уграђивати на објекте већих површина 
(индустријске, пољопривредне). Оваква производња енергије је дистрибуирана, па не захтјева већа 
улагања у електроенергетску инфраструктуру. 
 
Енергија вјетра 
Усвијету,  као и у земљама у региону постоје примјери исплативог коришћења снаге вјетра. Да би снага 
вјетра добила епитет исплативог на одређеном подручју мора да испуни одређене предуслове у погледу 
учесталости, брзине, промјене смјера итд. Брзине вјетра неопходне за рационално и економично 
коришћење вјетра у енергетске сврхе износе у просјеку око 4 m/s.   
 
 
Остали видови енергије 
 
Сеоским домаћинствима би се требало помоћи стручно и финансијски да у употребу уведу што више 
кориштење био-гаса. Исто је могуће и за загријавање објеката у саставу поqопривредних и сточарских 
фарми. Кориштење био-гаса је могуће и пожељно и за загријавање пластеника који се све више развијају у 
овој регији.  
 

Б.II.1.9. Туристичка подручја 
 
Када је у питању турзам општине Станари, треба истаћи да  је тек на почетку, тј. туризам је грана коју тек 
треба развијати узимајући у обзир ресурсе којима Станари располажу. Исто тако општина се мора у 
сектору туризма наслањати на развој туризма у цијелој добојској регији, те развијати туристичке производе 
у складу с трендовима и властитим ресурсима 
 
Природне и антропогене атрактивности, естетика и значајност, нису једини предуслови развоја туризма, 
поред тога у обзир се морају узети и туристичка (и економска) вриједност ресурса. Елементи вредновања 
туристичких ресурса су: степен атрактивности, повољност географског положаја, удаљеност и саобраћајна 
повезаност са емитивним туристичким тржиштима (тржиштима потражње), величина извора потражње, 
положај ресурса у односу на главне туристичке токове, положај према конкурентским и комплементарним 
туристичким просторима итд. 
 
Општина располаже природним и антропогеним потенцијалима за развој одређених видова туризма, који 
нису у довољној мјери искориштени али ни у основи довољно испитани.  
 
Дакле, природне туристичке вриједности су елементи природне средине чија својства могу да се 
валоризују за потребе туризма, одликују се међусобном условљеношћу и прожимањем, имају наглашена 
рекреативна својства.  
Подјела природних туристичких вриједности: 

 геоморфолошке 
 хидрографске 
 биогеографске 
 климатске 

 
Рељеф је елементарна компонента природне средине и представља комплексоблика који се појављују на 
Земљиној површини. Простор општине Станари је највећим дијелом брежуљкасто, надмореске висине 
најниже коте 138 m до највише 343 m, испресјецано мањим воденим токовима (Укрина, Радња, Остружња, 
Илова) 
 
Пећине 
 
Током 2014. године вршена су реконосцирања западног дијела општине Добој, на потезу Добој-Витковци-
Оосиња, до границе са општином Теслић, тј. на западним и јужним падинама планине Крњин. Приликом 
обиласка села Церовице откривен је пећински објекат, који је до тада био непознат у стручној јавности. 

Пећина међу локалним становништвом носи назив Вуковића пећина или Церовичка пећина. Локација се 
налази на око 20 км од Добоја, долином Усоре, на јужним падинама планине Крњин. Припада дијелу нижих 
побрђа, док је главна карактеристика терена простране и дуге косе благих страна. Пећина је удаљена 5 км 
ваздушне линије од епонимног пећинског станишта Растуша код Теслића. Пећина се налази на једној од 
дугих брдских коса које прате терен исток-запад, усјечена у сјеверни дио ове брдске косе. Улаз у пећину је 
до рата 1992-1995. године био највећим дјелом затрпан, док је за потребе скривања становништва и војске 
улаз откопан. До пећине води стрма стаза, док је плато испред пећине јако мали и терен понире сјеверно 
од пећине у провалију, испод које се налази активан извор. Улаз је данас висине 1 м и ширине 1.5 м са 
оштрим нагибом терена према унутрашњости. Пећина се састоји од улазне дворане, која је дјелом 
покривена обрушеним камењем са стропа, док је други дио под пећинским седиментима, махом 
састављеног од глиновитог тла и ситнијих стијена, насталих процесом калцификације. Због капања воде са 
стропова и температуре која никад не прелази 15 степени, пећина је влажна на цијелој површини. Јужно од 
главне дворане води дуги усјечени коридор, који се на свом крају грана у мање каналне пећинске системе, 
који нису истражени до краја. На површини пећине, највећим дјелом у њеним угловима, пронађен је 
релативно бројан керамички материјал. Површински керамички материјал за сада указује да се ради о 
локалитету касног бронзаног доба, са могућим траговима из дубље прошлости. Керамика ја квалитетне 
производње, рађена руком са траговима глачања. Од типолошки претпознатљивих и хронолошки 
осјетљивих примјерака, јављају се карактеристични ободи са торидираним и фацетираним ободима. 
Животињске кости, осим оне рецентног поријекла, као и остали материјал, није пронађен. Пећинска 
станишта са траговима људских активности јако сu ријетка на територије сјеверне Босне, стога у научном 
погледу овај локалитет представља изниман случај за рјешавање одређене проблематике насеља и 
насељености сјеверне Босне у касној праисторији6. 

Антропогене туристичке вриједности су антропогени елементи просторног система чија својства могу да се 
валоризују за потребе туризма. Настали су, и настају као резултат материјалне и духовне културе друштва 
у простору и времену. Обухватају умјетничка, градитељска научна, техничка и друга достигнућа друштва и 
специфична обиљежја културе. Схваћене су као укупан начин животаљуди кроз различите цивилизацијске 
епохе у поједним областима свијета.  

Култура 

На подручју општине постоје два културно-умјетничка друштва и то: КУД «Лазарица» из Станара и КУД 
«Церовица» из Церовице. У склопу КУД-а «Церовица» дјелује и Етно група «Крин».   

На територији општине Станари одржавају се сљедећи културни догађаји: 
-годишњи концерт СКПД «Лазарица», васкршњи понедељак 
-»Дани ћирилице», 
-смотра фолклора 
-васкршњи сабор Церовица 
 
Музеј 
 
Музеј Гојаковац  отворен је 11. маја 2014. године. Музеј је смјештен на 140 метара квадратних у поткровљу 
зграде која се налази на Гојаковцу, испред цркве. У музеју се налази око 200 различитих експоната. 
Сталана поставка музеја садржи: 

 археолочку збирку (предмети праисторијског поријекла  из Вуковича пећине, фотографије 
некропола стећака из касног средњег вијека са локалитетима у Церовици и Витковцима) 

 историјску збирку (копије докумената и карата из периода турске окупације, предмети, документи и 
фотографије из живота цркве и школе, оруће, опрема, предмети, фотографије и документи војног и 
ратног садржаја) 

 етнолочка збирка (стамбени објекат у присодној величини-кућа «шеперуша», предмети и орућа за 
привредну активност, одјевни предмети од различитих материјала, музички инструменти, народне 
рукотворине од различитих материјала) 

 библиотечку збирку (збирка старих и ријетких књига, списа и докумената) 
 
 
 

                                            
6 према Мирослав Живковић: „Церовица и Витковци кроз вријеме“, Церовица 2015. 
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Спорт 
 
На подручју општине Станари најраспрострањенији спорт је фудбал. Оштина Станари има свој фудбалски 
клуб, који иа дугу историју и многе одигране утакмице иза себе. ФК „Рудар“ Станари основан је 1957. 
године, а као главни иницијатор основања Клуба била је Мјесна заједница и Рудник лигнита „Станари“. Као 
један од највећих успјеха ФК „Рудар“ је остварио када је био у првенству Републике Срске. 

Осим фудбала и малог фудбала, заступљени су и борилачки спортови и рагби.  

Културно-историјски споменици 

Културно-истоиријски споменици су објекти и простори материјалне културе који имају неке од својстава 
туристичке атрактивности (естетика, знаменитости, куриозитет) и који дјелују надражујуће подстицајно на 
психичке функције човјека који тежи да задовољи своју културну туристичку потребу.  

Цркве 

На територији општине Станари постоји 12 вјерских објеката, од чега је једна католичка црква, а остатак су 
православни храмови.  

Остали културно-историјски споменици 

Археолошким лексиконом Босне и Херцеговине 1988. године, издвојена су налазишта из праисторије, 
средњег вијека.  

Праисторијска налазишта на територији општине Станари су: 

 Циганиште, Брестово 
 Матића главица, Драгаловци 
 Пласт, Брестово 

 
Налазишта из средњег вијека су: 
 

 Град, Брестово, средњовјековно утврђење 
 Грчко гребље, Брестово, средњовјековна некропола.  
 Грчко гребље, Осредак, средњовјековна некропола 
 Камен, Драгаловци, средњовјековни гроб.  
 Камење, Церовица, средњовјековна некропола 
 Камење на Вијенцу, Радња Доња, средњовјековна некропола.  
 Клупе, Доња Остружња, средњовјековна некропола.  
 Обли камен, Церовица, средњовјековна некропола.  

 
Материјална база туризма 
 
Материјална база развоја туризма се може сагледати кроз изграђеност и квалитет угоститељско-
смјештајних објеката, кроз развијеност саобраћаја, трговинских дјелатности и остале инфраструктуре.  
Анализом материјалне базе туризма општине Станари, закључује се сљедеће: 

 релативно добра развијеност угоститељских капацитета; 
 не постојање смјештајних објеката; 
 повољни саобраћајни услови (регионални, локални путеви, жељезнички саобраћај) 
 трговинске дјелатности на задовољавајућем нивоу; 

 
Дакле, природне и антропогене карактеристике представљају добру основу за развој туризма, али заједно 
са материјалном базом, указују на чињеницу да туризам овог простора није организован. Сходно свим 
карактеристикама које су претходно наведене, можемо говорити о почетним, првим корацима развоја 
културно-манифестационог, излетничко-рекреативног, транзитног туризма али и «рударског» туризма-
обилазак копова, старих постојења на територији општине Станари.  
 

Б.II.1.10. Ловна и риболовна подручја 
 
Ловачко удружење општине Станари је тек у основању (1 лице запослено) те још увијек није добило 
концесију на ловна подручја општине Станари. 
 
Према подацима „Елабората о установљавању ловишта на подручју Републике Српске“, на територији 
општине Станари установљено је ловиште „ Станари“, који је према намјени разврстан као „спортско-
рекреационо“.  
 
Граница ловишта је установљена на подручју цијеле општине Санари, а његова површина се поклапа са 
администртивном границом и површином општине Станари. На сјеверозападу граничи са ловиштем 
„Прњавор“, а сјевероистоку са ловиштем  „Мотајица“ на општини Дервента. На југу и југозападу граничи са 
ловиштем „Јаворова“ и истоку са ловиштем „Добој“. Својим југоисточним дијелом граничи са Федерацијом 
Босне и Херцеговине.  
 
Ловиште је типично низијско. У њему постоје повољни станишни услови за: срнећу дивљач, дивље свиње, 
зечеве, фазане, дивље патке, дивље голубове, дивље гуске, препелице, грлице, шљуке и друге врсте 
дивљачи (сисара и птица) којима одговарају постојећи станишни услови.  
 
Основне врсте дивљачи су: срнећа дивљач, зец и фазан. 
 
У току је и основање риболовног удружења. Према информацијама Министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства израда документа везаног за риболовни основ планира се у 2017. години, а 
ради се сваких 20 година. 
 
 

Б.II.1.11. Подручја карактеристичне флоре и фауне 
Флора 
 
Према подацима из Еколошко вегетацијске рејонизације БиХ, реална шумска вегетација подручја општине 
Станари је представљена са 5 вегетацијских типова: 

 шуме букве (fagetum montanum) 
 шуме китњака и обичног граба (querco carpinetum) 
 шуме лужњака и обичног граба (carpino betuli-quercetum roboris incl. genist elatae-quercetum roboris) 
 шуме китњака и цера (quercetum petreae-cerris) 
 шуме китњака (quercetum petreae montanum). 

 
 
На подручју општине плодне су њиве гдје успјева:кукуруз (Zea mays), пшеница (Triticum), овас (avena 
sativa), јечам (hordeum sativum), раж (secale cereale). 
 
Сусреће се и љековито биље: смрека, вења (Juniperus communis), мајчина душица (Thymus serpillum L.), 
глог (Crataegus monogyna L.). 
 
Фауна 
 
Подручје општине Станари насељавају сљедеће животињске врсте: зец, фазан, пољска јаребица, срндаћ, 
дивља свиња, шљука, дивљи голуб и грлица, дивља патка и црна лиска, дивља гуска,  препелица, лисица. 
 

Б.II.2. Анропогени ресурси 
 
Изграђени фондови на територији општине Станари су грађевинска земљишта у сеоским насељима и 
општинском центру-агломерацији Рашковци-Станари-Остружња Доња, која заправо чине стамбене 
парцеле у оквиру којих се поред становања обавља и индивидуална пољопривредна производња, затим 
парцеле на којима се одвија привредна дијелатност најчешће услужне дијелатности, девастирана 
земљишта, депоније.  
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Укупна површина грађевинског земљишта у општини износи 559,229 hа односно 3,47% од укупног подручја 
општине. На индустријску зону-термоелектрана отпада 40,697 ha, а на индустријску зону-сепарацију отпада 
8,155 ха, тј 0,05% општине. Изграђене површине, намјењене претежно становању и другим потребама, 
заузимају 510,377 ha тј. 3,17% површине општине. 
 
Највеће и најинтезивније изграђено подручје је у самом општинском центру-агломерацији Рашковци, 
Остружња Доња, Станари. 
 
 

Б.III.  ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА 
Б.III.1. Стамбени фонд 

 
Стамбени фонд представља један од најзначајнијих дијелова супраструктуре.  
 
Према Попису становништва и станова из 1991. године, на подручју општине Станари, број станова за 
стално становање био је 3.255 у којим је живјело 3.186 домаћинстава. Највећи број станова имало је 
насељено мјесто Церовица, а најмањи насељено мјеста Митровићи 124.Од 1971. до 1991. године број 
домаћинстава и станова постепено повећавао у складу са растом броја становника. 
 
Према прелиминарним резултатима Пописа становништва из 2013. године, општина Станари имала је 3869 
станова, те 2539 домаћинстава. Највећи број станова и домаћинстава имало је насељено мјесто Станари, а 
најмањи насељено мјесто Митровићи. Обзиром да се ради о прелиминарним резултатима  Пописа, не може 
се са сигурношћу говорити о квантитативним и квалитативним обиљежјима стамбеног фонда. Прелиминарни 
резултати пописа подложни су промјенама с обзиром да у наредном периоду слиједи обрада прикупљених 
података. Коначни резултата Пописа ће бити публиковани сукцесивно, након завршетка обраде података и 
то од 1.7.2014. до 1.7.2016. године. 
 
Однос броја станова и домаћинстава је најједноставнији индикатор стамбеног дефицита или суфицита. У 
недостатку других  комплекснијих индикатора, овај индикатор се може користити за утврђивање стамбеног 
суфицита или дефицита. 
 
Анализирајући податке 1991. и 2013. године закључује се сљедеће 

 на нивоу општине присутан је стамбени суфицит (1991.-3255 станова, 3186 домаћинстава; 2013.-
3869 станова, 2539 домаћинстава); 

 највећи стамбени суфицит 1991.и 2013. године имало је насељено мјесто Брестово; 
 стамбени дефицит се јавио само у 1991. години, и то у насељеним мјестима Драгаловци, Љеб, 

Митровићи, Церовица; 
 стамбени суфицит не можемо посматрати као позитиван фактор развоја (напуштени стамбени 

објекти у руралним насељима лошег квалитета, сезонско кориштење објеката за становништво које 
је на боравку у иностранству....) 

 пад броја домаћинстава (посљедица ратних дешавања); 
 пораст стамбених јединица (карактеристична појава за простор читаве Босне и Херцеговине).; 
 укупан број станова повећао се за 614 стамбених јединица, а број домаћинстава смањио за 647.  

 
Табела бр. 29.: Промјена броја домаћинстава и станова за период 1971.-2013. године 
 

Насељено 
мјесто 

 
Домаћинства 

 
Станови Суфицит/ 

Дефицит 
1971. 1981. 1991. 2013. 1971. 1981. 1991. 2013. 1991. 2013. 

Брестово 355 379 377 274 351 391 410 450 33 176 
Драгаловци 298 319 308 100 299 339 303 230 -5 130 
Јелањска 194 214 195 155 181 212 198 210 3 55 

Љеб 110 117 133 115 108 123 132 164 -1 49 
Митровићи 110 123 128 90 109 123 124 146 -4 56 
Осредак 151 182 174 115 139 179 174 235 0 120 
Остружња 
Доња 

242 280 307 308 237 279 310 438 3 130 

Остружња 
Горња 

109 129 140 136 106 119 147 210 7 74 

Радња 
Доња 

134 154 152 128 133 154 164 227 12 99 

Рашковци 160 192 183 156 158 174 183 216 0 60 
Станари 330 375 402 382 315 369 417 535 15 153 
Цвртковци 208 232 245 201 205 235 256 299 11 98 
Церовица 330 412 442 379 323 406 437 509 -5 130 
Укупно 2.731 3.108 3.186 2.539 2.664 3.103 3.255 3.869 69 1.330 
Извор података: Попис становништва, домаћинства и станова у 1971.,1981. години, Национални састав 
становништва СФР Југославије, Књига 1, Подаци по насељима и општинама; Попис становништва, 
домаћинства и станова у 1991. години, Национални састав становништва СФР Југославије; 
Прелиминарни резултати  пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године 
 
Комунална опремљеност стамбених јединица, у смислу покривености водоводном мрежом и 
канализацијом, није на задовољавајућем нивоу. Наиме, водоводном мрежом су покривени само дјелови 
насељених мјеста, док канализациона мрежа није изграђена. Но, уколико анализирамо комуналну 
опремљеност у смислу снабдијевања електричном енергијом, одржавања чистоће,  те постојања фиксне 
телефоније и саобраћајница можемо закључити да је стање знатно боље.  
 
Генерално гледано, на подручју општине, основу за развој фунције становања чине активности на 
санацији, реконструкцији и ревитализацији највећег броја постојећих насеља, те подизања квалитета  
грађевинског фонда, како у погледу опремљености, просторног стандарда, тако и у погледу побољшања  
термичких, звучних и других карактеристика. У оквиру централне градске зоне могуће очекивати и поступке 
трансформације стамбених простора у корист друштвене инфраструктуре и пословних садржаја.  
 
Анализирајући индивидуално становање на територији општине, јасно се уочава се оно може разврстати у 
два типа. Први су индивидуални објекти грађени прије деведестих година, а други су „модерни“  објекти 
настали посљедњих двадесетак година, који су грађевински врло квалитетни и опремљени  свом 
инфраструктуром. Дакле, немогуће је ове објекте сврстати у један тип, обзиром на архитетктонско 
обликовање и предимензионираност.  
 
Просјечна густина настањености  на подручју општине износи 24,04 станова/km². 
 

Б.III.2. Привреда 
 
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, због везаности за тадашњу основну 
развојну осовину тадашње Републике; 
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 примарни сектор се базирао на сљедећем: високо учешће ораничних површина, висока 
заступљеност површина под угаром и необрађених површина (узрок: мал интерес, ограничена 
могућност произвођача, спор развој производних снага праћен  праћен високом аграрном 
пренасељеношћу ), 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;он је у 
друштвеном производу укупне привреде општине учествовао са цца 45%, а у друштвеном 
производу друштвене привреде са преко 50%; висок темпо раста секундарног сектора у цјелини је 
остварен у периоду 1971.-1975, а у наредном периоду је више него преполовљен-1976.-1980 и 
1986. године секундарни сектор привреде имао је нижу стопу раста  од укупне привреде, шо говори 
да су остали сектори, посебно трецијарни имали знатно  бржи раст; 

 терцијарни сектор: високо учешће терцијарних дјелатности (саобраћај, трговина, угоститељство и 
туризам, стамбено-комуналне дјелатности) у привредној структури општине; терцијарни сектор је 
учествовао са 33,9% у укупној запослености општине. 

 
Пословни субјекти  
 
Анализа стања пословних субјеката на подручју општине Станари спроведена је на основу података 
добијених од стране Службе за просторно уређење општинске управе. 
  
Табела бр. 30.: Број и структура пословних субјеката по подручјима дјелатности на територији општине 
Станари 
 

Дјелатност 

Бр. пословних субјеката у 
2015. 

Бр. пословних субјеката у 
2014. 

Станари Структура % РС Структура 
% 

A Пољопривреда, 
шумарство и риболов 0 0 1025 3,63 

B Вађење руда и камена 1 1,35 176 0,63 
C Прерађивачка индустрија 8 10,81 3840 13,60 

D 

Производња и 
снадбијевање 
електричном енергијом, 
гасом паром и 
климатизација 

1 1,35 168 0,60 

E 

Снадбијевање водом; 
канализација, 
управљање отпадом и 
дјелатности санације 
(ремедијације) животне 
средине 

0 0 226 0,80 

F Грађевинарство 3 4,05 1534 5,43 

I.Производне дјелатности 13 17,56 6969 24,67 

G 

Трговина на мало и 
велико, поправка 
моторних возила и 
мотоцикала 

 
22 

 
29,72 8510 30,13 

H Саобраћај и 
складиштење 11 14,86 1337 4,73 

I 

Дјелатности пружања 
смјештаја; припреме и 
послуживања хране; 
хотелијерство и 

 
 

13 

 
 

17,56 

 
 

374 

 
 

1,32 

угоститељсво 

J Информације и 
комуникације 0 0 510 1,80 

K Финансијске дјелатности 
у дјелатности осигурања 0 0 177 0,62 

L Пословање 
некретнинама 0 0 151 0,53 

M Стручне, научне и 
техничке дјелатности 1 1,35 1326 4,70 

N 
Административне и 
помоћне услужне 
дјелатности 

0 0 236 0,83 

O 
Јавна управа и одбрана; 
обавезно социјално 
осигурање 

1 1,35 342 1,21 

P Образовање 1 1,35 570 2,02 

Q 
Дјелатности 
здравстврене заштите и 
социјалног рада 

1 1,35 691 2,45 

R Умјетност, забава и 
рекреација 1 1,35 2154 7,63 

S Остале услужне 
дјелатности 10 13,51 4890 17,33 

U 
Дјелатности 
екстериторијалних 
организација и органа 

0 0 1 0,004 

II.Услужне дјелатности 61 82,44 21269 75,33 
Укупно (I+II) 74 100 28238 100 

Извор података: Обрада тима Института за грађевинарство, на основу података прибављених од 
стране Службе за просторно уређење општинске управе 
 
На основу предходних података уочава се, да када је број пословних субјеката у питању услужне 
дјелатности преовладавају, учествују са 82,44% и бројем пословних субјеката 61, док производне 
дјелатности учествују са 19,41%, а број пословних субјеката износи 13. На територији општине Станари 
највећи број пословних субјеката евидентиран је у дјелатностима: G - Трговина на мало и велико, поправка 
моторних возила и мотоцикала (29,72%), H - Саобраћај и складиштење (14,86%) и I - Дјелатности пружања 
смјештаја; припреме и послуживања хране; хотелијерство и угоститељсво (17,56%). У односу на Републику 
Српску производне дјелатности су заступљене у мањем постотку, у односу 17,56% према 24,67%, док су 
услужне дјелатности заступљене у већем постотку у односу 82,44% према 75,33%. На основу наведених 
података јасно је да развој привреде на територији општине Станари иде узлазном путањом и да ова 
територија има потенцијале за даљи развој. 
 
Инвестиције 
 
Инвестиције на простору општине Станари везују се за рудник и ТЕ Станари.  
 
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). 
 
Табела бр. 31.: Улагања по кварталима у 2012., 2013.,2014.  у БиХ (у милионима км) 

период  К1 К2 К3 К4 
2012 -4,99 310,25 78,96 48,04 
2013 98,51 67,17 27,57 94,52 
2014 35,29 40,35 132,82  

Извор података: („Информација о кретању макроекономских показатеља за јануар 2015. године“) 
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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. 
 
Историјски посматрано, а према European Stability Initiative (Иницијатива за европску стабилност7) током 
рата рудник је радио са једном трећином капацитета и  производио је мање од 200 000 тона угља 
годишње. Према платном билансу из 2003. године рудник је имао 8,8 милиона км губитака.  
 
Влада Републике Српске је у септембру мјесецу 2004. године расписала тендер, а понуда ЕФТ-а за 
приватног партнера у руднику Станари садржала је и као обавезу инвестицију од преко 10 милиона евра у 
обнављање рудника, набавку рударске опреме, те детаљан социјални програм (исплаћивање заосталих 
плата и доприноса, реструктуирање радних мјеста који би обухватао и отврање нових, социјални рпграм за 
обуку запослених, школарине повишице, топле оброке и трошкове здравствене заштите). 
 
ЕФТ група је до јула 2012. године инвестирала 63 милиона евра у развој рударско-енергетског комплекса 
Станари-набављена је нова опрема (камиони, дампери, булдожери, багери, комбији за превоз запослених, 
ватрогасна опрема, возила), изграђена сервисна радионица, а континуални систем ископавања је у 
потпуности ремонтован. 
 
Од оснивања Компаније  2005. године до данас уложено је 399 милона евра, а данас ЕФТ рудник и 
термоелектрана Станари запошљавају 606 радника. Термоелектрана у Станарима  је  крајем јануара 2016. 
године дистрибуирала је прве количине електричне енергије у мрежу. Дакле, нова термоелектрана је 
започела прву синхронизацију са енергетском мрежом БиХ, те је првог дана тестирања испоручено 420 
MWh електричне енергије. Сходно свему наведеном, изградња термоелектране представља највећу 
инвестицију у енергетски сектор у БиХ.  
 
ЕФТ подржава и пројекте у областима која су од суштинског значаја за даљи развој друштва- у 
образовање, културу и здравство: 

 Chevening-ЕФТ стипендија у Босни и Херцеговини; 
 развој новог рачунарског центра у основној школи „Десанка Максимовић“; 
 развој библиотеке  у основној школи „Десанка Максимовић“; 
 развој језичког одјељења у основној школи „Десанка Максимовић“; 
 програм стипендија и школарина за најбоље ученике и наставнике у основној школи „Десанка 

Максимовић“; 
 развој новог Центра за грађевинарство, пројектовање и технологије у основној школи „Десанка 

Максимовић“; 
 изградња новог кошаркашког терена у основној школи „Десанка Максимовић“; 
 чишћење окколине; 
 програм пошумљавања; 

 
Дакле, неки од главних економских утицаја наведених крупних инвестиција на територији општине Станари 
су: 

 значајан дио укупне инвестиције ће остати у домаћој економији; 
 буџет општине Станари и Републике Српске ће значајно повећати приходе од концесионе накнаде, 

других такси и пореза; 
 коначном изградњом и пуштањем у рад електране ће бити отворено преко 900 сталних радних 

мјеста; 
 нове пословне могућности не само за Станаре већ и околне општине. 

 
Запосленост и зараде 
 
Према подацима добијених од стране Општинске управе у ЕФТ – рудник и Tермоелетрана Станари 
запослено је 606 радника. Просјечна плата у руднику је већа од државног просјека8.  

                                            
7 European Stability Initiative (Иницијатива за европску стабилност-„Босанска тврђава:просперитет Добоја, енергија и 
будућност Босне и Херцеговине“ 
8 према званичној web   страници ЕФТ-а, приступљено март 2016. године 

Друго предузеће по броју запослених је DEC (Dongfang Electric Corporation of China)-пројектантска 
канцеларија Станари (135 запослених). 
 
Табела бр. 32.: Број запослених по предузећима-удружењима (без самосталних предузетника) 
 
Назив предузећа-удружења Број запослених 
ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари 606 
DEC (Dongfang Electric Corporation of China)-пројектантска 
канцеларија 135 

Основна школа „Десанка Максимовић“ 85 
Општина Станари 27 
ДОО за производњу, промет, и услуге „Вукајловић“ 10 
ДОО „Боро“ 8 
„Суботић инжињеринг“ ДОО 3 
Ветринарска амбуланта „Медико вет“ 3 
Општинска организација Црвеног крста 2 
Ловачко удружење „Срндаћ“ 1 
„Drvoex“ 1 
Извор података: Општинска управа, 2016. година 
 
Укупан број запослених (без самосталних предузетника) на територији општине Станари износи 881.  
 
Незапосленост 
 
На евиденцији ЈУ «Завод за запошљавање»- Биро Станари налази се укупно 398 лица која активно траже 
запослење, а у Бироу Добој још увијек се води 247 лица са мјестом пребивалишта општине Станари и 
важећом личном картом  општине Добој.  
 
Табела бр. 33.: Активна понуда радне снаге за 2015. и 2016. годину по квалификованости 
 
 Децембар 

2015 
Фебруар 
2016 

Децембар 
2015 

Фебруар 
2016 

Децембар 
2015 

Фебруар 
2016 

Биро Станари Станари Добој  Добој Укупно Укупно 
Стање на 
евиденцији 90 398 499 247 589 645 

Жена 37 154 219 116 256 270 
1-НК  24 106 150 86 174 192 

жена 9 41 50 30 59 71 
2-ПК-НСС  2 7 6 1 8 8 

жена 0 0 0 0 0 0 
3-КВ  24 138 157 81 181 219 

жена 7 36 55 30 62 66 
4-ССС  32 115 148 61 180 176 

жена 17 60 94 46 111 106 
5-ВКВ  1 2 3 2 4 4 

жена 0 0 0 0 0 0 
6-1 ВШС  0 0 3 3 3 3 

жена 0 0 1 1 1 1 
6-2 ВШС  
сп 

 0 0 0 0 0 0 
жена 0 0 0 0 0 0 

7-1 ВСС  
180 ETCS 

 1 7 6 4 7 11 
жена 0 3 4 3 4 6 

7-2 ВСС 
240 ETCS 
4г, 5г, 6г 

 6 22 25 8 31 30 

жена 4 13 14 5 18 18 
7-3  0 1 1 1 1 2 
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мастери 
300 ETCS 

жена 0 1 1 1 1 2 

7-4 
магистри 

 0 0 0 0 0 0 
жена 0 0 0 0 0 0 

8- доктори 
наука 

 
 0 0 0 0 0 0 

жена 0 0 0 0 0 0 
Укупно 90 398 499 247 589 645 
Жене: 37 154 219 116 256 470 
Извор података:ЈУ «Завод за запошљавање Републике Српске»-Биро Станари 
 
Компаративном анализом података за 2015. и 2016. годину закључује се сљедеће: 
 

 број лица која активно траже запослење повећао се за 56; 
 број жена која траже запослење, такође се повећао (за 14) 
 највећи број лица која траже запослење су квалификовани радници; 
 највећи број лица која траже запослење су старосне структуре од 20 до 24 године; 

 
Табела бр. 34.: Активна понуда радне снаге за 2015. и 2016. годину по старосној структури 
 

 Децембар 
2015 

Фебруар 
2016 

Децембар 
2015 

Фебруар 
2016 

Децембар 
2015 

Фебруар 
2016 

Биро Станари Станари Добој  Добој Укупно Укупно 
Од 15-18 година 2 2 0 0 2 2 
Од 18-20 година 13 19 16 6 29 25 
Од 20-24 године 11 62 70 31 81 93 
Од 24-27 година 8 38 46 23 54 61 
Од 27-30 година 11 42 43 15 54 57 
Од 30-35 година 8 40 79 43 87 83 
Од 35-40 година 11 55 53 27 64 82 
Од 40-45 година 7 55 68 33 75 88 
Од 45-50 година 7 30 38 23 45 53 
Од 50-55 година 6 27 40 20 46 47 
Од 55-60 година 4 21 28 15 32 36 
Од 60-65 година 2 6 17 10 19 16 
Лица у 65-тој 
години 0 1 1 1 1 2 

Укупно: 90 398 499 247 589 645 
Извор података:ЈУ «Завод за запошљавање Републике Српске»-Биро Станари 
 
Табела бр. 35.:Степен запослености у општини Станари  
 
Општина Становништво Број 

запослених 
Активно 
становништво 

Степен запослености % 
Становништво Активно 

становништво 
Станари 7865 881 1526 11,20% 57,73% 
Извор: Обрада радног тима Института за Грађевинарство „ИГ“ према подацима Службе за просторно 
уређење општинске управе 
 
Табела бр. 36.:Степен незапослености у општини Станари  
Општина Незапослени Број запослених Активно 

становништво 
Степен 
незапослености 
у % 

Станари 645 881 1526 42,26% 
Извор: Обрада радног тима Института за Грађевинарство „ИГ“ према подацима Службе за просторно 
уређење општинске управе 

 
На основу података из предходне двије табеле 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%. За будући 
развој општине кључан је пораст броја запослених. Да би се остварио циљ повећања броја запослених, 
најбољи начин јесте повећање броја производних или услужних пословних субјеката или реорганизација 
постојећих. Ако узмемо у обзир да је у табели 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. 
 
Ако узмемо у обзир број пословних субјеката који има тренд раста и уколико дође до стабилизације 
привреде на територији општине Станари као што се и предвиђа, реално је очекивати лагано повећање 
броја запослених, а уједно и смањење броја незапослених. 
 

Б.III.2.1. Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 
 

Б.III.2.1.1. Пољопривреда 
 
Као привредна дјелатност, пољопривреда се одликује бројним специфичностима. Земљиште, као 
објективни услов пољопривредне производње, својим особинама у великој мјери одређује производне и 
економске ефекте који се остварују у овој привредној дјелатности.  
 
Својим одликама земљиште прије свега утиче  на могућност организовања пољопривредне производње на 
одређеној локацији. Такође, специфичности земљишта одређују степен интензивности производње, начин 
газдовања, висину приноса и улагања по јединици површине.  
 
Без обзира на достигнути ниво њеног развоја, пољопривреда је привредна дјелатност чији ефекти по 
правилу зависе од природних, прије свега климатских услова.9 
 
Подручје општине Станари са надморском висином од 138 до 343 m, има еколошке услове који одговарају 
развоју пољопривреде.Умјерено-континентална клима уз повољну конфигуарцију земљишта, ствара 
услове за развој пољопривредне производње. 
 
Један од најзначајнијих фактора за развој пољопривреде је положај земљишта у односу на саобраћајне 
токове. Он утиче на развој пољопривреде у више различитих домена, и то како у сфери проозводње, тако и 
промет пољопривредних производа. Саобраћај дјелује као значајан фактор унапређења пољопривредне 
производње, а исто тако и повезивања пољопривредног произвођача за тржиште. Саобраћајна повезаност 
пољопривредног земљишта унутар општине на задовољавајућем је нивоу, али и са ширим окружењем.  
 
Један од основних проблема, који је уједно и ограничавајући фактор за организовану пољопривредну 
производњу тржишно орјентисану, јесте уситњеност пољопривредних парцела али и велике површине које 
се необрађују. Овакво стање условљено је са више фактора, као што су конфигурација терена и историјски 
фактори. 
 
Табела бр. 37.:  Преглед пољопривредних газдинстава према површини на територији општине Станари 
Општина 
(ha) 0-1ha 1-3 3-5 5-10 >10 Укупно 

Станари 9 18 31 28 7 93 
(%) 9,67 19,35 33,33 30,10 7,52 100% 
Извор података:Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 

                                            
9 према „Економика пољопривреде практикум“, др Катарина Ђурић, Нови Сад 2015. 
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Из предходних података уочава се да највећи број пољопривредних газдинстава управља са 
пољопривредним земљиштем у групи од 3-5 ha (33,33%) и од 5 до 10ha (30,10%), такође значајан број 
газдинстава управља на површини од 1-3 ha (19,35%). 
 
Према приложеним подацима, већина газдинстава се може бавити полуинтензивном и интензивном 
пољопривредном призводњом, као и повећањем обима производње у циљу постизања економске 
оправданости и добити. 
 
Табела бр. 38.: Број регистрованих пољопривредних газдинстава по насељеним мјестима односно по 
површини посједа на територији општине Станари 
Насеље 0-1ha 1-3ha 3-5ha 5-10ha >10ha Укупно: 
Јелањска - - 3 6 2 11 
Цвртковци 3 4 8 6 1 22 
Брестово 2 4 8 5 - 19 
Митровићи - 2 4 4 1 11 
Осредак - 1 1 2 1 5 
Церовица - 1 2 2 2 7 
Остружња 
Горња - 1 3 - - 4 

Остружња 
Горња - 1 2 3 - 6 

Станари 1 1 - - - 2 
Драгаловци 2 - - - - 2 
Рашковци - 1 - - - 1 
Љеб 1 1 - - - 2 
Радња 
Доња - 1 - - - 1 

Укупно: 9 18 31 28 7 93 
Извор података:Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Просторни распоред пољопривредних газдинстава према броју и површини показује да се на територији 
општине Станари налази укупно 93 пољопривредна газдинства. Највећи број газдинстава располаже са 
површином од 3 до 5 хектара, што даље имплицира да је могуће остваривање економски одрживе 
пољопривредне производње. Међутим, развој пољопривреде зависан је од више фактора, прије свега да 
пољопривредна производња има на располагању повољна финансијска средства, да постоје 
агроекономски услови за одређену производњу, обезбијеђено тржиште и да је производња профитабилна. 
Потребно је заштити пољопривредно земљиште његовог претварања у непољоприведно, као и заштити га 
од девастације.  
 
Анализирајући податке о коришћењу земљишта10 на територији општине Станари, закључује се сљедеће: 

 оранице и баште заузимају највећу површину (46,83%); 
 обзиром на природне услове постоје могућности за развој пољопривредне производње, уз 

организовани приступ и улагања; 
 
Табела бр. 39.: Преглед укупних површина коришћења земљишта на територији општине Станари 
 
Категорија коришћења земљишта Стање 31.05.2014. године, ha Структура % 
Оранице и баште 2214 46,83 
Воћњаци 339 7,17 
Ливаде 126 2,66 
Обрадиве површине, укупно: 2879 60,90 
Пашњаци 311 6,57 
Пољопривредна површина, укупно: 3189 67,46 

                                            
10 према „Извјештају о површинама и засадима на крају прољетне сјетве у 2015. години“, коју је општина Станари 
припремила за Републички завод за статистику; 

Шумско земљиште 1393 29,46 
Неплодно земљиште 144 3,04 
Укупна површина: 4727 100% 
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Табела бр. 40.: Категорије коришћења земљишта на територији општине Станари 

46,83%

7,17%2,66%6,57%

29,46%

3,04%

Оранице и баште Воћњаци Ливаде
Пашњаци Шумско земљиште Неплодно земљиште

 
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Због климатских услова и режима падавина пољопривредно земљиште треба искоришћавати у 
производњи трaдиционалних пољопривредних и сточарских производа, који имају дугогодишњу традицију. 
 
На подручју општине Станари, пољопривредна производња се одвија у условима умјерено-континенталне 
климе, гдје се производе врсте пољопривредних производа тог климата.  
 
Ратарство 
 
На подручју општине Станари, према подацима из доле наведене табеле, највећу површину зазузимају 
жита  (Кукуруз за зрно, меркантилни; пшеница, меркантилна (озима)), те сточно крмно биље (дјетелина, 
луцерка). 
 
Највећи принос, изражен у тонама је код кукуруза, пшенице и луцерке. 
 
Табела бр. 41.: Површина и приноси ратарских култура на подручју општине Станари 
 

Врста усјева P ha 
принос 

Врста усјева P ha 
принос 

просјечан, 
kg/ha 

укупан 
t 

просјечан, 
kg/ha 

укупан 
t 

Жита 773   Паприка 7 4571 32 
Пшеница, 
меркантилна 
(озима) 

163 4300 700,9 Краставац 1 35000 35 

Раж (озима и 
јара) 

0,2 3500 0,7 Салата зелена 0,03   

Јечам (озими и 
јари) 

26 4000 10,4 Карфиол 0,1   

Зоб (озима и 
јара) 

10   Шпинат 0,2   

Кукуруз за зрно, 
меркантилни 

550 4000 2200 Остало (тиква, 
тиквица, патлиџан, 
першун, целер, 

0,7   
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битва, цвекла) 
Тритикале 24 5900 141,6 Сточно крмно 

биље 
499,5   

Индустријско 
биље 

1   Дјетелина 261 2199 574 

Соја  1 2000 2 Луцерка 187 2800 523,6 
Повртарско 
биље 

128,03   Сточна репа 0,15   

Кромпир, 
меркантилни 
(рани и касни) 

50 14000 700 Кукуруз за крму 
(силажни кукуруз) 

2,2 33182 73 

Мрква 4 15000 60 Мјешавина трава и 
легуминоза (травно-
дјеталинске смјеше) 

47 11000 517 

Лук црни 10 10000 100 Остало крмно биље 
(лупина, еспарзета) 

2,2   

Лук бијели 4 2500 10     
Пасуљ (за зрно и 
махуну) 

30 800 24     

Грашак (за зрно 
и махуну) 

6 1333 8     

Купус и кељ 8 10000 80     
Парадајз 7 7000 49     
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Повећање приноса по хектару може се повећати интезивирањем и унапређењем производње хране путем 
примјене агротехничких мјера. 
 
Дакле, развој ратарске производње у наредном периоду зависиће од инвестирања у пољопривредну 
производњу.  
 
Воћарство 
 
На територији општине, воћњаци заузимају површину од 339 ha11. 
 
Најзастуљенија је производња јабуке, са тим да је просјек приноса по стаблу/кg мањи него на републичком 
нивоу (Станари 12, РС 15,7) по последњим доступним подацима из 2013. године. 
Поред ових врста, у укупној воћарској производњи велики број стабала отпада на шљиву и крушку гдје се 
на терену, поред културних (модерних) сорти, може наћи обиље доброг аутохтоног сортимента који у ери 
еколошке производње без или са смањеном употребом хемије има будућност и тржиште, како на домаћем 
тако и на страном тржишту. 
  
Табела бр. 42.: Остварени принос воћа на територији општине Станари у поређењу са Републиком 
Српском 

Врста воћа Број стабала 
способних за род  

Принос РС 
Просјечан 
Kg/ha 

Укупан, 
t 

Принос 
по 
стаблу, 
Kg12  

Јабуке 15234 12 182 15,7 
Крушке 5078 10 50 15,0 
Шљиве 7617 9 68 22,2 

                                            
11 „Извјештаја о површинама и засадима на крају прољетне сјетве у 2015. години“ 
12 Подаци из статистичког годишњака 2014., Републички завод за статистику Републике Српске, Бања Лука, 
2013. године 

Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Табела бр. 43.:Прерада воћа и грожђа 

 Из сопствене производње 
ПРЕРАЂЕНО ШЉИВА 
За ракију 40 
За пекмез 15 
За сушење 33 
Потрошено у свјежем стању 10 
ПРОИЗВЕДЕНО ОД ШЉИВА 
Ракије 52 
Сувих шљива 1,5 
Пекмез од шљива 6 

Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Ово стање се коси са могућношћу ове општине с обзиром да расположива површина обрадивог земљишта 
омогућује интензиван и већи обим развоја воћарске производње. Према наведеном, потребно је предузети 
одговарајуће организационе мјере и радити на заинтересовати становништва за гајење воћа и 
оспособљавању кадрова за ову пољопривредну дјелатност. Савремени интензивни засади захтјевају не 
само велика инвестициона улагања, већ и познавање цјелокупног технолошког процеса производње. У 
производњу се уводе висококвалитетне и продуктивне сорте које захтјевају одговарајућу заштиту и 
примјену агротехничких и помотехничких мјера. 
 
Сточарство 
 
Сточарство има вишеструки значај за укупну економију. Сточарство оплемењује биљне производе ниске 
хранидбене вриједности у високовриједној људској храни. Сточарство запошљава континуирано у току 
цијеле године, радну снагу са пољопривредним газдинством и тако знатно повећава укупни доходак 
газдинства. Поред ратарства, воћарства и повртларства, сточарство је један од основних услова за 
демографску покривеност простора који остаје демографски пуст без ове производње. Од виталног је 
значаја зауставити даљу деградацију сточарске производње, те учинити све за преображај негативног 
тренда у овој области у правцу развоја. 
 
Табела бр. 44.:Укупан број сточног фонда на територији општине Станари за 2015 годину 
 
Врста стоке Говеда Свиње Овце Живина 
Станари 1420 6090 1100 27.150 
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Табела бр. 45.:Процјена бројног стања стоке, сточне производње и биланси-говеда на подручју општине 
Станари за 2015. годину 
 

 
Го

ве
да

 
Говеда до 1 године Телад за клање 90 

Остала грла Женска 130 
Мушка 160 

Говеда од 1 до 2 
године 

Женска грла За расплод 140 
За клање 20 

Мушка грла 350 
Говеда старија од 2 

године 
Јунице  90 

 20 
Краве  320 

 - 
Мушка грла (бикови) 100 

 Б и ла нс
 Укупно 1420 

Стање 31.12.2014. 1400 
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Отељено 350 
Купљено 90 
Продато 310 
Заклано 90 
Угинуло 20 
Стање 31.12.2015 1420 

Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Табела бр. 46.: Процјена бројног стања стоке, сточне производње и биланси-свиње на подручју општине 
Станари за 2015. годину 
 

 
С

ви
њ

е 

Прасад до 20kg 1200 
Свиње од 20 kg до 50 kg 1300 

Свиње за тов 50 kg до 80 kg 2000 
80 kg до 110 kg 180 
Преко 110 kg 130 

Свиње за расплод Назимице 600 
Супрасне назимице 280 

Крмаче 350 
Нерасти 50 

Укупно: 6090 

 
Б

ил
ан

с 

Стање 31.12.2014. 7000 
Отељено 5100 
Купљено 1700 
Продато 2890 
Заклано 4700 
Угинуло 120 

Стање 31.12.2015. 6090 
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Табела бр. 47.: Процјена бројног стања стоке, сточне производње и биланси-свиње на подручју општине 
Станари за 2015. годину 
 

 
О

вц
е 

Јагњад до 2 мјесеца старости - 
Јагњад и младе овце од 2 до 12 мјесеци 300 

Јагњење и први пут 
припуштене овце 

Музне - 
Остале 700 

Приплодни овнови 50 
Остале овце 50 

Укупно 1100 

 
Б

ил
ан

с 

Стање 31.12.2014. 1000 
Ојагњено 750 
Купљено 50 
Продато 490 
Заклано 190 
Угинуло 20 

Стање 31.11.2015. 1100 
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
На основу наведених података из 2015. године, свиње и живина су најзаступљенији, нарочито је изражено 
свињогојство у односу на остало. Међутим, баш та чињеница упућује на закључак да је ово подручје, 
имајући у виду структуру вегетације, рељеф терена, хидролошке услове, степен урбанизације те 
размјештај становништва и његове традиционалне навике, погодно за развој комбиноване пољопривредно-

сточарско-воћарске производње. Треба нагласити да сточарство управо због значајних површина под 
ливадама и пашњацима има добру претпоставку за развој интензивне сточарске производње. 
 
Табела бр. 48.: Производња вуне и крављег млијека на територији општине Станари 2015. година 
 
Број острижених оваца у 2015. 750 
Укупно острижено вуне, kg 1200 
Број мужених крава 320 
Укупно помужено млијеко, литара 1120000 
Од тога дато у откуп мљекарама, литара 52000 
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
На основу података из предходне табеле уочава се да на територији општине Станари добија се значајна 
количина произведеног млијека, обзиром да се пласира око 52 000 литара млијека у откуп, док број укупно 
острижене вуне у кулограмима износи 1200, што је такође веома значајно за развој сточарства на овом 
подручју. 
 
Табела бр. 49.:Укупан број живине на територији општине Станари 
 

Ж
ив

ин
а Товљени пилићи 10150 

Кокошке носиље 17000 
Укупно 27150 

Стање 31.12.2014. 27000 

Б
ил

ан
с 

Излежено у току 2015. 5000 
Купљено Одрасле живине - 

Једнодневне живине 10150 
Продато Одрасле живине 7100 

Једнодневне живине - 
Заклано 7800 
Угинуло 100 

Стање 31.12.2015. 27150 
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Из предходне табеле јасно се уочава да перадарство заузима значајно мјесто у сточарству, са укупним 
бројем живине 27 150. 
 
Табела бр. 50.: Производња кокошијих јаја 
 
Производња 

кокошијих 
јаја 

Број кока носиља 17500 
Укупно снешених јаја, комада 437500 

Утрошено за исхрану у домаћинству 2584000 

Б
ил

ан
с 

 

Утрошено за властити насад 5000 
Продато 
(откуп, 

тржница...) 

За насад - 
За конзум 1785000 

За прераду - 

Губици 1000 

Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Вишеструку значај овог вида производње за развој привреде општине Станари уопште, огледа се у 
повећању запошљавања, кориштења производне домаће сточне хране, повећање доходка, изградња 
интегритета општине, итд. 
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Табела бр. 51.: Производња меда 
 
Број кошница, стање 2015. 400 
Производња меда, kg 4000 
Извор података: Обрада радног тима Института за грађевинарство, на основу података Службе за 
просторно уређење општинске управе 
 
Према наведеним подацима у табели уочава се да на подручју општине Станари заступљена је значајна 
количина прозведеног меда око 4000 kg. 
 
Да би се интезивирао овај облика производње потребно је максимално искористити подстицаје за 
изградњу савремених објеката за држање стоке, набавку квалитетно приплодних грла, набавку музних 
уређаја, премије за млијеко, набавка нове механизације и др., а који се пружају кроз програме подршке од 
стране Министарства пољопривреде РС. Расположива површина земљишта дозвољава узгој далеко већег 
броја стоке, а то повећање мора се базирати на подизању одређеног броја интензивних фарми са већим 
бројем грла. 
 
 

Б.III.2.1.2. Шумарство 
 
Шуме, као обновљиви природни ресурс, представљају богатство од општег интереса имајући у виду 
њихиве функције као и привредни значај. Управо из тог разлога, управљање и газдовање шумама 
заслужује посебну бригу и интерес шире заједнице, што се и остварује путем законских аката.13 Детаљна 
анализа Шумског земљишта и шума обрађена је у дијелу Б.I.4.5. Шумско земљиште и шуме, док ће се у 
овом дијелу документа ова област анализирати са привредног аспекта. 
 
Шуме и свеукупна шумска земљишта заузимају 53,30% територије општине, што је изнад просјека 
шумовитости Републике Српске који износи 52,06%14.  
 
Газдовање шумама (заштита шума од свих врста штета, узгајање шума, кориштење шума и шумског 
земљишта, изградња и одржавање шумских комуникација и унапређење свих корисних функција шума) 
остварује се под условима и на начин утврђен Законом o шумама, Законом о заштити биља, Законом о 
сјемену и садном материјалу, подзаконским актима (уредбама, правилницима, упутствима, шумско-
привредним основама, изведбеним пројектима и осталим актима који имају законску основу).  
 
Према подацима „Шумскопривредне основе за Добојско-дервентско шумскопривредно подручје“ на 
територији општине Добој (општина Станари је до 2014. године била у саставу општине Добој) утврђене су 
шумске површине, тј. категорије шума. 
 
Највећу површина на утвврђеној територији заузимају  изданачке шуме и високе шуме са природном 
обновом. 
 
Табела бр. 52.: Категорија шума  
 
шира категорија шифра Површина (ha) 
Високе шуме са природном обновом 1000 4699,24 
Високе шуме са природном обновом-минирано 1000 М 298,17 
Шумске културе 3000 3281,75 
Шумске културе-минирано 3000 М 98,34 
Изданачке шуме 4000 8338,80 
                                            
13 Закон о шумама (Сл. гл. РС, 75/08) и Правилник о елементима и садржају шумскопривредних основа за државне и 
приватне шуме (Сл. гл. РС, 52/09) 
14 Према подацима из Катастра шума и шумског земљишта - Стање на дан 31.12.2012. године, ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“ а.д. 
http://www.sumers.org/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=29&phpMyAdmin=e991023d84be1aa4db4ec4a503fde
aa7 
 

Изданачке шуме-минирано 4000 М 327,63 
Површине подесне за пошумљавање и газдовање 5000 261,97 
Површине подесне за пошумљавање и газдовање-минирано 5000 М 193,53 
Површине неподесне за пошумљавање и газдовање 6000 191,94 
Површине неподесне за пошумљавање и газдовање-минирано 6000 М 0,08 
Узурпације:  432,74 
Укупно:  18124,19 
Извор података: Шумскопривредна основа за Добојско-дервентско шумскопривредно подручје (важност 
од 01,01.2014. до 31.12.2023.) 
 
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.  
 
Табела бр. 53.: Извјештај реализације шумских дрвних сортимената за период 01.05.-31.12.2015. 
 

ЧЕ
ТИ

Н
А

РИ
 

Тр
уп

ци
 

За фурнир 0,00 
За љуштење 0,00 
За 
резање 

1кв. класе 0,00 
2кв. класе 0,00 
3кв. класе 60,47 

ТТ стубови 0,00 
Рудно дрво 223,53 
Остала обловина 0,00 
Целулозно дрво 442,57 

ЛИ
Ш

Ћ
А

РИ
 

Тр
уп

ци
 

бу
кв

е 

За фурир  0,00 
За љуштење 15,96 
За 
резање 

1.кв. класе 120,13 
2кв. класе 311,79 
3кв. класе 162,53 

Тр
уп

ци
 

хр
ас

та
 

F1 0,00 
F2 0,00 
За 
резање 

1 кв. класе 2,70 
2 кв. класе 12,12 
3 кв. класе 15,45 

Трупци племенитих 0,00 
Трупци осталих 0,00 
Рудно дрво 0,00 
Остала обловина 0,00 
Целулозно дрво 0,00 

 Огријев 69,12 
Свеукупно 1436,37 
СВЕУКУПНО 10552,43км 
Извор података: Шуме Републике Српске, Шумско газдинство „Добој“ 
 
 

Б.III.2.1.3.  Лов и риболов 
 
Ловачко удружење општине Станари је тек у основању (1 лице запослено) те још увијек није добило 
концесију на ловна подручја општине Станари. 
Такође, у току је и основање риболовног удружења. Према информацијама Министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства израда документа везаног за риболовни основ планира се у 2017. години, а 
ради се сваких 20 година.  
 
 

http://www.sumers.org/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=29&phpMyAdmin=e991023d84be1aa4db4ec4a503fdeaa7
http://www.sumers.org/portal/index.php?option=com_remository&Itemid=29&phpMyAdmin=e991023d84be1aa4db4ec4a503fdeaa7
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Б.III.2.2. Индустрија, рударство,енергетика,  саобраћај и 
телекомуникације 

 
Б.III.2.2.1. Индустрија 

 
Екстрактивна индустрија 
 
Екстрактивна индустрија је грана индустрије која се бави добијањем сировина и горива експлоатацијом из 
водених површина и земљишта. У њу се убрајају добијање нафте, гаса, угља, руда... 
 
На територији општине Станари, налази се рудник лигнита, који је снабдјевач разних потрошача лигнита у 
Босни и Херцеговини и иностранству.  
 
 
Прерађивачка индустрија 
 
Прерађивачка индустрија је грана индустрије која се бави прерадом биљних, животињских и минералних 
сировина и добијањем производа и полупроизвода од истих. У оквиру ње се издвајају хемијска, 
прехрамбена, текстилна индустрија... 
 
Према подацима општине Станари, на територије општине налази се 8 пословних субјеката прерађивачке 
индустрије, што чини 10,81% укупне структуре пословних субјеката. На нивоу Републике Српске, тај 
проценат износи 13,60%. 
 

Б.III.2.2.2. Рударство 
 
Први геолошки подаци о угљу у станарском басену датирају са почетка 20. вијека (Ф. Катзер). 
Експлоатација угља у Станарима је започета 1948. године на отвореном копу Рашковац. Подземна 
експлоатација је почела 1955. и трајала је до 1975. године у сјеверном дијелу басена (копови 1, 2, 3 и 4). У 
јужном дијелу, откопавања су вршена од 1974. до 1980. (коп Остружња). Почев од 1974, ископавање угља 
је углавном било сконцентрисано на површинским коповима, када је у сјеверозападном дијелу басена и 
отворен површински коп Рашковац. Пројектовани годишњи капацитет производње од 600 000 тона је 
постигнут само 1989. и 1990. године. 
 
Рудник Станари обезбјеђује највише радних мјеста у региону планине Крњин. Од средине осамдесетих 
година рудник се суочавао са озбиљним финансијским проблемима и пратећим побунама радника. 
Проблеми су се погоршали са догађајима током деведесетих година и великим економским падом као 
њиховом посљедицом.    
 
Због недостатка средстава и улагања у обнављање и набавку нове опреме, ниво производње је из године 
у годину опадао. Године 2004.  производња је безмало стала, а рудник није могао да задовољи потребе 
својих купаца. Ово је довело до губитка повјерења код клијената, који су масовно почели да се окрећу ка 
другим снабдјевачима. Ову лошу слику су употпунила  нагомилана дуговања према добављачима.   
 
До 2004. године рудник Станари је био суочен са ликвидацијом. У том тренутку је запошљавао 284 
радника. Суочене са могућношћу ликвидације рудника и  социјалног слома, власти Републике Српске су у 
септембру 2004. расписале међународни тендер како би се нашао приватни партнер за рудник. 
 
Партнер за рудник постао је ЕФТ. Понуда ЕФТ-а на међународном тендеру за приватног партнера у 
руднику Станари садржала је као обавезу инвестицију од преко 10 милиона евра у обнављање рудника  и 
набавку рударске опреме.  
 
Други дио понуде је обухватао детаљан социјални програм, укључујући и исплаћивање  заосталих плата и 
доприноса, реструктурирање радних мјеста које би обухватало и отварање 55 нових радних мјеста, 
отворене преговоре о свим питањима са радничким синдикатом, петогодишњи план за економске вишкове 
и годишњи социјални програм у вриједности од 3 542 808 км  у наредне двије године за обуку запослених, 
школарине, повишице, топле оброке и трошкове здравствене заштите.   

 
ЕФТ Група је до јула 2012. инвестирала 63 милиона евра у развој рударско-енергетског комплекса 
Станари. Набављена је нова опрема, укључујући камионе, дампере, булдожере, багере, комбије за превоз 
запослених, ватрогасну опрему и возила. Изграђена је сервисна радионица, а континуални систем 
ископавања је у потпуности ремонтован. 
 
Данас ЕФТ-рудник и ТЕ Станари запошљавају 606 радника.  
 
Станарски лигнит 
 
Станарски лигнит има низак садржај пепела и сумпора, као и прихватљиву топлотну вриједност за 
лигнитини угаљ. Просјечне вријендости  квалиетта станарског лигнита дате су у сљедећој табели. 
 
Табела бр. 54.: Квалитет станарског лигнита 
Показатељи квалитета Вријендост  
Влага, % 49 
Пепео, % 7,5 
Сумпор, % 0,13 
Угљеник 27,50 
Доња топлотна вријендост, кЈ/kg 9100 
Извор података: Званична web страница ЕФТ-а (приступљено априла 2016. године) 
 
Када је ЕФТ преузео рудник, ниво годишње производње се кретао око 100000 t угља. Већ током прве 
године у којој је ЕФТ руководио рудником, откопано је скоро 600000 t угља. Од 2007. године сукцесивно је 
постигнута рекордна производња угља.  
 
Табела бр. 55.: Количина ископаног угља у руднику Станари у тонама 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
10417
3 

15280
8 

19822
0 

26989
5 

51211
5 

42968
4 

60080
3 

71396
2 

79436
3 

92775
5 

108792
7 

88163
2 

Извор података: Званична web страница ЕФТ-а (приступљено априла 2016. године) 
 
Табела бр. 56.: Количина ископане откривке у руднику Станари у m3 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
14920
7 

27684
5 

77835
9 

163704
4 

423465
5 

391306
6 

370308
4 

514996
2 

542305
6 

798069
5 

703655
9 

663220
4 

Извор података: Званична web страница ЕФТ-а (приступљено априла 2016. године) 
 
Рудник Станари данас је поуздан снабдјевач разних потрошача лигнита у Босни и Херцеговини и 
иностранству.  
 

Б.III.2.2.3. Енергетика 
 
За развој земље, региона или општине одлучујућу улогу има добро организовано снабдијевање енергијом, 
јер нема сектора привреде који директно или индиректно не зависи од овог сектора. Посебно сложен 
задатак представља снадбијевање урбаних цјелина енергијом, као и великих привредних субјеката, јер је 
ријеч о великим потрошачима енергије који у свом сложеном механизму имају захтијеве који врло често 
један другог искључују. Енергетика треба да се посматра као средство бржег и ефикаснијег друштвено-
економског развоја. 
 
Опширније о електроенергетици налази се у поглављу  Енергетска инфраструктура.   
 
Снабдијевање потрошача на подручју општине Станари електричном енергијом врши се из ЗП “Електро 
Добој” а.д. Добој. Поред Станара, ЗП “Електро Добој”, снадбијева електричном енергијом још осам 
општина сјеверног дијела РС и то: Добој, Петрово, Теслић, Модрича, Вукосавље, Шамац, Брод и 
Дервенту.Сједиште предузећа је у Добоју. Предузеће је организовано као ЗП у оквиру ЈМДП 
Електропривреда РС. Предузеће се састоји из 7 организационих цјелина и то: Стручне службе са својим 
секторима и 6 радних јединица. Радне јединице су: РЈ Добој, РЈ Теслић, РЈ Модрича, РЈ Дервента, РЈ 
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Шамац, РЈ Брод. Електро „Добој” послује под називом Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике 
Српске” Требиње, Зависно предузеће “Електро Добој” акционарско друштво Добој, или скраћено МХ “ЕРС” 
ЗП “ЕЛЕКТРО ДОБОЈ” а.д. Добој. Дакле, организовано је као акционарско друштво и путем капитала 
повезано је у Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике Српске”, Матично предузеће, акционарско 
друштво, Требиње. Већински власник предузећа је Република Српска, односно МХ ЕРС – Матично 
предузеће које располаже са  65% акцијског капитала, затим Фонд ПИО са 10%, Фонд за реституцију 5% и 
ситни акционари предузећа који располажу са 20% акцијског капитала. Акцијски капитал износи 31.117.961 
КМ.15 
 
Дјелатности које обавља ЗДП “Електро Добој” Добој су: дистрибуција електичне енергије, одржавање 
електро енергетских објеката, постављање инсталација у зградама или другим објектима, испитивање 
опреме, уређаја, мјерење отпора уземљења и остала електрична мјерења, издавање потребне 
документације и атеста за властите потребе и трећа лица, пројектовање електроенергетских објеката, 
инжењеринг послови и остало. 
 
Електродистрибутвну дјелатност (дистрибуцију електичне енергије и снабдијевање крајњих купаца 
електричном енергијом) на територији општине Станари, обавља ЗП “Електро Добој” а.д. Добој, РЈ Добој, 
које послује у саставу МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње. Ово предузеће посједује комплетну сву потребну 
властиту инфраструктуру, средства рада и радну снагу која је у потпуности у функционалном стању. На 
комплетној територији ЗП “Електро Добој”, па тако и РЈ Дервента предузеће посједује своје пословне 
објекте у власништву. Свака од радних јединица такође располаже веома савременим возним парковима 
са возилима и радним машинама у потпуно функционалном стању. Сви радни задаци се обављају 
употребом најквалитетнијих и најсавременијих алата за све врсте послова, од административних до 
послова изградње великих и захтјевних ЕЕ објеката. 
 
Табела бр. 57.:  Потрошња електричне енергије (МWh) на подручју Општине 

Година Преузета 
енергија ( 

kWh) 

Фактурисана 
енергија 

(kWh) 

Вршно 
оптерећење 

(MW) 

Дистрибутивни 
губици (%) 

2009. 21.486.649 19.138.843 5,03 10,92 
2010. 22.422.135 20.107.542 5,54 10,32 
2011. 24.950.161 22.457.475 5,62 9,99 
2012. 23.625.573 21.533.162 5,63 8,86 
2013. 25.512.891 23.469.811 5,67 8,01 
2014. 29.922.723 28.091.148 6,25 6,12 
2015. 29.432.158 27.937.446 6,38 5,08 

Извор података: ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој. 
 
Од 2009. године појачаним активностима и радом дистрибутивни губицу су у сталном смањењу. 
Дистрибутивни губици 2009. године износили су 10,92%, док су 2015. године сведени на 5,08%. 
 
Снабдијевање Станара електричном енергијом се може оцијенити задовољавајућим, како домаћинстава 
тако и привредних субјеката. Пословна политика предузећа предвиђа непрекидно унапређење 
ефикасности, сигурности и правичности у испоруци и снабдијевањем електричном енергијом, као и 
обезбјеђење транспарентног и недискриминисаног понашања субјеката у електроенергетском сектору.  
 

Б.III.2.2.4. Саобраћај 
 
Због вишеструког значаја саобраћаја и саобраћајној инфраструктури како на општинском тако и на 
републичком нивоу, све територије придају приоритет у развоју саобраћаја јер он условљава укупан 
друштвени и економски развој. 
 
Анализа стања саобраћајне инфраструктуре на подручју општине детаљније је разрађена у дијелу о 
инфраструктури- сектор саобраћај. Анализа треба да да оцјену стања и понашања саобраћајног система 
данас, као и да да прогнозе и оцјене понашања система планиране намјене и кориштења у будућности.  
 

                                            
15Бањалучка берза, http://www.blberza.com/Pages/issuerdata.aspx?code=eldo 

Друмски и жељезнички саобраћај на подручју општине Станари представљају једине видове саобраћаја, тј. 
транспорта робе и путника. Повезивањем територијалног подручја у ширу регију у првом реду преко 
добрих и функционалних саобраћајница ствара се предуслов за економски развој општине.  
 
Путну мрежу општине Станари чине: 

 регионални путеви; 
 локални путеви; 
 некатегоросани путеви. 

 
Табела бр. 58.:Регионални путеви који пролазе кроз општину Станари 

Ознака пута ПУТ Дужина дјела пута 
који пролази кроз 
општину Станари 

 
Р 474а Добој-Прњавор 9 130 m 
Р 474 Прњавор-Јелах 19 550 m 
Р 473 Тедин Хан-Теслић 2 140 m 

Извор података:: Службени гласник општине Станари година 1/број 5 
 
Табела бр. 59.:Списак локалних путева на територији општине Станари 
 

Пут Дужина у метрима 
Р 474а – Остружња Доња – 
Церовица – Лончари 8 760 

Р 474а – Грич – Јелањска – 
Љ. Воде (до полигона) 12 790 

Л2(Грич) – Цвртковци – 
Митровићи – Брестово – Р 
474 

18 290 

Јелањска – Осиња 679 
Р 474а – Станари (Редак, 
Џамџинац) – Остружња Доња 
(Џамџинац - школa, Дабинац 
– Стевановићи – Крст, 
трговина – 
Видовићи – Р 474) 

6 440 

Р 473 – Осредак – Кулаши 3 730 
Р 474 – Радња Доња – Радња 
Горња 7 330 

Р 474 – Станари – Растуша 1 400 
Л2 – Рашковци – Цвртковци 
(гробље, црква, центар) – 
Илова 

8 510 

Р 474 – Драгаловци – 
Митровићи – Брестово – Л3 7 600 

Л3 (Гарић обала) – Штрпци 
(мост на Укрини) 1 260 

Л3 (раскрсница у 
Митровићима) – Илова 800 

Л1(клупе) – Купинари – 
Продановићи – Р 474 2 597 

Р 474 – Топреци - гробље у 
Радњи Доњој – Зеленковићи 
– школа – Л7 

4 528 

Гробље у Радњи Д. – 
Симаковићи – Дакићи 2 070 
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Зорански поток – Висови 1 570 
Школа Горње Брестово – 
Брковићи – Л3 2 120 

Р 474 – Малићи – Кесери – Л3 2 520 
Л1 – Николчићи – 
Васиљевићи – Р 474 3 820 

Редак – Бајићи – Р 474 1 190 
Л5 – црква Станари – гробље 
– Блатњаци – Р 474 3 210 

Укупно 101 214 
Извор података: Службени гласник општине Станари, број 5 
 
Некатегорисаних путева има укупно 238 . 
 
На територији општине Станари одвија се и жељезнички саобраћај. Жељезнице Републике Српске 
учествују у унутрашњем, међуентитетском и међународном саобраћају. Жељезнички саобраћај спада у 
најбезбједније и еколошки најприхватљивије видове превоза. Овај вид саобраћаја поред основне 
дјелатности, превоза робе и путника обавља и комплементарне дјелатности као што су: специјални 
превози, складиштење, комбинирани транспорт, претовар и тд. Робно транспортни центри за прихват, 
претовар или складиштење појединачних, палетних и групних пошиљки, већ фунционишу или се 
обнављају у свим већим индустријским центрима у БиХ (Мостар, Сарајево, Добој, Бања Лука, Тузла, 
Зеница, Брчко Дистрикт, Босански Шамац...) 
 
Саобраћај у функцији развоја привреде 
 
Приликом било какве реорганизације простора услов да се постигну најбољи резултати при развоју 
привреде поготово када су у питању индустрија, туризам и угоститељство, јесте развој,  модернизација и 
сигнализација саобраћајне инфраструктуре. 
 
Општина Станари има одличан геосаобраћајни положај, међутим потребно је и даље улагати у развој 
саобраћајне инфраструктуре, регионалних и локалних путева, посебно изградња аутопута Бања Лука-Добој 
имаће вишеструке индиректне утицаје на развој привреде. Битну улогу има и жељезнички саобраћај који 
има улогу превоза робе и путника. 
 
Табела бр. 60.: Преглед предузећа у области саобраћаја и веза 
 

Назив предузећа Претежна дјелатност Сједиште 
 

Аутопревозник „ТОДОРИЋ-
LUX“, 

 

 
Превоз путника 

 
Рашковци бб 

Јавни превоз „Васиљ“, 
 

Превоз путника у друмском 
саобраћају 

Церовица бб 

Такси превоз „РОЂО“, 
 

Превоз путника у друмском 
саобраћају 

Церовица 
 

Jавни превоз „ДРАГАНИЋ“, 
 

Превоз путника у друмском 
саобраћају 

Радња Доња бб 

Јавни превоз „ГАЧИЋ“, 
 

Превоз путника у друмском 
саобраћају 

Станари бб 

Такси превоз „КИЋО“, 
 

Превоз путника у друмском 
саобраћају 

Остружња Горња 

Такси превоз „ТАXI 
STANARI“, 

 

Превоз путника у друмском 
саобраћају 

Рудничко насеље 25 

Аутопревозник 
„ПРЕВОЗНИК“, 

 

Превоз путника и робе у 
друмском саобраћају 

Станари бб 

Аутопревозник „POP TRANS“, Превоз путника и робе у Станари бб 

 друмском саобраћају 
d.o.o. „Boro“ 

 
Превоз путника Станари бб 

d.o.o. Вукајловић 
 

Услуге транспорта Брество бб 

Укупан број пословних субјеката: 11 
Извор података: Обрада радног тима „ИГ“ , према подацима Административне службе општине 
Станари 2015. година 
 
На основу података из предходне табеле уочава се да, када су у питању предузетници у области 
саобраћаја и веза на територији општине Станари послује њих 11, који се баве превозом људи и робе. 
Највише предузећа има сједиште у насељеном мјесту Станари. Од укупног броја пословних субјеката на 
територији општине Станари по подацима из 2015. године, сектор саобраћај и складиштења обухвата 
14,86% од укупног броја пословних субјеката, и налази се на трећем мјесту, одмах иза сектора Трговине на 
мало и велико, поправке моторних возила и мотоцикала и сектора Дјелатности пружања смјештаја, 
припреме и послуживања хране, хотелијерства и угоститељства 
 

Б.III.2.2.5. Телекомуникације 
 
Телефонски саобраћај је у протеклом периоду (уназад десет година) доживио нагли развој, увођењем 
могућности кориштења мобилне телефоније, покривањем великог дијела територије општине сигналом. На 
подручју општине дјелују три мобилна оператера и то М:тел, БХ Телеком и ХТ Еронет. 

Нa пoдручjу oпштинe пoрeд услугa тeлeфoниje oмoгућeнo je и пружaњe ширoкoпojaсних услугa: ADSL i IPTV 
(интернет и телевизија). 
 
Телекомуникациона инфраструктура, као основ привредног и друштвеног развоја на савременим 
основама, развијена је и разграната широм територије Републике Српске, али и на подручју Станара. 
Рационализација телекомуникационог саобраћаја и фиксне телефоније такође је допринијела ефикаснијем 
систему телекомуникација, а изградња мреже оптичких каблова већег капацитета као и дигиталних 
комутационих чворова знатно је унаприједила и модернизовала систем.  
 

Б.III.2.3. Грађевинарство 
 
Према подацима о броју пословних субјеката, који су због недостатка података из Републичког завода за 
статистику-Републике Српске, достављени и прикупљени у административној служби општине, уочава се 
да на подручју општине Станари послују субјекти који се баве дјелатношћу грађевинарства. Овим 
извјештајем нису обухваћени грађевински радови које су изводила физичка лица.  
 
Сектор грађевинарства на територији општине Станари чине предузећа која се баве пословима 
нискоградње, изолатерским и инсталатерским радовима у грађевинарству 
 
Табела бр. 61.:Преглед пословних субјеката у области грађевинарства на територији општине Станари, 
2015. година 

Назив пословних субјеката Сједиште 
„Суботић“ Инжињеринг Станари 

„Градња Вукајловић“ Услужна 
дјелатност 

Брестово 

„Дец“ Пројектна канцеларија Станари 
Укупан број 3 

Извор података: Обрада радног тима „ИГ“ , према подацима Административне службе општине 
Станари 2015. година 
 
На територији општине Станари по подацима из 2015. године тренутно послују три пословна субјекта, што 
од укупног броја пословних субјеката на територији општине чини 4,05%  
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Будућност грађевинарства и жељени привредни раст грађевинског сектора је директно зависан о : висини 
инвестиционих улагања у ширем окружењу, као и о досљедној примјени важећих прописа у погледу 
лиценцирања предузећа и максималног ангажовања контролних органа ради сузбијања рада на црно. 
 

Б.III.2.4. Водопривреда 
 
Детаљан опис стања и плана везаног за водоснабдјевање налази се у дијелу о водама и 
инраструктури/хидротехника.  
 
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. 
 

Б.III.2.5. Трговина, угоститељство, занатство и туризам 
Трговина 
Трговина као привредна дјелатност је заступљена на подручју општине Станари. На подручју Општине 
егзистира 16 регистрованих самосталних трговинских радњи16.  
 
Туризам 
Општина располаже природним и антропогеним потенцијалима за развој одређених видова туризма, који 
нису у довољној мјери искориштени али ни у основи довољно испитани.  
Дакле, још увијек се не може говорити о туризму као привредној грани-туризам није афирмисан као 
развојна активност.  
 
Угоститељство  
Угоститељство као привредна грана  је релативно развијено на територији општине Станари. Угоститељски 
објекти који пружају услуге смјештаја не постоје на територији општине Станари.Угоститељски објекти чија 
је дјелатност услуживање хране и пића, налазе се на подручју насељеног мјеста Станара.  
 
Табела бр. 62.: Угоститељски објекти на територији општине Станари 
 
Пословно име Насељено мјесто 
Зантско-пекарска радња „Пекара Лугоњић“ Станари 
Угоститељска радња пекотека „Пекотека 
Благојевић“ 

Станари 

Угоститељска радња „Вожд“ Станари 
Грил „Чупо“ Станари 
СУР ресторан „Сунце Ј&С“ Станари  
Пекара „Тутњевић“ Станари 
Угоститељска радња „Нанија“ Станари 
СУР Кафе посластичарна „Атина“ Станари 
Угоститељска радња „Лира“ Станари 
Пицерија „Стендал“ Станари 
Угоститељска радња „Tonight“ Драгаловци 
Бифе „Чаплин“ Станари 
Угоститељска радња „Зока“ Станари 
Извор података: Обрада радног тима „ИГ“ , према подацима Административне службе општине 
Станари 2015. година 
                                            
16 подаци добијени од општине Станари 

Б.III.2.6. Остале привредне дјелатности 
 
У остале привредне дjелатности спадају непроизводне дjелатности: као што су друштвене дjелатности 
(образовање, здравство), финансијске дjелатности, државна управа, активности у вези са некретнинама и 
остале комуналне, друштвене дjелатности.  
 
На подручју општине Станари делује експозитура: 

 
 Нова банка  

Образовање, здравство и остале друштвене дјелатности су посебно обрађене у поглављу Б.II.3.  
 

Б.III.2.7. Просторна организација привреде 
 
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. 
 

Б.III.3. Непривреда 
 
На простору oпштине Станари постојећа просторна дистрибуција установа јавних служби зависи од 
величине насеља, броја становника одређеног подручја и удаљености насеља од општинског центра.  
 

Б.III.3.1. Образовање и наука 
 

Б.III.3.1.1. Прешколско образовање 
 
Иако на планском подручју  не постоји објекат за предшколско васпитање и образовање основна школа 
организује припремни предшколски програм за дјецу пред полазак у школу.  
 

Б.III.3.1.2. Основно образовање 
 
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.  
 
Зграда централне школе почела се градити 1954. године и рађена је у двије фазе. Прва је завршена 1955. 
године, а друга школске 1963/1964 године, када постојећи објекат више није могао да издржи прилив нових 
ученика. 
 
Подручне школе лоциране су у насељеним мјестима Брестово, Церовица, Цвртковци, Драгаловци, 
Јелањска, Станари, Осредак, Остружња Доња, Радња Доња.  
 
Табела бр. 63.:Преглед објеката за основно образовање на подручју општине Станари 
 

Установа   Насељено мјесто 
ОШ „Десанка Максимовић“ Остружња Доња 
Подручна одјељење (Брстово Доње) Брестово  
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Подручна одјељење (Брeстово Горње) Брестово 
Подручна одјељење (Церовица) Церовица 
Подручна одјељење (Цвртковци) Цвртковци 
Подручна одјељење (Драгаловци) Драгаловци 
Подручна одјељење (Јелањска) Јелањска 
Подручна одјељење (Тедин Хан) Станари  
Подручна одјељење (Осредак) Осредак 
Подручна одјељење (Остружња Доња) Остружња Доња 
Подручна одјељење (Радња Доња) Радња Доња 

Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016. 
 
Насељена мјеста Љеб, Митровићи, Рашковци и Остружња Горња на својој територији немају школских 
објеката за основношколско образовање, тако да ученици ових подручја путују у Станаре, Брестово и 
Остружњу Доњу.  
 
Према подацима Годишњег програма рада основне школе за школску 2015./2016. године, број наставних 
радника износи 60, а ваннаставних 24.  
 
Централна школа- ОШ „Десанка Максимовић“ 
 
Анализирајући доступне податке17 о броју ученика, површини учионица, броја смјена, закључује се 
сљедеће: 

- укупан број ученика од првог до деветог разреда износи 259; 
- просјечна површина учионице је 77,77 m²; 
- површина учионице је 2,7 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику); 

- обзиром да се рад у овој школи организује у двије смјене ( I,II, III, VII, IX прва смјена, IV,V, VI, VIII 
друга смјена) површина учионице у првој смјени је  5,14 m² по ученику, а у другој смјени 5,69 m² по 
ученику, што задовољава педагошке стандарде; 

 
 Табела бр. 64.: Број ученика ОШ „Десанка Максимовић“ и површина учионичког простора 
 

Централна 
школа 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

16 18 13 19 16 46 41 42 48 259 9 700 2,7 m² 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење Брестово Доње 
 
Анализирајући податке о броју ученика, површини учионица, броја смјена, закључује се сљедеће: 

 укупан број ученика од првог до деветог разреда износи 42; 
 просјечна површина учионице је 97,5 m²; 
 површина учионице је 9,28 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбинована су одјељења и то : четврти и пети разред, те први, 
други и трећи разред; 

 обзиром да се рад у овом одјељeњу организује у двије смјене ( VI, VII, VIII, IX прва смјена, I, II, III, 
IV, V  друга смјена) површина учионице у првој смјени је  15,6 m² по ученику, а у другој смјени 22,94 
m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде; 

                                            
17 подаци о основно-школском образовању су прибављени из сљедећих извора:Годишњи програм рада основне школе 
за школску 2015./2016., званична web страница општине Станари,; Уредба о педагошким стандардима и нормативима 
за основно образовање и васпитање. 

 
Табела бр. 65.: Број ученика подручног одјељења у Брестову Доњем и површина учионичког простора 
Подручно 
одјељење 
Брестово 

Доње 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

2 6 2 5 2 7 3 9 6 42 4 390 9,28 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење Јелањска  
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 

 укупан број ученика од првог до петог разреда износи 16; 
 просјечна површина учионице је 85 m²; 
 површина учионице је 10,63 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбинована су одјељења и то : четврти и пети разред, те први, 
други и трећи разред; 

 
Табела бр. 66.: Број ученика подручног одјељења у Јелањској и површина учионичког простора 
 

Подручно 
одјељење 
Јелањска 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

3 3 3 3 4     16 2 170 10,63 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење Цвртковци 
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број ученика од првог до петог разреда износи 36; 
 просјечна површина учионице је 85 m²; 
 површина учионице је 4,72 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбинована су одјељења и то: други и трећи, четврти и пети; 
 обзиром да се рад у овом одјељeњу организује у двије смјене ( II, III, IV, V прва смјена, I  друга 

смјена) површина учионице у првој смјени је  6,53 m² по ученику, а у другој смјени 17 m² по ученику, 
што задовољава педагошке стандарде; 

 
Табела бр. 67.: Број ученика подручног одјељења у Цвртковицима и површина учионичког простора 
 

Подручно 
одјељење 
Цвртковци 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

10 5 7 10 4     36 2 170 4,72 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење Драгаловци  
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број ученика  првог, другог, трећег и петог разреда износи 18; 
 просјечна површина учионице је 85 m²; 
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 површина учионице је 9,44 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 
педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбинована су одјељења и то: први и пети, други и трећи; 
 
Табела бр. 68.: Број ученика подручног одјељења у Драгаловцима и површина учионичког простора 
 

Подручно 
одјељење 

Драгаловци 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

3 3 6  6     18 2 170 9,44 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење Тедин Хан-Станари 
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број ученика од првог до петог разреда износи 26; 
 просјечна површина учионице је 85 m²; 
 површина учионице је 6,53 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбинована су одјељења и то: први и трећи, те други, четврти и 
пети; 

  
Табела бр. 69.: Број ученика подручног одјељења у Тедином Хану-Станарима и површина учионичког 
простора 
 

Подручно 
одјељење 
Тедин Хан 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

9 4 6 5 2     26 2 170 6,53 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење Радња Доња 
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број ученика трећег и четвртог разреда износи 4; 
  површина учионице је 64 m²; 
 површина учионице је 16 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбиновано је одјељење и то:трећи и четврти разред; 
 
Табела бр. 70.: Број ученика подручног одјељења у Радњи Доњој и површина учионичког простора 
 
Подручно 
одјељење 

Радња 
Доња 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

  1 3      4 1 64 16 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
 
 

Подручно одјељење Церовица 
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број ученика од првог до  четвртог разреда је 39; 
  просјечна површина учионице је 85 m²; 
 површина учионице је 6,53 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбинована су одјељења и то:други и четврти и трећи и пети; 
 
Табела бр. 71.: Број ученика подручног одјељења у Церовици и површина учионичког простора 
 

Подручно 
одјељење 
Церовица 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

10 6 7 8 8     39 3 255 6,53 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење Остружња Доња 
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број ученика од првог до  петог разреда је 13; 
  просјечна површина учионице је 85 m²; 
 површина учионице је 13,07 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбинована су одјељења и то:четврти и пети, те први, други и 
трећи; 

 
Табела бр. 72.: Број ученика подручног одјељења у Остружњи Доњој и површина учионичког простора 
 
Подручно 
одјељење 
Остружња 

Доња 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

3 2 1 6 1     13 2 170 13,07 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење  Брестово Горње 
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број ученика првог, другог и петог разреда је седам; 
  просјечна површина учионице је 85 m²; 
 површина учионице је 24,28 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбиновано је одјељење и то: први, други и пети разред; 
 
Табела бр. 73.: Број ученика подручног одјељења у Брестову Горњем и површина учионичког простора 
 
Подручно 
одјељење 
Брестово 

Горње 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

1 1   5     7 2 170 24,28 
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Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Подручно одјељење  Осредак 
 
Анализирајући доступне податке о броју ученика, површини учионица, закључује се сљедеће: 
 

 укупан број ученика првог, четвртог и петог разреда је четири; 
 просјечна површина учионице је 85 m²; 
 површина учионице је 42,5 m² по ученику, што задовољава педагошке стандарде (према Уредби о 

педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање, површина учионице 
је 2,5 m²  по ученику) 

 у овој подручној школи-одјељењу  комбиновано је одјељење и то: први, четврти и пети разред; 
 
Табела бр. 74.: Број ученика подручног одјељења у Брестову Горњем и површина учионичког простора 
 

Подручно 
одјељење 
Осредак 

разред учионица 
I II III IV V VI VII VIII IX ∑ бро

ј 
P 
m² 

P m² 
по уч. број ученика 

1   1 2     4 2 170 42,5 
Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016.; прорачун површина по 
ученику –носиоц израде 
 
Из претходне анализе, закључује се да сви објекти за основношкоско обазовање задовољавају педагошке 
стандарде у погледу препоручених површина учионице по ученику (вишак учионичког простора). Но, у 
циљу постизања бољих, квалитетнијих услова, потребно је извршити адаптацију, доградњу, санацију истих.  
 

Б.III.3.1.3. 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.  

Б.III.3.2. Култура 
 
Култура 
 
На подручју општине постоје два културно-умјетничка друштва и то: КУД «Лазарица» из Станара и КУД 
«Церовица» из Церовице. У склопу КУД-а «Церовица» дјелује и Етно група «Крин».  
 
Прије избијања ратних сукоба, у Станарима је постојало Културно-умјетничко друштво «Рудар», које је 
основано седамдесетих година, али је у току рата престало са радом. Након рата било је више покушаја да 
се културни  живот Станара обнови, али без запажених резултата. 
 
Године 2008. почиње са радом Српско културно просвјетно друштво «Лазарица». Друштво броји око 120 
чланова различитог узраста , дјеце и младих, који су углавном основношколци и средњошколци. Друштво 
је распоређено у двије секције, и то у музичку, коју чини мањи број чалнова, и фолклорну секцију, коју чини 
највећи број чланова овог Друштва.  Главни циљ и задатак овог Друштва је очување српске традиције, а 
посебно традиције крњинског краја. У прилог томе свједоче игре, као и ношње које су потекле са овог 
простора. Осим тога, као један од приоритета Друштва је културно богаћење младих људи овог краја, али и 
оних који не живе на овим просторима и нису толико упознати са традицијом овог краја. У оквиру тога, 
организовани су бројни наступи по територији Републике Српске, Србије и иностранства. Ткаође, КУД 
«Лазарица» иза себе има двије манифестације, које се успјешно организују, а то су «Дани ћирилице» и 
«Етно вечери». Овим манифестацијама жели се постићи да се људи са ових крајева, а поготово млади, 
што више приближе матерњем, српском језику и ћирилици. КУД «Церовица» основано је на Видовдан 
2009. године у статуту удружења грађана и тренутно броји око 50 активних чланова. Окосницу  Друштва 
чини рад фолклорне секције. Његује музичко-фолклорно стваралаштво српског народа, као и традицију и 
обичаје нашег краја. У оквиру друштва дјелује и ради женска пјевачка група «Крин». Друшво је постигло 

запажене резултате на такмичењима Републици Српској и Србији. Ово културно-умјетничко друштво је и 
организатор Васкршњег сабора.  
 
Дакле, на територији општине Станари одржавају се сљедећи културни догађаји: 
-годишњи концерт СКПД «Лазарица», васкршњи понедељак 
-»Дани ћирилице», 
-смотра фолклора 
-васкршњи сабор Церовица 
 
ЈУ „Културно-информативни центар“, основала је Скупштина општине Станари у складу са Законом о 
локалној самоуправи , Законом о систему јавних служби и уредбом о класификацији дјелатности Републике 
Српске. Исти још није оформљен, али је донесена Одлука о формирању истог.  
 
Библиотеке 
У оквиру ОШ „Десанка Максимовић“ постоји библиотека са значајним књижним фондом. Библиотека је на 
располагању школарцима и свим зантерсованим грађанима.  
 
Табела бр. 75.: Број књижне и некњижне грађе у школској библиотеци 
 

Број књижне грађе у школској библиотеци 7945 
Број некњижне грађе у школској библиотеци 20 
Укупно: 7965 

Извор података: Годишњи програм рада основне школе за школску 2015/2016. 
 
Музеј 
 
Поред Храма посвећеног апостолима Петру и Павлу, у насељеном мјесту Церовица налази се Музеј 
Гојаковац. Исти је  отворен 11. маја 2014. године. Старине, које су некада скупљале прашину, сада су 
нашле своје мјесто у овом музеју. Оне најбоље причају причу о завичајном животу Церовчана. Тиме су 
сачуване од заборава не само те старине, већ и називи тих старина, српске ријечи којима се све више и 
више губи траг. Музеј је смјештен на 140 метара квадратних у поткровљу зграде која се налази на 
Гојаковцу, испред цркве. У музеју се налази око 200 различитих експоната. 

Б.III.3.3. Здравство 
 
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.  
 
Дјелатност здравствене установе је:  

 дјелатности опште медицинске праксе 
 дјелатности специјалистичке медицинске праксе 
 дјелатности стоматлошке праксе 
 остале дјелатности здравствене заштите (изузев за дјелатности банака крви, сперме и 

трансплатацијских органа) 
 
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.  
 
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. 
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Б.III.3.4. Социјално старање 
 
Корисници Центра за социјални рад Добој са станарског подручја, су оснивањем општине Станари, тачније 
од 1. јануара 2016. године, прешли на старање општине Станари. Наиме, Центар за социјални рад Добој 
раскинуо је уговор за пружање услуга за грађане општине Станари који користе услуге по разним 
основама: њега трећег лица,  дјеца са посебним потребама, социјална давања, те других права у складу са 
законским одредбама.  
 
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. Такође, општина Станари је преузела и обавезу за кориснике права на 
дјечију заштиту.  
 

Б.III.3.5. Комуналне дјелатности 
Пијаце 
Пијаца-тржница мјешовитог типа се налази на територији насељеног мјеста Рашковци, уз регионални пут.  
 
Гробља 
Гробља на територији општине Станари налазе се у скоро свим насељеним мјестима, и већим дијелом 
њима газдују вјерске заједнице. 
 

Б.III.3.6. Управа, финансијске и сличне дјелатности 
 
Од дјелатности које припадају овој групи у обухвату Плана заступљене су следеће: 

 
 Општинска управа 
 Полицијска станица; 
 ЈП „Екосфера“ 
 Завод за запошљавање-Биро Станари 
 Управа ЕФТ-а 
 ЈУ „Спортско-туристичка организација општине Станари“ 
 Добровољна ватрогасна јединица  
 Општинска борачка организација 
 пошта 
 банка 
 ПИО  
 ветринарска амбуланта  
 ветринарска амбулнта са апотеком 

 
Општинска управа привремено је смјештена у новоизграђени објекат Дома  културе. Послови из дјелокруга 
Општинске управе су: 

- извршавање и спровођење прописа Скупштине оштине и начелника, 
- припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и начелник, 
- извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова, чије је 

извршење повјерено општини, 
- вршење стручних и других послова које јој повјери Скупштина општине и начелник. 

 
Одјељења и службе, у оквиру Општинске управе, организоване на принципима прописаним Законом о 
локалној самоуправи, су: 

- Одјељење за општу управу и заједничке, управно-правне послове и борачко-инвалидску заштиту, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и локални економски развој, 

- Одјељење за финансије и буџет, 
- Одјељење за стамбено-комуналне и инспекцијске послове,  
- Служба за просторно уређење. 

 
Полицијска станица се налази у оквиру насељеног мјеста Станари. 
 
ЈП за водовод, канализацију и остале комуналне услуге „Екосфера“ , доо Станари, обавља дјелатности, 
усклађене са стандардном класификацијом дјелатности, како слиједи: 

- прикупљање, пречишћавање и снабдијевње водом. 
 
Осим наведене претежне дјелатности, Јавно предузеће бави се и другим дјелатностима, као што су: 

- канализација, 
- прикупљање неопасног отпада, 
- обрада и одлагање неопасног отпада, 
- рециклажа (прерада) разврстаних материјала, 
- дјелатности санације (ремедијације) животне средине и остале услуге управљања отпадом, 
- изградња цјевовода за течности и гасове, 
- изградња хидрограђевинских објеката, 
- увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и климатизацију, 
- трговина на велико осталим полупроизводима,  
- трговина на велико отпадом и остацима, 
- дјелатност управљања, 
- инжењерске дјелатности и са њима повезано техничко савјетовање,  
- услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина.  

 
Предузеће је организовано у секторе, у оквиру којих функционишу одјељења, као нижи организациони 
облици.  
 
ЈУ „Завод за запошљавање“ Републике Српске, Биро Станари, почео је са радом у мјесецу децембру 2015. 
године. На евиденцији Бироа Станари за 2016. години налази се 398 лица  која активно траже запослење, а 
у Бироу Добој се још увијек води 247 лица са мјестом пребивалишта општине Станари и важећом личном 
картом општине Добој.  

 
ЕФТ Група се бави трговином и инвестицијама у енергетском сектору, посебно у западној, средњој и 
југоисточној Европи. Кроз трговину, улагања у нове енергетске производне погоне и изградњу нових 
преносних капацитета, ЕФТ предводи развој тржишта електричне енергије у југоисточној Европи. Крајем 
јануара 2016. године, термоелектрана Станари је дистрибуирала прве количине електричне енргије у 
мрежу. Дакле, ТЕ Станари је започела прву синхронизацију са енргетском мрежом БиХ, а првог дана 
тестирања испоручено је 420 MWh  електричне енергије. На тај начин започела је финална тест фаза која 
ће трајати неколико мјесеци. Пројекат поновног покретања рудника лигнита у Станарима и изградња 
модерне термоелектране, представља највећу инвестицију у енргетски сектор у БиХ још од распада бивше 
државе. 
 
Скупштина општине Станари је у 2015. години је доњела Одлуку о оснивању Добровољне ватрогасне 
јединице Станари., као саставни дио Општинске управе. Дјелатност Ватрогасне јединице је гашење и 
спрјечавање пожара. (управљање и вођење редовних и помоћних ватрогасних јединица у спрјечавању и 
гашењу нпожара, спасавању људи и стоке, помоћи у цивилним несрећама, поплавама, саобраћајним 
несрећа.а итд.) 
 
Такође, на територији општине Станари основана је и Општинска борачка организација, која је произашла 
из Борачке организације града Добоја.  
 
Објекти Поште Републике Српске на територији општине Станари налазе су у оквиру насељених мјеста 
Остружња Доња и Драгаловци.  
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Фонд за  пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) у септембру мјесецу 2015. године отворио је на 
територији општине Станари 52. пословницу пензијског фонда у Републици Српској.  
 

Б.III.3.7. Спорт 
 
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, 
повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега 
преносе. Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја људског 
друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. 
 
На подручју општине Станари најраспрострањенији спорт је фудбал. Оштина Станари има свој фудбалски 
клуб, који иа дугу историју и многе одигране утакмице иза себе. ФК „Рудар“ Станари основан је 1957. 
године, а као главни иницијатор основања Клуба била је Мјесна заједница и Рудник лигнита „Станари“. Као 
један од највећих успјеха ФК „Рудар“ је остварио када је био у првенству Републике Срске. У сезони 
1996./1997. био је првак Регионалне лиге Добој и пласирао се у Другу лигу Републике Српске, гдје је, 
наредне сезоне, освојио пето мјесто. ФК „Рудар“ је у сезони 2000./2001. доживио свој највећи успјех, када је 
стигао на треће мјесто Друге лиге Републике Српске.  
 
На подручју општине Станари, игра се и мали фудбал. Сваке године турнинири у малом фудбалу окупљају 
велики број учесника и гледалаца који долазе да посматрају утакмице. Сезона турнира почиње у јуну, а 
завршава се крајем августа. У том временском периоду, традиционални турнири су распоређени у 
сљедећим насељеним мјестима: Радња Доња (јун), Љеб (јун), Церовица (јул), Јелањска (јун), Станари (јул), 
Остружња Доња (август). Осим тога, традиционални турнири су се одржавали и у Цвртковцима (мај, јун) и 
Осретку (јун).  
 
Осим фудбала, који се игра дуги низ година, на подручју општине Станари развија се и други спорт, који је 
привукао омладину овог подручја, а то је рагби. Рагби клуб „Рудар“ формиран је 2013. године. Те године, 
од фудбалског клуба добили су на кориштење стадион и пратеће објекте. Својим залагањем, без сталне 
финансијске подршке, такмичили су се у Првој рагби лиги Републике Српске, у 2013. години, када су 
освојили друго мјесто. Клуб је у сезони 2014., због финансијских проблема, морао напустити такмичење у 
Првој лиги, те је сезону завршио прије времена. Клуб данас окупља младе који се рекреативно баве овим 
спортом и повремено играју пријатељске утакмице са прволигашима Републике Српске.  
 
Клуб борилачких  спортова „Рудар“ је самостална невладина, аматерско-професионална, стручна 
демократска и ванстраначка независна омладинска организација, чији су чланови удружени ради 
тренирања, стручног, аматерског и професионалног рада за правилан психо-физички развој омладине и 
наредних младих покољења. Клуб има за циљ унапређење и подизање квалитета борилачких вјештина и 
спортова на подручју општине Станари, града Добоја и Републике Српске. Клуб је основам 19.12.2013. 
године. Чланови КБС остварују бројне запажене резултате на општинским, републичким и међународним 
такмичењима. 
 
Такође, на територији општине од новембра мјесеца 2015. године егзистира и Карате клуб „Слога“ Добој, 
секција Станари. Карате клуб има успјешну секцију младих такмичара, што потврђују резултати остварени 
на домаћим и међународним такмичењима. Тренинзи се одржавају у у добрим условима за тренирање у 
згради општине. Карате клуб „Слога“ је један од најуспјешнијих карате клубова у Републици Српској, а и 
шире.  
 
Табела бр. 76.:Спортско-рекреативни објекти/терени на простору општине Станари 
 

Ред. 
број 

Врста објекта18 Насељено мјесто 

1. Спортски полигон-игралиште Остружња Доња 

                                            
18 за означавање спортских објеката, терена, полигона, игралишта кориштена су два термина: „спортски полигон-
игралиште“, за означавање отвирених спортских терена испред  школских објеката, те „спортски полигон“ за остале 
спортске терене.  

2. Спортски полигон-игралиште Брестово 
3. Спортски полигон-игралиште Церовица 
4. Спортски полигон-игралиште Цвртковци 
5. Спортски полигон-игралиште Драгаловци 
6. Спортски полигон-игралиште Станари 
7. Спортски полигон-игралиште Осредак 
8. Спортски полигон-игралиште Остружња Доња 
9. Спортски полигон-игралиште Брестово 
10. Спортски полигон Станари 
11. Фискултурна сала Остружња Доња 

 
Спортски терени су углавном у саставу објеката за основношколско образовање, с тим да у насељеном 
мјесту Станари постоји спортски полигон-фудбалско игралиште.  
Фискултурна сала  изграђена је 1971. године, а обухвата површину од 1300 m²  .Опремљеност и стање 
исте није на задовољавајућем нивоу.  
  
ЈУ „Спортско-туристичка организација општине Станари“ 
 
ЈУ „Спортско-туристичка организација општине Станари“, основала је Скупштина општине Станари. Исти 
још није оформљен, али је донесена Одлука о формирању истог.  
 

Б.III.3.8. Вјерски објекти 
 
На подручју општине Станари, већинско становништво је  православне вјероисповјести. Изузетак чини пар 
домаћинстава у Драгаловцима, који су католичке вјероисповјести. Такође, у Драгаловцима се налази и 
католичка црква, која је била девастирана за вријеме рата, али је обновљена уз помоћ донација. Тренутно 
није у употреби.  
 
Табела бр. 77.: Преглед вјерских обејката на територији општине Станари 
 
Ред. 
број 

Вјерски објекти Насељено мјесто 

1. Храм свете Петке Параскеве Станари 
2. Храм посвећен Малом Васкрсу Остружња Доња 
3. Храм посвећен Покрову пресвете Богородице Брестово 
4. Храм рођења Пресвете Богородице Брестово 
5. Храм Светог Великомученика Димитрија Цвртковци  
6. Храм посвећен апостолима Петру и Павлу Церовица 
7. Храм посвећен Светом Јовану крститељу Остружња Доња 
8. Храм посвећен Светом Апостолу и јевађелисти Луки Осредак 
9. Храм Успења Пресвете Богородице  Љеб 
10. Храм Светог Цара Константиина и Царице Јелене Радња Доња 
11. Храм Светог Великомученика Пантелејмона Радња Доња 
12. Католичка црква Драгаловци 
 
Храм у Остружњи Доњој посвећен је светој Петки Параскеви. Једнобродни храм подигнут је 1924. године, 
димензија 14,6 x 9,1 метара, а звоник је висине 18 метара. Храм је у Другом свјетском рату оштећен 
минобацачком гранатом од стране партизана, да би послије рата био обновљен. Генерално је обновљен 
1984. године. Поред храма, налази се парохијски дом, површине око 200 метара квадратних. Грађен је од 
1977-1980. године, усељен је 1981. Осим парохијског дома, поред храма се налази и споменик погинулим 
борцима Отаџбинског рата, који је освећен 22. октобра 2006. године. 
 
У насељеном мјесту Остружња Доња, у току је изградња новог храма посвећеног Малом Васкрсу.  
 
Храм у Брестову, посвећен је Покрову пресвете Богородице. Парохијски дом је саграђен 1998. године 
(димензије 9,3 х 9,6 метара). Матичне књиге воде се од 1980. године. 
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Градња једнобродног храма Св. Великомученика Димитрија, димензија 15 х 9 метара, започета је 1999. 
године. Матичне књиге воде се од 1980. године. 

Градња храма у Церовици димензија је 19 х 10 метара је започета 1891. године, а  завршена је 12. јула 
1892. године. Прво оштећење храма било је у Другом свјетском рату, када је причињена мања материјална 
штета. У посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату, удружене муслиманско-хрватске снаге напале су 13. 
априла 1995. године село, када је храм погођен тенковским гранатама, које су оштетиле кров, олтарску 
апсиду, олтар и часни престо. Храм је обновљен након рата, обнова је трајала од 1996-2000. године. Поред 
цркве налази се споменик погинулим борцима.  

Једнобродни храм у Остружњи Доњој је димензија 14 x 7 метара, висине звоника 14 метара, посвећен 
Светом Јовану Крститељу. Темељи су ископани 1998. године, а избетонирани су 3. септембра 1998. године 
Споменик погинулим борцима Одбрамбено-отаџбиснког рата не налази се поред храма, него поред школе 
у Остружњи Доњој. 

Храм посвећен Светом апостолу и јевађелисти Луки, једнобродна је грађевина, зидана печеном циглом, а 
кров је покривен цријепом, док је темељ камени. Обнова храма је отпочела 1938. године, али због Другог 
свјетског рата није завршена, те је богомоља обновљена тек послије рата. Матичне књиге се воде од 2000. 
године. Парохијски дом је започет са изградњом 1983. године а завршен је 1985. године. Обновљен је 
2000.  

Храм Успења Пресвете Богородице је једнобродна грађевина димензија 17 х 8 m, a почела је да се гради 
2007. године. Радови су у току. 

Градња једнобродног храма Св. Цара Константина и Царице Јелене започета је 21. маја 1987. године. 
Димензија је 9 х 7 метара. Радови су завршени и храм је освештан од стране епископа Василија Качевенде 
22. септембра 1994. године. Пројекат је урадио протојереј-ставрофор Станислав Рађен. Храм није 
живописан, а иконостас је од бетона. 

Једнобродни храм  Св. Великомученика Пантелејмона димензија 12 х 6 метара, са висином звоника 7 
метара, почео је да се зида 1. марта 2007. године..Постоји и Светосавски дом површине 180 m2-саграђен 
је 2011. године. Матичне књиге воде се при ЦО Горња Радња. 

 Осим ових храмова, у Рашковцима се налази и молитвиште „Маслишта“, на коме се налази велики камени 
крст и мања лимена надстрешница са металним стубовима.  

 

Б.III.3.9. Остале друштвене службе и дјелтности 
 
 
На подручју општине Станари, у ово групу дјелатности спада: 
 

 Удружење пољопривредника „Пољопривредник“; 
 Завичајни клуб „Младост“; 
 Удружење пензионера Станари; 

 

Б.III.4. Инфраструктура 
 

Б.III.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. 
 

Општина Станари преко регионалних путева и жељезничке пруге има добре везе, преко Бања Луке и 
Добоја, са Београдом, Тузлом и Сарајевом. Непосредно, саобраћајна повезаност станарског подручја са 
сусједним општинама и свим већим центрима западног дијела Републике Српске, али и са укупном Босном 
и Херцеговином и ширим јужноевропским простором, већ данас је изузетно добра, а завршетком аутопута 
Бања Лука – Добој, који пролази сјеверним дијелом овог подручја, биће изванредна.  
 
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. 
 
Иста саобраћајна повезаност Општине са другим општинама представља повољну околност за привредни 
развој станарског краја.  
 
Општина Станари својим положајем је у директној вези са регионалним путевима: 

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

 
Путну мрежу општине Станари чине некатегорисани путеви и локални путеви, који повезују мјесне 
заједнице са регионалним путевима. 

 
Слика бр. 13.: Постојећа путна мрежа на подручју општине 

Путна мрежа представља најзначајнији сегмент саобраћајне инфраструктуре, јер омогућава транспорт 
робе и превоз људи до одређених релација на безбедан и сигуран начин. Из тих безбедносних разлога је 
потребно да постојећа путна мрежа буде усклађена са постојећим Законом и Правилником. 
 
Табела бр. 78.: Списак некатегорисаних путева по мјесним заједницама, на територији општине Станари 
 

 
Ред.бр. Насељено мјесто Дужина у метрима 

1.  Брестово 27 435 
2.  Љеб 11 249 

3.  Осредак 16 210 

4.  Драгаловци 16 136 
5.  Цвртковци 11 156 

6.  Радња Доња 15 149 

7.  Остружња Горња 10 100 
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8.  Остружња Доња 18 006 
9.  Станари 21 881 

10.  Рашковци 15 010 

11.  Јелањска 19 917 
12.  Церовица 40 259 

13.  Митровићи 13 923 

УКУПНО 236 431 
 
Некатегорисани путеви су од важног значаја за мјесне заједнице и у већини случајева су доступни свим 
корисницима. 
 
Локални путеви допуњавају мрежу магистралних и регионалних путева и својом досегљивошћу и 
покривеношћу простора имају изузетан значај задовољења саобраћајних потреба становништва. 
 
Табела бр. 79.:Списак локалних путева, на територији општине Станари 
 

Пут Ознака 
пута 

Асфалтни 
пут (m) 

Макадамски 
пут (m) 

Укупно 
(m) 

Р 474а – Остружња Д – Церовина - 
Лончари 

Л1 8760  8760 

Р 474а – Грич – Јелањска – Љ. Воде (до 
полигона у Љ.В.) 

Л2 11480 1310 12790 

Л2(Грич) – Цвртковци – Митровићи – 
Брестово – Р474  

Л3 17306 984 18290 

Јелањска – Осиња Л4  679 679 
Р 474а – Станари (Редак, Џамџинац) – 
Остружња Доња (Џамџинац – школа, 
Дабинац – стевановићи – Крст, трговина 
– Видовићи – Р 474) 

Л5 4235 2205 6440 

Р 473 – Осредак – Кулаши  Л6 1670 2060 3730 

Р 474 Радња Доња – Радња Горња Л7 3180 4150 7330 
Р 474 – Станари – Растуша Л8 500 900 1400 

Л2 – Рашковци – Цвртковци (гробље, 
црква, центар) – Илова 

Л9 3300 5210 8510 

Р 474 – Драгаловци – Митровићи – 
Брестово – Л3 

Л10 2655 4945 7600 

Гарић Обала – Штрбци (мост на Укрини) Л11 1260  1260 
Л3 (раскрсница у Митровићима) – Илова Л12 780 20 800 

Л1 (клупе) – Купинари – Продановићи – 
Р 474 

Л13 2597  2597 

Р 474 – Топреци – гробље у Радњи 
Доњој – Зеленковићи – школа – Л7 

Л14 2500 2028 4528 

Гробље у Радњи Д. – Симаковићи – 
Дакићи  

Л15  2070 2070 

Зорански поток – Високи Л16 125 1445 1570 

Школа Горње Брестово – Брковићи – Л3 Л17   2120 

Р 474 – Малићи – Кесери – Л3  Л18  2520 2520 
Л1 – Николчићи – Васиљевићи – Р 474 Л19 1186 2634 3820 

Редак – бајићи – Р 474 Л20 1190  1190 

Л5 – црква Станари – гробље – 
Блатњаци – Р 474 

Л21 2265 945 3210 

Укупно 64 989 36 225 101 214 
Извор података: Службени гласник општине Станари, број 5 
 
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. 
 
Табела бр. 80.: Дужина путева на подручју Општине Станари 
 

Некатегорисани 
путеви 

km  

Локални путеви 
km 

Регионални пут 
km 

Укупно 
km 

263,43 101,214 30,820 395,464 
66% 26% 8% 100% 

 
Кроз подручје општине Станари пролази електрифицирана пруга Бања Лука – Добој са четири жељезничке 
станице: Остружња, Станари, Љеб и Драгаловци, која је окосница развоја базно-енергенских капацитета 
ширег значаја. Жељезничка станица Станари има четири колосијека: два колосијека која се користе за 
путничке и теретне возове, а два колосијека која су намјењена 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.  
 
Сва насеља су регионалним путевима Прњавор – Добој, Прњавор – Јелах и Тедин Хан – Теслић, повезана 
међусобно и са сусједним општинама. 
Паркинг и бициклистички саобраћај: 
 
Паркиралиште је привремено уређено земљиште, које се користи за паркирање возила, до привођења 
земљишта трајној намјени, на којима морају бити обезбјеђени услови за несметано паркирање возила, а 
нарочито обиљежена мјеста за паркирање, и правци кретања возила.  
 
Током обиласка терена, уочен је велики проблем у вези паркирања аутомобила у самом центру Општине.  
 
Привремена паркиралишта не могу служити као обезбјеђење трајних потреба за паркирањем планираних 
објеката. 
 
Изградња паркиралишта није дозвољена на планираним зеленим површинама. У наредном периоду 
неопходно је планирати изградњу паркиралишта довољних капацитета за планиране објекте. 
 
Бициклистички саобраћај, у постојећем стању, одвија се коловозом постојећих улица и није заступљен 
међу грађанима као један вид превозног средства или као рекреацијски саобраћај. 
 
Објекти на путу: 

Већина постојећих објеката се налази уз регионалне путеве  Р 473 Тедин Хан – Теслић, Р474 Прњавор – 
Јелах, Р474а Добој – Прњавор 

 

Бројање возила на мрежи путева у Републици Српској-Општина Станари 

Квалитетна база података о броју возила на саобраћајницама је од посебне важности, будући да 
прикупљени и статистички обрађени подаци омогућују праћење и анализирање саобраћајних потреба 
становништва и привреде и указује нам на недостатке саме инфраструктуре. Са адекватном базом 
података о стању саобраћаја на постојећим саобраћајницама, могуће је планирати, пројектовати и 
одржавати постојеће саобраћајнице ради потреба становништва и развијања привреде и индустрије. 

Бројање саобраћаја врши се аутоматским бројачима на магистралној и регионалној путној мрежи. Што се 
тиче обраде података код континуалног аутоматског бројања саобраћаја, бројање се врши током целе 
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године, односно 8.760 сати. На основу тога добија се уопштена анализу о бројачким местима, подаци о 
ПГДС и часовној неравномерности протока који представљају основне информације за планирање и развој 
целокупне путне мреже у Републици Српској. 

 
Табела бр. 81.: Просјечни годишњи дневни саобраћај (ПГДС) на мрежи регионалних путева на подручју 
Општине Станари за период 2007. – 2011. година 
 

Број 
дионице 

Дионица Дужина 
диониц
е (км) 

Начин  
бројањ

а 

ПГДС (возила/ дан) 
2007. 2008

. 
2009. 2010

. 
2011. 

782 Р473 Тедин Хан – 
Теслић (Барићи) 

25.744 РБ 968 970 1020 1020 1018 

791 Р474 Разбој – 
Тедин Хан 

0.838 РБ 1652 1657 1746 1744 1741 

792 Р474 Тедин Хан – 
граница РС (Криж) 

12.133 РБ 821 824 869 868 866 

796 Р474а Разбој - 
Руданка 

21.705 РБ 4004 4107 4129 4120 4098 

Извор података: Бројање возила на мрежи путева у Републици Српској – 2013. год., ЈП Путеви РС, Бања 
Лука 

Б.III.4.2. Енергетска инфраструктура 
 

Б.III.4.2.1. Електроенергетика 
 

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.  

Подручје општине Станари напаја се електричном енергијом из трансформаторске станице 110/35 kV 
„Станари“, укупне инсталисане снаге10МVA, и трансформаторске станице 400/110/XkV „Станари“,  укупне 
инсталисане снаге 300 MVA. За трансформаторску станицу 400kV и 110kVобезбијеђено је двострано 
напајање.  

Електрична енергија дистрибуира се СН мрежом на 10kV напону. СН мрежа је разграната, у урбаном 
дијелу Општине подземна кабловска, а у приградском и руралном дијелу општине надземна, реализована 
највећим дијелом самоносивим кабловским снопом. Опште стање СН мреже је задовољавајуће. Изграђено 
је укупно 61 трансформаторска станица преносног односа 10/0,4kV.  
 
У последњих десетак година вршене су интезивне реконструкције НН мреже. Наведена реконструкција 
извршена је употребом АБ стубова и самоносивог кабловског снопа, уз реконструкцију кућних прикључака и 
измјештанје мјерних мјеста у мјерно-прикључне ормаре на стубовима НН мреже. Укупна дужина НН мреже 
је ccа. 305,9km. 
 

Б.III.4.2.2. Термоенергетика  
 
У простору, који је обухваћен Просторним  планом, не постоји изграђен инфраструктурни систем за 
даљинско снабдијевање објеката топлотном енергијом. Општина нема системски организована колективна 
гријања и топлане. Карактеришу је индивидуални системи гријања, а највећим дијелом то су пећи на угаљ 
и дрва те електричну енергију.  
 
Становништво се искључиво грије путем властитих система који се заснивају на чврстом гориву (дрво). 
Међутим, у посљедње вријеме интензитет је на изградњи централних етажних система за који се користе и 
други енергенти као што су угаљ и пелет. Такођер, примјетно је присутство гријања путем електричне 
енергије. Привредни, друштвени и јавни објекти се грију путем сопствених котловница. Ове котловнице 

служе за обезбјеђење топлотне енергије за загријавање просторија искључиво у објектима у којим су 
уграђене. 
 

Б.III.4.3. Хидротехника 
 

Б.III.4.3.1. Водоснабдијевање 
 
Општина Станари је смјештена на подручју крњинског  краја, у сливу ријеке Укрине, на сјеверу Републике 
Српске. 
  
Водоводном мрежом покривени су само дјелови општине  Станари тачније дијелови МЗ: Рудничко Насеље, 
Остружња доња,Рашковци и Станари. 
 
Од оснивања општине 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. 
 
Трасе постојеће водоводне мреже приказане у графичком прилогу број 17. 
 

 
Б.III.4.3.1. Канализација 

 
На територији општине Станари не постоји изграђена канализациона мрежа. Тренутно око 40% 
становништва  користи инивидуалне септичке јаме које се повремено празне и садржај се одвози на 
непознате локације док око 60% становништва врши директну одводњу отпадних вода у ријечицу 
Остружња. 
 

Б.III.4.3.2. Регулација водотока 
 
Ријеке Укрина, Радња, Остружња и Илова су велики потенцијал општине Станари.  Водостаји ових ријека и 
њихових притока промјењиве су величине и зависе од годишњих доба, односно количине падавина. Код 
великих водостаја долази до изливања појединих ријека и плављења.  У циљу одбрана од штетног 
дјеловања вода  почела је израда планске и пројектне документације за регулисање водотока ријеке 
Остружње у урбаном дијелу општине. 
 

Б.III.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
Телефонски саобраћај је у протеклом периоду доживио нагли развој, увођењем могућности кориштења 
мобилне телефоније, покривањем великог дијела територије општине сигналом. На подручју општине 
Станари постоји 5 базних станица М:тел-a,  3 базне станице БХТелеком-a и 1 базна станица ХТ Еронет-
а,што омогућава добру покривеност сигналом мобилне телефоније. Фиксна телефонска мрежа 
реализована је са 4 телефонске централе. Све централе су повезане оптичким кабловима.  
На територији општине Станари постоји изграђена приступна телекомуникациона мрежа. Постојеће 
приступне мреже у локалној петљи су грађене са бакарним кабловима и положене су дијелом у кабловску 
канализацију а дијелом у ров. Сервиси који се могу користити су телефонија, интернет, кабловска и 
дигитална телевизија, ГСМ и УМТС технологије. На посматраном подручју се налази неколико оптичких 
каблова који повезују централе. Као и баракни водови, оптички су дијелом положени у канализацију, а 
дијелом у ров. На подручју општине дјелују три мобилна оператера и то М:тел, БХ Телеком и ХТ Еронет. 
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Б.III.4.5. Комунална инфраструктура 
 
Инфраструктура из области производње и испоруке воде, пречишћавања и одвођења отпадних вода, 
производње и испоруке електричне енергије, топлоте и гаса, јавни превоз лица и јавна расвјета објашњена 
у претходним поглављима  а инфраструктура за одвођење и депоновање отпадака у поглављу Б.IV. 
Животна средина.  
 
Гробља на територији општине Станари налазе се у скоро свим насељеним мјестима, и већим дијелом 
њима газдују вјерске заједнице. Гробља се одржавају и имају задовољавајући степен уређености. 
 
 

Б.IV. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА 

Б.IV.1. Заштићени простори (природни, антропогени, еколошки) 
 
Према подацима Републичког завода за заштиту културно-историјског и и природног насљеђа, на 
територији општине Станари нема заштићених природних добара.  
 

Б.IV.2. Културно – историјска добра 
 
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. 
 
Просторним планом из 1987. године, дат је приједлог споменика, споменичких цјелина и археолошко-
историјских локација за заштиту на територији општине Добој. Од наведених локација, сљедеће припадају 
општини Станари: 
 

- Градина у Брестову, тврђава средњег вијека; 
- Грчко гребље у Брестову, некропла средњег вијека; 
- Камење на вијенцу у Радњи Доњој, некропола средњег вијека; 
- Камење у Церовици, некропола средњег вијека; 
- Клупе у Остружњи Доњој, некропола средњег вијека; 
- Грчко гробље у Осредку, некропола средњег вијека. 

 
Такође, овим планом предочени су културно-историјски споменици  неодређеног доба: Хумка у Пољу у 
селу Драгаловци. 
 
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 
- 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. 
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Табела бр. 82.: 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 
 
 

Б.IV.3. Угрожена и девастирана подручја 
 
Угроженост подручја минама 
 
Као угрожена подручја, издвајају се и површине под минама и минско експлозивним средствима-ризичне и 
сумњиве површине, регистроване у уском пограничном појасу на истоку и југоистоку општине.  
 
Ризичне и сумњиве површине на простору општине Станари, према подацима BH MAC19, заузимају 
сљедећу површину: 

 цца 59,70 ha су означене као рузичне површине; 
 цца 2,34 ha су означене као сумњиве површине (погледати графички прилог бр.19. ) 
 ове површине лоциране су у југоисточном дијелу општине, тј. у оквиру насељеног мјеста Церовица. 

                                            
19 Центар за уклањање мина у БиХ. 

 
Угроженост подручја природним непогодама 
 
На територији општине Станари утврђене су површине коју имају високу, средњу и ниску подложност на 
клизање.  
 
Према Просторном плану Републике Српске до 2015. године, картографском приказу „Воде-заштита од 
вода“, на територији општине Станари, у западном дијелу, издвајају се бујична земљишта.   
 
Површине на којима се врши експлоатација угља 
 
 
Најзначајније лежиште минералне сировине на територији општине Станари је угаљ.  

 
Сјеверни дио басена подијељен је у три ревира: 

 Западни ревир у коме се угаљ површинским копом "Рашковац" експлоатише од 
1975. године, 

 Средишњи ревир у коме је вршена експлоатација угља јамским путем од 1955-1974. 
године, 

 Источни ревир који рударски није активиран. 
Јужни дио лежишта се третира као јединствено подручје 
 
 
 

Б.V. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Б.V.1. Воде, тло и ваздух 
 
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. 
 
 
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.  

 
 

Б.IV.1.1. 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. 
 
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.  
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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. 

 
 
Утицај ТЕ Станари на животну средину 
 
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: 
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. 83.: 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. 
 
Емисије у ваздух 
 
На локацији ТЕ Станари као извор емисије идентификован је један испуст – димњак. 
 
Димњак је висок 150 м и састоји се од вањске цијеви израђене од армираног бетона и унутрашње цијеви од 
нехрђајућег челика. Пречник на излазу челичне цијеви димњака износи 5,5 м. Вањска армирано-бетонска 
структура димњака служи као заштита од вјетра и сеизмичких активности док се унутрашња челична цијев 
користи за одвод димних гасова у атмосферу. 
 
Рјешењем Министарства просторног уређења, грађевинарства и екологије Републике Српске о ванредној 
ревизији еколошке дозволе број 15-96-70/08 од 19.04.2013. године, издатом 27.07.2015. године прописане 
су граниче вриједност за: 
 

 Чврсте честице - 30 мг/Нм3.  
 Сумпордиоксид - 200 мг/Нм3 и 
 Азотних оксида - 200 мг/Нм3 

 
У ТЕ Станари је уграђен CEMS (Continuous Emission Monitoring System) - систем за континуирани 
мониторинг емисија у ваздух. 
 
У складу са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха  и побољшање 
квалитета ваздуха  („Службени Гласник Републике Српске“ број 03/15 и 51/15 предвиђене су следеће 
активности на извршењу обавеза мјерења емисије и извјештавања о обављеним мјерењима: 
 

 Континуирано мјерење (непрекидно мјерење емисије током периода рада путем CEMS) 
 Појединачна мјерења (гаранцијско и  повремена мјерења) 
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Квалитет ваздуха  
 
Еколошком дозволом за ТЕ Станари предвиђен је и  проводи се мониторинг квалитета ваздуха:  
 

 Два мјерна мјеста ( насеља Станари и Драгаловци) 
 3 дана/ мјесечно по мјерном мјесту 
 Реализација: овлаштена организација 

 
Еколошком дозволом за ПК Рашковац предвиђен је и проводи се  мониторинг квалитета ваздуха на два 
мјерна мјеста ( насеље Станари ), 24 h по мјерном мјесту, март и октобар. Мониторинг врши овлаштене 
организација од стране министарства Републике Српске. 
 
Третман вода 
 
Технолошки процес прераде угља је без кориштења воде ( тзв. суви процес ,класирање, дробљење), што 
значи да нема отпадних вода са рудника. 
 
Еколошком дозволом за ПК Рашковац предвиђен је и проводи се  мониторинг квалитета вода: 
 

 Мониторинг квалитета површинских вода (четири мјерна мјеста, поток Рашковац, р.Остружња), 
мониторин се врши квартално, узорковање и анализу врши акредитована лабораторија. 

 Мониторинг квалитета испуштених вода из таложника, 1 мјерно мјесто мониторинг се врши једном 
мјесечно, узорковање и анализу врши акредитована лабораторија. 

 Мониторинг квалитета површинских и подземних вода у подручју одлагалишта ČOS-a из ТЕ на 2 
мјерна мјеста мониторинг се врши једном мјесечно, узорковање и анализу врши акредитована 
лабораторија.  

 Мониторинг квалитета површинских вода (2 мјерна мјеста, Остружња и Радња), очитавање нивоа  
података са водомјерних летви се врши свакодневно, реализација: техничка припрема ТЕ. 

 
Сва отпадна вода настала у процесу производње у ТЕ Станари, се рециклира након процеса 
пречишћавања,  користи  за влажење чврстих остатака сагоријевања, односно нема отпадних вода које се 
испуштају у реципијент. 
 
Еколошком дозволом за ТЕ Станари предвиђен је и  проводи се мониторинг квалитета вода: 
 

 Мониторинг квалитета површинских вода (Остружња и Радња) 4 x годишње,  узорковање и анализу 
врши акредитована лабораторија.  

 Мониторинг квалитета подземних  вода ( три  бунара) узоковање се врши свакодневнопраћење 
нивоа реализација: техничка припрема ТЕ. 

 
Третман отпада 
 
Прикупљање свих врста и категорија отпада се врши у складу са планом управљања отпадом и важећим 
прописима. Склопљени су уговори са овлаштеним организацијама за поједине категорије отпада: 
 

 Комунални отпад  (АД “Прогрес” Добој);  
 Опасни отпад (АД”Чистоћа” Бањалука);  
 Рабљена уља (Рафинерија уља Модрича). 

 
Одлагање ČOS-a ( чвсртих остатака сагоријевања)  из ТЕ врши се у складу са пројектом одлагања у 
припремљену и изграђену депонију ( касету), годишња количина  цца 226.000 тона, локација касете је 
сјевероисточно од ТЕ, на исцрпљеном дијелу ПК Драгаловци. Површина касете цца 60.000 м2 ( заједно са 
саобраћајницама око касете , ободним каналом и др.) капацитет касете цца 900.000 тона.  
 
Ниво буке 
 
 Дефинисани су max нивои буке у подручју ТЕ: Дневни ниво : max 50 dB а ноћни ниво : max 45 dB. 
 

Еколошком дозволом за ТЕ Станари предвиђен је и  проводи се мониторинг  нивоа буке: два мјерна мјеста 
(најближи рецептори) , 3 дана по мјерном мјесту, мониторинг са врши квартално, мониторинг врши 
овлаштена организација. 
 
Еколошком дозволом за ПК Рашковац предвиђен је и проводи се  мониторинг ниво буке на два мјерна 
мјеста ( насеље Станари), еквивалентни ниво се мјери у март и октобару мониторинг врши овлаштена 
организација. 
 

Б.V.2. Заштита од елементарних непогода и техничких опасности и ратних  
дејстава 

 
Организација заштите и спашавања становништва и материјалних добара врши се за процјењене профиле 
несрећа као што су:  

 Природне непогоде које подразумијевају догађаје на које људски фактор не може утицати 
(земљотрес, поплава, олујни вјетар, град, сњежни нанос, суша, клизиште, масовна појава људских, 
животињских и биљних болести); 

 Техничко-технолошке несреће које подразумијевају догађаје који су измакли контроли човјека и 
изазване су непажњом човјека у обављању својих дјелатности или управљању средствима за рад 
са опасним материјама; 

 Друге несреће подразумијевају догађаје које проузрокује човјек својим активностима (пожари и др.).  
 
Природне несреће 
 
Земљотреси и клизишта 

 
Земљотреси 

 
Област сеизмологије је обрађена у дијелу текста који се бави геолошким карактеристикама подручја 
обухвата Плана. 
 
Одговарајући ниво заштите од земљотреса у смислу умањења рушилачких посљедица може се постићи 
кроз начин градње и строго придржавање прописа у градњи стамбених и других објеката.  
 
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. 
 
Неопходно је свакако да се уради катастра клизишта на територији општине Станари а да се затим врши и 
систематска санација истих. 
 
Поплаве и ерозије 
 
Поплаве су врста елементарних непогода које би могле настати излијевањем воде из природних и 
вјештачких површина, као посљедица високих водостаја, хаварије насипа или брана. 
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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).  
 
На територији општине Станари, постоје проблеми са излијевањем ријеке Остружње из свог корита.  
Просторни план Републике Српске до 2015. године, издвојио је западни дио општине, тј. подручје 
Драгаловца, Осредка и Љеба као бујично земљиште.  
 
Техничко – технолошке несреће (удеси) 

1. Пожари   
 
Пожар је процес неконтролисаног сагоријевања гориве материје којим се угрожавају живот и здравље 
људи, материјална добра и животна средина, а који је карактеристичан по истовременом отпуштању 
топлоте, токсичних гасова и пламена.  
 
Планом заштите од пожара-општине Станари, могући су пожари, са једном од сљедећих посљедица: 

 већи број људских жртава 
 већа материјална штета. 

Највећи број жртава очекује се на сљедећим пожарима: 
 индустријски објекти са највећим бројем запослених и тамо гдје има запаљивих материја (Планом 

заштите од пожара се предвуиђају посебне мјере безбједности); 
 пожари у школама; 
 пожар у јавним установама; 
 пожар у вишеспратним објектима; 
 пожари у друмском саобраћају возила која превозе опасне материје; 
 пожар на надземним резервоарима запаљивих течности и гасова услијед излијевања течне фазе 

испод резервоара (превоз роба у друмском саобраћају и др.) 
У општини Станари могући су пожари са већом материјалном штетом и то: 

 пожар у Термоелектрани и руднику; 
 пожар на трафостаницама и разводним постројењима; 
 шумски пожари (угроженост шума од пожара на територји општине Станари је изражена готово на 

цијелом подручју; ова угроженост је већа у склопу четинарских шума и мјешовитих шума лишћара 

и четинара;степен угрожености појаве шумских пожара се повећава у прољеће, прије и у току 

појаве вегетације, и посебно у љетном периоду за вријеме љетних жега и дуготрајнијих суша;) 
На подручју општине  могуће су експлозије у седећим случајевима: 

 експлозија резервоара запаљивих течности; 
 експлозија резервоара запаљивих гасова; 
 експлозија у руднику и термоелектрани; 

 
Да би се ови штетни догађаји предупредили, Планом заштите од пожара се предвиђају посебне мјере 
безбједности, тј увођење заштите индустријских и јавних обејката стабилним инсталацијама за дојаву и 
гашење пожара. У објектима и комплексима, гдје се ускладиштавају запаљиве течности и гасови, обавезна 
је инсталација вањске хидрантске мреже, која би се искључиво употребљавала за гашење пожара на 
датом објекту. 
 
На мјестима гдје не постоји  (објекти колективног становања) и остали пословни и јавни обејкти  у којима се 
окупља већи број људи, потребно је инсталирати паник расвјету, која би омогућила ефикаснију евакуацију 
у случају непогода.  
 
У већим објектима, потребно је на адекватан начин обиљежити евакуационе путеве, излазе као и позиције 
средстава за гашење пожара.  
 

У објектима који нису покривени инсталацијом хидрантске мреже, потребно је обезбједити хидрантску 
мрежу са доволјним бројем хидраната, а све у складу са важећим законима и правилницима из те области.  
 
Аутоматски системи дојаве пожара у Станарима су обавезни у сљедећим објектима: 

 здравствени установама  и зградама са непокретним болесницима; 
 јавним објектима површине преко 500 m²; 
 индустријским објектима; 
 свим објектима са високом пожарним оптерећењем; 
 другим објектима, у којима се примјеном методе Еуроаларма, исказала потреба за уградњом ових 

уређаја; 
 
Остале несреће 
 
Неексплодирана убојна средстава и мине 
 
У Босни и Херцеговини, током рата 1992.-1995. године, постављана су минска поља свих врста: 
противоклопна, противпјешадијска и мјешовита, али је велики број групних и појединачних мина.  
 
У току 2003. године, урађена је Студија о утицају мина (LIS) у Босни и Херцеговини у складу са 
међународно признатим  стандардима.  
Минска ситуација на простору општине Станари, према подацима BH MAC20, је сљедећа: 

 цца 59,70 ha су означене као рузичне површине; 
 цца 2,34 ha су означене као сумњиве површине (погледати графички прилог бр.19. ) 
 ове површине лоциране су у југоисточном дијелу општине, тј. у оквиру насељеног мјеста Церовица; 

 
Заштита од неексплодираних убојних средстава (у даљем тексту НУС) и мина је мјера цивилне заштите 
која се састоји од њиховог проналажења, откривања, обиљежавања, ископавања, деактивирања, 
преношења, утовара, превожења, привременог ускладиштења и уништавања, без обзира на просторни 
размјештај и обим НУС-а. 
 
Ратна дејства 
 
Један од основних начина заштите становништва од ратних дејстава представља склањање становништва 
у различите врсте склоништа. Она се могу подјелити на склоништа основне заштите и склоништа допунске 
заштите. У овој другог групи склоништа се нарочито истичу природна склоништа попут пећина и других 
подземних облика рељефа.  
 

                                            
20 Центар за уклањање мина у БиХ. 
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Б.VI. СИНТЕЗНА SWОТ АНАЛИЗА 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
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В.I.  ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО 

В.I.1. Становништво  
 

 депопулација простора; 
 негативан природни прираштај (проблем цијеле Републике Српске) 
 старо или контрактивно становништво; 
 

В.I.2. Систем насеља (мрежа,функције,хијерархија)  
 

 распоред објеката друштвене инфраструктуре те становништва указује на постојање агломерације 
Станари-Рашковац-Остружња Доња; 

 демографска уситњеност сеоских насеља не омогућава формирање организоване, функционалне и 
хијерархијски засноване мреже насеља;  

 доминација морфолошки разбијених села. 
 

В.II. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 

В.II.1. Природни ресурси 
 

 недовољна и неадекватна искоришћеност цјелокупног природног потенцијала, пољопривредног 
земљишта, вода и минералних сировина; 

 уситњеност пољопривредних посједа; 
 неуважавање и дестимулисање локалног становништва као важних фактора заштите природе и 

природних вриједности; неорганизованост локалних пољопривредника за производњу и пласман 
производа;  

 ниска свијест становништва о природној средини у којој живе, неповољна старосна структура и 
недовољан ниво знања која су неопходна за максимално одрживо коришћење природних ресурса 
уз вишеструки бенефит; 

 недовољна подршка на локалном и регионалном нивоу за сарадњу,  субвенционисање и едукацију 
становништва како би се успоставио одрживи развој општине уз приоритетну заштиту природних 
ресурса од деградације и загађења. 

 

В.II.1.1. Воде и водно земљиште  
 

 неадекватан однос становништва према ријечним токовима (одлагањем отпада...) 
 угроженост вода и водног земљишта (индустрија, енергетика, рударство...) 

 

В.II.1.2. Пољопривредно земљиште 
 
Највећи ограничавајући фактор за проширење и интензивирање пољопривредне производње су:  

 неорганизовано (нестабилно, несигурно) тржиште;  
 недостатак (финансијских) средстава;  
 недовољне и неповољне мјере државе;  
 одлазак младих са села, стара сеоска домаћинства; 
 недостатак радне снаге;  
 недостатак пољопривредне механизације;  
 неповољни кредити и  
 прекомјеран увоз хране.  

В.II.1.3. Шумско земљиште и шуме 
 
Поред тога што територју општине Станари карактерише велика шумовитост (53,3%), потребно је истаћи и 
проблеме који карактеришу ову област. То су: 
 

 Низак квалитет постојећих шумских екосистема; 
 Монофункционално коришћење шума и шумских потенцијала; 
 Бесправна сјеча, нарочито у приватним шумама; 
 Недовољно и неорганизовано коришћење споредних шумских производа;  
 Недовољно коришћење осталих, непроизводних функција шума. 

 

В.II.1.4. Туристичка подручја 
 
Природне и антропогене карактеристике представљају добру основу за развој туризма, но туризам није 
афирмисан као развојна активност. 
 
 

В.II.1.5. Енергетски потенцијали 
 
 

 слабо коришћење алтернативних извора енергије, нарочито обновљивих извора енергије (биомаса, 
био - гас) и соларне енергије. 

 

В.II.1.6. Ловна и риболовна подручја 
 
Лов 

 недовољан прехрамбени потенцијал ван периода вегетације 
 ловачко удружење у оснивању-нису добили концесију на ловна подручја; 

 
Риболов 

 ограничења су са аспекта заштите водотокова; 
 не постојање риболовног удружења; 

 

В.II.2. Антропогени ресурси 

В.II.2.1. Грађевинско земљиште 
 

 урбани стандард је генерално незадовољавајући на територији обухвата Плана;  
 неусмјерена и неконтролисана изградња;  
 комунална неопремљеност и незадовољавајући ниво комуналних услуга. 
 

 

В.III. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА 
 

В.III.1. Стамбени фонд 
 
Главни проблеми везани за стамбени фонд су следећи: 
 

 претпостављени незадовољавајући квалитет укупног стамбеног фонда; 
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 непостојање државне и општинске стамбене политике; 
 смањен стандард становања у домену пратећих урбанистичких параметара који осигуравају 

квалитет вишепородичног становања; 
 недовољна опремљеност локација намијењених како породичној, тако и вишепородичној стамбеној 

изградњи комуналном инфраструктуром, као и другим неопходним пратећим садржајима; 
 сложена процедура израде инвестиционо-техничке документације, прибављање неопходних 

сагласности и издавања дозвола; 
 скромна куповна моћ становништва; 
 изражена тенденција нелегалне индивидуалне стамбене изградње у послијератном периоду.  

 

В.III.2. Привреда 
 

 неповољна демографска слика општине – старосна структура (смањење удјела младе популације, 
као будућег радног контигента и носиоца привредног развоја); 

 низак степен запослености укупног и радно-способног становништва општине;  
 непостојање организованог откупа пољопривредних производа и доминација производа с малом 

доданом вриједношћу; 
 уситњеност пољопривредних парцела; 
 недовољна заступљеност коришћења споредних шумских производа; 
 воћарска производња није на задовољавајућем нивоу; 
 сточарство има услове за развој, али још увијек није  на задовољавајући начин развијено; 
 недостатак мотивације за предузетништво; 
 недостатак јавно - приватног дијалога и партнерства; 
 неискориштене природне и културно-историјске вриједности ужег и ширег подручја, у смислу 

развоја туризма; 
 непостојање адкватне туристичке инфраструктуре и супраструктуре; 
 низак обим инвестиција за области које не обухватају рударство и енергетику; 

 

В.III.3. Непривреда 
 

 систем јавних служби  у фази организације, консолидације као посљедица: 
*формирања општине 
* преношења надлежности између новоформиране општине Станари и Града Добоја; 

 услови и опремљеност објеката јавних захтјевају додатна улагања; 
 ненамјенски објекат Општинске управе; 

 

В.III.3.1. Образовање и наука 
 

 дотрајали школски намјештај, потребни прибор, учила и помагала неопходна за несметано 
извођење наставног програма; 

 дотрајали школски објекти; 
 непостојање објекта за предшколско васпитање и обраовање; 

 

В.III.3.2. Култура 
 

 недостатак објеката културе на подручју општинe; 
 носиоце културних дешавања на подручју општине одликују слаби финансијски и просторни услови; 

 
 

В.III.3.3. Здравство 
 неопходна реконструкција постојећег објекта Дома здравља Станари али и подручних амбуланти; 

 

В.III.3.4. Спорт 
 

 минимални услови одликују спортске објекте; 
 опремљеност реквизитима фискултурне сале је слабо; 

 

В.III.3.5. Пијаце 
 

 неуређен простор који се користи за пијацу. 
 

В.III.3.6. 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. 
 

В.III.4. Инфраструктура 

В.III.4.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Приступачност општини Станари је веома значајна са становишта привлачења посјетилаца и јачања 
локалне економије, те је неопходно планирати модернизацију постојеће путне мреже, а нарочито на путним 
правцима према сјеверу и западу Општине, нарочито ако се узме у обзир изградња аутопута Бања Лука – 
Добој, који је у завршној фази изградње (дионица Прњавор-Добој пуштена је у саобраћај у септембру 2016. 
године) 
 
На подручју општине Станари налази се 21 локалних путева укупне дужине 100 214m , од чега је 64 989m 
асфалтирано, док је на 36 225m коловоз макадамски.  На готово свим путним правцима са асфалтном 
подлогом постоје оштећења и ударне рупе. На дионицама путева, гдје је макадамски коловоз, стање је 
лоше, путеви углавном нису адекватно профилисани. 
 
Канали поред пута су зарасли и затрпани па нису функционални. Банкине или не постоје или су зарасле. 
Саобраћајне сигнализације на локалним путевим  нема.  
 
Укупна дужина некатегорисаних путева на подручју општине Станари је 236 431 од чега је 38 747m 
асфалтирано. Стање на некатегорисаним путевима је различито, од изузетно лошх путева, који су готово 
непроходни, до путева на којима је коловоз у добром стању. 
 
Такође, не постоји довољан број аутобуских терминала, те је неопходно организовати јавни превоз путника 
на бази оптималне мреже линија, те жеља путника водећи рачуна о врсти линија, међустаничним 
растојањима, средњим дужинама путовања, попуњености и капацитету. 
 
Сви ови недостаци утичу на брзину превоза и капацитет пута, односно на трошкове превоза, као и на 
безбједност саобраћаја. 
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В.III.4.2. Енергетска инфраструктура 
 

В.III.4.2.1. Електроенергетика 
 
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. 
 
 

В.III.4.2.2. Термоенергетика 
 
Проблеми који су евидентни везано за топлификацију општине Станари су: 

 не постоји изграђен инфраструктурни систем за даљинско снабдијевање објеката топлотном 
енергијом; 

 већина постојећих објеката је без адекватне термоизолације што проузрокује велике топлотне 
губитке. 

 
 

В.III.4.3. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоснабдијевање и канализација 

 
Проблеми који су евидентирани, везано за систем водоснабдијевања и канализације општине Станари су: 
 

 слаба покривеност водоводном мрежом; 
 системи за дистрибуцију воде су дотрајали; 
 не постојање пројектне документације; 
 велики број илегалних корисника; 
 не постојање канализационе мреже; 
 коришћење индивидуалних септичких јама, које се повремено празне, те се садржај одвози на 

непознате локације; 
 

В.III.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
 
Телекомуникациона инфраструктура генерално не представља сметњу развоју предметног подручја.  
 

В.III.4.5. Комунална инфраструктура 
 
Отпад као што је опасан, медицински, индустријски, лешеви животиња и сл. се не третира на адекватан 
начин, обично завршава на депонијама или се непрописно баца у водотокове или на дивље депоније. 
 

В.IV. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА 

В.IV.1. Културно - историјска добра 
 
Основни проблеми који се намећу у погледу културно - историјских добара су: 

 
 непостојање систематске евиденције свих објеката културно - историјског насљеђа (укључујући и 

археолошка добра), 

 не утврђене мјере техничке и физичке заштите свих објеката културно - историјског насљеђа 
(првенствено заштитних зона), 

 велики број споменика се налази у девастираном стању; 
 недостатак мониторинга укупног културно - историјског насљеђа, 
 укључивање културних добара у планове развоја подручја обухвата Плана (прије свега, туризам - 

сеоски, еко туризам, излетнички, ескурзиони, дјечији и омладински, културно – манифестациони и 
транзитни), 

 неразвијеност информативног система у области заштите културно-историјског и природног 
насљеђа (глобални приступ) и успостављање ефикасног система мониторинга на нивоу читавог 
подручја обухвата Плана, 

 недовољна образованост власника и корисника културних добара у природно вриједним 
амбијенталним цјелинама у циљу постизања заштите и остваривања економске добити, односно 
остваривања принципа самоодрживости заштићеног подручја. 
 

В.V. ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 

В.V.1. Воде 
 

 не постојање канализационе мреже 
 изложеност загађењу 
 не постојање уређаја за третман отпадних вода 

 
 

В.V.2. Ваздух 
 

 Употреба фосилних горива за добијање топлотне енергије; 
 угроженост квалитета ваздуха од ТЕ Станари 
 Повећан ниво буке и емисије издувних гасова због саобраћаја 
 Неквалитетне запуштене постојеће саобраћајнице; 
 Велика просјечна старост регистрованих моторних возила на подручју општине; 
 Недовољан број паркинг мјеста 
 

 
В.V.3. Земљиште 

 
 Неуређени паркови и зелене површине; 
 деградирана земљишта-површински копови 
 Запуштена и деградирана излетишта; 
 Узурпација простора помоћним економским објектима; 
 Депоновање огријева на јавним површинама у току грејне сезоне и 
 Неразвијена пољопривредна производња. 

 
В.V.4. Управљање отпадом 

 
 Велики број дивљих депонија; 
 постојање отпада од ТЕ Станари 
 Непостојање локације за клаонички отпад; 
 Неразвијена рециклажа отпада; 
 Нередовно прикупљање и одвоз комуналног отпада; 
 Недовољан број контејнера и њихова локација; 
 Нередовно суво чишћење града и прање улица.  
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Г. ЦИЉЕВИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До краја планског хоризонта (2035. година - хоризонт приближавања основним циљевима просторног 
развоја), Станари  треба да постану општина која се складно развија на начин усклађен са интересима 
животне средине, са динамичном привредом заснованом на знању, са пријатним друштвеним и културним 
окружењем оријентисаним на одржив развој, и да се докаже као пословни, туристички и образовно-
културни центар, са високо развијеним капацитетима за производњу и привлачење инвестиција, са 
грађанским друштвом активно укљученим у процес одлучивања (уз комуникацију са општинском управом) 
и са континуираним растом дохотка грађана. 
 
ОПШТИ ЦИЉЕВИ просторног развоја, заштите и уређења простора Општине јесу: 
 

 подстицање развоја на свим дјеловима територије Општине; 
 повећање доступности на свим дјеловима територије Општине развојем мреже општинских путева 

и техничке инфраструктуре; 
 активирање и одрживо коришћење локалних ресурса, подстицајним мјерама за развој малих и 

средњих индустријских предузећа и других облика мале привреде, која ће омогућити демографску 
обнову у руралном подручју Општине; 

 деконцентрација система јавних служби и услуга и потенцирање идентитета појединих дјелова 
територије Општине, развојем специфичних облика културне дјелатности; 

 заштита и уређење природних и културних добара и њихово коришћење у функцији уређења 
културног предјела и одрживог развоја туризма; 

 јачање функционалних веза са окружењем: у правцу градова, и других урбаних центара. 
 
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ просторног развоја су: 
 

 јачање функционалних веза са окружењем: трансгранична сарадња са општинама у 
окружењу,развој трансрегионалне сарадње,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 проиводно-пословних зона (на треиторији насељених мјеста Станари и Јелањска) 
 изградња пута који ће везати општину Станаре са аутопутем Бањалука-Добој; 
 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. 



Просторни план Општине станари 2015-2035.год. 

 

 

92 

Г.I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО 
 

Г.I.1. Простор 
 

Развој регионалних веза са окружењем  
 
Просторно-функционална, економска и културна интеграција остварива је на четири нивоа модела и то : 

 трансгранично - кооперација сусједних граничних региона (међудржавно); 
 интеррегионално - сарадња са општинама у окружењу унутар региона; 
 трансрегионално - сарадња сусједних региона и 
 трансдржавно - сарадња региона око великих просторних система. 

 
Регионалне везе и просторни односи са сусједним општинама 
 
Елементе развоја регионалних веза треба базирати на: 

 заједничком развоју туризма повезивањем цјелина у јединствену туристичку понуду; 
 функционалном повезивању инфраструктурних система; 
 координацији програма заштите и унапређења начина коришћења културних и историјских добара 

и формирању заједничких културних програма; 
 координацији и заједничком рјешавању проблема заштите животне средине и других елемената 

заштите и 
 формирању заједничког интерактивног мониторинг центра за праћење коришћења и заштите 

животне средине. 
 
Интеррегионални ниво пружа шансу за сарадњу са општинама (или областима, односно дјеловима 
области), које у погледу циљева и могућности за развој туризма имају сличне потенцијале. Везе између 
општина потребно је заснивати на широј сарадњи и комплементарном развоју. 
 
У циљу остваривањa ових веза потребно је обновити и побољшати инфраструктурну опремљеност, која 
данас представља праг развоја, а сутра предуслов веза, трговине, транспорта и комуникације са 
окружењем. 
 
Развој регионалних веза са општинама унутар Добојске регије  
 
Приоритет у развоју регионалних веза је усклађивање планских рјешења у контактном подручју, у циљу 
повећања просторне интеграције. Потребна усклађивања се прије свега односе на: 

 намјене простора у контактним зонама; 
 заштиту пољопривредног земљишта од непланске и неадекватне изградње, као и укрупњавање 

пољопривредних површина; 
 рационално коришћење ресурса и њихову адекватну употребу у функцији развоја привреде, прије 

свега туризма; 
 задржавање и подстицање насељавања становника и подизање квалитета живљења у насељима 

на територији свих општина као и на цјелокупној територији општине Станари; 
 интензивирање функционалне и инфраструктурне везе између сусједних сеоских насеља у 

различитим општинама; 
 усклађивање развоја и унапређења путне мреже; 
 заједничко одржавање, развој и унапређење електроенергетских и других инфраструктурних 

система на територији општина; 
 развој комплементарних дјелатности и ефикасније коришћење постојећих привредних капацитета; 
 повезивање туристичких потенцијала и капацитета општина тј. повезивање туристичко-

рекреативних зона у циљу заједничке, јединствене понуде сеоског, пословног, 
транзитног,излетничког, викенд, стационарног, спортског и рекреативног туризма; 

 стални мониторинг животне средине територије општина и предузимање неопходних мјера заштите 
уколико су потребне; 

 рјешавање проблема дивљих депонија и заштиту вода и водотокова и 

 заштиту, обнову и унапређење природне и животне средине и чување и побољшање природних и 
културних вриједности и специфичности територија општина. 

 
Развој регионалних веза са окружењем 
 
Заједнички интереси општина се могу дефинисати у следећим областима: 

 успостављању добрих саобраћајних комуникација и инфраструктурних веза; 
 дефинисању компатибилних привредних садржаја, ради заједничког наступања на тржишту; 
 успостављању социолошких, социјалних, историјских и културолошких веза; 
 размјени искустава у реализацији истих или сличних програма, као и рјешавања истих или сличних 

проблема и 
 успостављању економско-финансијских односа у виду партнерских веза и заједничког улагања у 

иновацију технолошких и техничких достигнућа. 
 
У циљу даљег развоја потребно је у правцу предложених регионалних веза, дуж развојних осовина, 
обезбједити инфраструктурну опремљеност свих насеља (модернизовати инфраструктурне мреже), 
нарочито оних који ће у систему насеља имати значајне интеграционе функције. 
 
 
Развој регионалних веза и просторни односи са регионалним центрима и прекограничним 
регионима 
 
Развој регионалних веза пружа могућности сарадње (SEE програм, Exchange програм и програм 
прекограничне сарадње) општине Станари са општинама (регионима) у Европи који имају сличне 
потенцијале. Програми Европске Уније (INTERREG – New Neighbourhood Prograммe, ISPA), могу да 
помогну код активирања ових потенцијала општине Станари у сарадњи са прекограничним сусједима. 
 
Та кооперација отвара путеве активирања заједничких туристичких, привредних, саобраћајних и културних 
програма од чега увелико може да зависи успјешност развоја. Повезивање на партнерској основи око 
конкретних развојних пројеката и оријентацију свих привредних потенцијала уз истицање "бренда" општине 
(дуга традиција у рударству, пољопривредни производи, туристичка понуда, индустријски производи, 
туристичка понуда) 

 
 
Развој унутрашњег простора Општине 

 
Развој општинског центра 
 
Оперативни циљеви: 

 коришћење компаративне локационе предности за развој, планирање и лоцирање специфичних 
локационо подстичућих урбаних садржаја;  

 базирање сопственог развоја на бази компаративних предности и процјењене конкурентности; 
 јачање идентитета општинског центра на основу културне, природне и привредне матрице; 
 забрана изградње на јавним, зеленим, отвореним и заштитним површинама и строго и рационално 

контролисање изградње на пољопривредном земљишту; 
 планирање просторног развоја на нивоу функционалног урбаног подручја, и развијање обрасца 

интегрисаног простора и повезивања са селима у оквиру функционалног урбаног подручја;  
 рад на усаглашавању просторно-функционалне матрице насеља са капацитетима средине; 
 разрјешавању конфликтних интереса и развојних проблема у простору и подизању квалитета 

физичког простора; 
 развијање радних зона на бази "зелених" приступа, "зелених" технологија – технолошких рјешења 

одговорних према окружењу, у садејству са економским критеријумима и процјеном ефеката на 
просторни развој; 

 третирање природног и културног наслијеђа као развојног ресурса општинског центра или урбаног 
насеља и залагање за његово одрживо планирање и коришћење. 
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Рурални развој 
 

Основни циљ: очување биолошке виталности руралних подручја, кроз повећање квалитета живота, обнову 
и развој њиховог економског и социјалног нивоа. 

Оперативни циљеви: 
 побољшање конкурентности сектора пољопривреде, шумарства, прехрамбеног и прерађивачког 

сектора и сектора услуга; 
 побољшање квалитета живота и промовисање диверзификације дјелатности у руралним 

подручјима; 
 припрема и промовисање локалних иницијатива за побољшање конкурентности и подизање 

квалитета живота у руралним областима; 
 побољшање локалне путне мреже што ће имати за утицај на доступност јавним службама, 

управним и другим институцијама, запошљавање, и све области гдје повећање мобилности 
становништва има утицаја, а тиме се као исход постиже и спрјечавање девастације руралних 
подручја; 

 очување и побољшање природне средине и обезбјеђење одрживог коришћења природних ресурса; 
 стварање инфраструктурних услова за обезбјеђење потребног броја становника одговарајуће 

структуре (старосне и образовне); 
 стимулативним мјерама пореске политике подстицати отварање производних погона у руралним 

крајевима са циљем упошљавања женске радне снаге; 
 одржавање физичког и менталног здравља становништва у руралним подручјима; 
 образовање и подизање капацитета кључних учесника на афирмацији тимског, заједничког и 

партнерског рада; 
 обезбјеђење поштовања власничких права, као и унапређење предузетништва; 
 едукација у циљу подизања капацитета кључних учесника за афирмацију тимског, задружног и 

партнерског рада; 
 развој и/или унапређење одговарајућих секретаријата, агенција, фондова и финансијских 

институција за подстицање и унапређење руралног развоја. 
 

Г.I.2. Становништво 
  
Одржавање виталности становништва и заустављање и смањење негативних трендова у демографским 
процесима кроз повећање удјела млађих контингената становништва, обезбјеђењем услова за 
задржавање и повратак младих и радноспособног становништва.  

 стварање повољних економских услова за инвестирање, уз кредитну и финансијску подршку, чиме 
би се утицало на повећање механичког прилива и задржавање становништва, отварањем нових 
радних мјеста; 

 задржавање младе популације становништва на овом подручју, нарочито на сеоском уз 
побољшање услова школовања и кредитно-финансијску подршку за развој приватног 
предузетништва и пољопривредне производње, 

 усмеравање образовног, социјалног и културног развоја у циљу задржавања млађе популације.  
 дестимулација емиграције становништва и стимулација повратка становништва, 
 социјално здравствена заштита и помоћ старијој популацији, посебно самачким и двочланим 

домаћинствима. 
 

Г.I.3. Систем насеља (мрежа,функције,хијерархија)  
 
 
Основно стратешко опредјељење у погледу развоја територије општине Станари јесте равномјернији 
просторни развој. 
Обзиром на величину општине, добру саобраћајну повезаност  (тренутном и планираном), те демографско-
економске карактеристике простора, дефинисани су сљедећи циљеви у области развоја насеља:  

 агломерација Станари-Рашковац-Остружња Доња треба да има највиши степен централитета; 
урбана опрема треба да буде таква да задовољи све потребе становништва општине; 

 развој цјелокупног простора-начело дисперзије; 

 дакле, организација и конципирање система насеља према моделу „концентрисане дисперзије 
развоја“, односно даљем развијању општинског центра-агломерације паралелно са унапређењем и 
развојем осталих насеља; 

 постизање оптималног нивоа живљења по насељима, која мотивишу останак и досељавање, а 
дестимулишу исељавање; 

 привредна специјализација насеља са ослонцем на локалне развојне ресурсе; 
 модернизација и развој пољопривреде и допунских активности (микробизнис и др.) развијати у 

функцији задржавања контингента радне снаге на пољопривредним газдинствима (фармерско 
сточарство, укрупњавање посједа, органска пољопривреда и др.); 

 јачање привредне и друге сарадње са центрима регионалног окружења; 
 квалитетније саобраћајно повезивање; 
 побољшање квалитета уређености и комуналне опремљености насеља. 
 подстицање планске изградње и реконструкције јавних објеката и уређења јавних простора у 

сеоским насељима, ради побољшања квалитета живота, очувања насеља, културних предјела и 
аутентичних вриједности подручја;  

 развој туризма на потенцијалним пунктовима; 
 иницирање диверзификације привредне структуре у насељима аграрног карактера и формирање 

већег броја домаћинстава са мјешовитим изворима прихода;  
 дефинисање граница грађевинских рејона, приоритетно ради контролисане изградње, у циљу 

заштите плодног пољопривредног земљишта, природних ресурса и културних вриједности на 
подручју општине; 

 контролисана изградња у коридорима јавних путева; 
 очување идентитета насеља и квалитета традиционалног вида становања, са свим његовим 

специфичностима у сеоским насељима, заснованим на рационалном коришћењу простора и 
заштити природе; 

 лоцирање специјализованих мањих привредних зона у сеоским насељима повољних локационих 
погодности, а у складу са развојним интересима приватних предузетника;  
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Г.II. РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
Г.II.1. Природни ресурси 

Г.II.1.1. Воде и водно земљиште 
 
Заштита површинских и подземних вода спроводиће се у складу са циљевима заштите животне средине, 
односно у циљу: 
 

 очувања живота и здравља људи; 
 смањења загађења и спречавања  даљег погоршања стања вода, ријека и потока; 
 обезбјеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намјене; 
 заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалиетта животне средине. 

 
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мјерама и активностима 
којима се квалитет површинских и подземних вода штити и унапређује, преко мјера забране, превенције, 
мјере заштите, контроле и мониторинга.  

Г.II.1.2. Пољопривредно земљиште 
 
Основни циљеви за развој овог подручја укључују екомомско-финанасијске 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.  

 
Друга група мјера укључује сљедеће: 
 

 Смањивање површина необрађеног земљишта;  
 Заштита пољопривредног земљишта од деградације; 
 Рационално коришћење расположивог пољопривредног земљишта, очување пољопривредног 

земљишта значајног производног потенцијала 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 безбиједности прехрамбених производа као и подршку 
групама произвођача да промовишу квалитет појединих производа. Кроз подршку пољопривредним 
газдинствима у транзицији радиће се на успостављању група произвођача (задруга или удружења); 

 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; 

 Организовање производње хране засновано 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 (кукуруз, пшеница, раж, овас, тритикале), травно-дјетелинске смјесе, 
повртларство (кромпир, лук црни, лук бијели, купус, мрква), љековито биље (камилица), 
пчеларство; 

 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.      

 
Пољопривреда је једна од дјелатности која има потенцијал за развој на територији општине Станари. 
Такође, има велику улогу у процесу одржања равнотеже и заштите животне средине.  
Стратешки циљ је даљи развој пољопривреде на бази кориштења природних предности, те моденизације 
пољопривредне производње ради повећања њене ефикасности, конкурентности и концепта одрживог 
развоја руралног подручја.  
У вези свега наведеног, истиче се потреба побољшања конкурентности у производњи, преради и трговини 
уз подизање нивоа квалитета и сигурности домаћих производа кроз: 
 

 инвестиције у пољопривредна газдинства/организације и инвестиције у модернизацију постојећих и 
изградњу нових капацитета за прераду и дораду пољопривредних производа; 

 уређење пољопривредног земљјишта; 
 успостављање и у напређење сарадње у у производњи и преради пољоприврених производа; 
 подршку за увођење систем контроле и квалитета; 
 подршку организацијама пољопривредних произвођача; 

 

Г.II.1.3. Шуме и шумско земљиште 
 
Општи циљеви: 
 

 Одржавање и побољшање стања шумских екосистема; 
 Одржавање здравља и виталности шумских екосистема; 
 Одржавање и подстицање производних и општекорисних функција шума; 
 Заштита и очување угрожених и ријетких биљних и животињских врста, те њихових станишта; 
 Заштита и очување природних добара, предјела, амбијенталних цјелина, пејзажа и станишта; 
 Контролисано, рационално и одрживо коришћење шумских ресурса, усклађено са принципима 

заштите животне средине уз привредну проводљивост и друштвену прихватљивост; 
 
Посебни циљеви: 

 Забрана смањења површина под шумом (крчење); 
 Забрана сјече, уклањања и угрожавања заштићених, ријетких и угрожених биљних врста и њихових 

станишта; 
 Газдовање шумама у складу са Законом о шумама и шумско-привредном основом; 
 Заштита и унапређење шумских екосистема у цјелини; 
 Заштита и очување посебно вриједних састојина, група стабала, појединачних стабала и станишта; 
 Заштита, конверзија, реконструкција и реституција деградираних, девастираних, измијењених и 

угрожених састојина и екосистема; 
 Трајно повећање прираста, а самим тим и приноса, те постизање оптималне структуре приноса која 

ће да обазбиједи трајност продукције; 
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 Прелазак са монофункционалног на мултифункционални начин коришћења шумских потенцијала; 
 Све активности на коришћењу шума и шумског земљишта морају бити у функцији заштите 

природних вриједности. 
 Успостављање трајног мониторинга здравственог стања шума; 
 Увођење савремених информационих технологија (GIS) у процесу планирања у шумарству; 
 Забрана прекомјерног уношења алохтоних врста на ово подручје. 

 

Г.II.1.4.  Минералне сировине 
 

 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''. 
 

Г.II.1.5. Енергетски потенцијали 
 
Циљеви у овој области су: 
 

 у планском периоду предвидјети израду котловнице одговарајућег капацитета како би се могло 
реализовати даљинско гријање градског подручја; 

 што веће учешће и употреба алтернативних извора енергије за гријање (био гас, дрвни отпад, 
сунчева енергија, енергија вјетра и сл.); 

 модернизација и реконструкција постојећих објеката; 
 рјешавање термоизолације постојећих објеката како би се просјечна специфична потрошња 

енергије за гријање објеката приближила потрошњи у савременим објектима, са тежњом ка 
даљњем смањивању. 

 
Имајући у виду изграђеност простора у обухвату овог Просторног плана предност треба дати 
алтернативним обновљивим изворима за добијање топлотне енергије. 
 
 

Г.II.1.6. Ловна и риболовна подручја 
 
Циљеви дефинисани овим планом за подручје општине Станари у области лова и риболова су следећи: 

 даљни развој ловачког удружења општине Станари (добијање концесије на ловна подручја); 
 оснивање риболовног удружења; 
 изградњу ловних објеката за смјештај потенцијалних гостију као и опремање ловишта потребним 

ловно-техничким објектима; 
 постизање оптималног броја, густине и квалитета гајених врста дивљачи, селкцијом и праћењем 

стања на ловним подручјима; 
 активним маркетинг кампањама допунити туристичку понуду приказивањем ловних потенцијала 

подручја; 
 остваривање сарадње са корисницима сусједних ловишта у циљу спровођења јединствених мјера 

газдовања ловиштем, посебно када је у питању организован одстрел предатора, отварање ловне 
сезоне, установљавање резервата и друге активности; 

 остваривање сарадње са ветеринарском станицом у циљу редовне контроле здравственог стања 
дивљачи;  

 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. 

 
 

Г.II.2. Антропогени ресурси 

Г.II.2.1. Грађевинско земљиште 
 
Основни циљ:  

 
 рационално коришћење и успостављање одрживог, економски ефикасног и социјално праведног 

система управљања грађевинским земљиштем. 
 
Оперативни циљеви: 
 

 радикално успоравање конверзије пољопривредног у грађевинско земљиште; 
 ограничавање физичког ширења грађевинских подручја насеља, уз стимулисање урбане обнове, 

активирање запуштених локалитета (brownfield) и интензивније коришћење већ дефинисаних 
површина; 

 координација и синхронизација - планирања коришћења простора, управљања грађевинским 
земљиштем и политике комуналног опремања и уређења насеља; 

 дефинисање будућих концесионих подручја; 
 остваривање планских намјена простора ефикаснијом синхронизацијом свих актера - од 

планерских до управљачких, као контролом реализације планских рјешења. 
 спрјечавање бесправне изградње као неусмјерене и неконтролисане урбанизације контролом 

земљишта;  
 обезбјеђење комуналне опремљености и минимума комуналних услуга;  
 креирање новог, другачијег (у складу са новим околностима) амбијента, сентимента и слике 

насеља; 
 побољшање система одстрањивања отпадака, и сл. 
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Г.III. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА 

Г.III.1. Стамбени фонд 
 
Ефективна стамбена потражња представља сублимат стамбене потребе и стамбене потражње, односно, 
реалне потражње која је израз индивидуалних потреба заснованих на економској моћи или афинитетима 
становништва.  
 
Стандарди и норме за прорачун потреба за стамбеним просторима су утемељени на друштвеној моћи, 
култури становања, урбаном потенцијалу и сл. На простору општине Станари, као и за читав наш простор, 
тај прорачун износи 15-20 m2 по становнику. 
 
 
Оперативни циљеви у домену становања: 
 

 Израда стратегије развоја стамбене изградње и становања; 
 Побољшање квалитета стамбеног фонда (структура стамбених јединица, просјечна величина 

стана, опремљеност инсталацијама, старост стамбеног фонда, итд.); 
 Обнављање или замјена дотрајалог стамбеног фонда; 
 Креирање нове стамбене политике; 
 Контрола процеса станоградње у простору. 

 

Г.III.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. 
 
Општина Станари треба да постане простор развојних активности МСП и предузетништва. Пословне 
активности и иницијативе ће се подстицати, стварати, концентрисати у облику мреже МСП, усмјерених 
према тржишту Републике Српске и БиХ. Економски мото треба да буде отвореност и отклањање свих 
баријера, што ће пратити раст квалитета живота свих људи и одрживе културне и историјске вриједности.  
 
На основу детаљне анализе постојећег стања у области привреде на подручју општине Станари, 
идентификованих проблема и потенцијала и у складу са општим циљевима Просторног плана општине 
Станари, приступило се дефинисању основних и оперативних циљева из области привреде.  
За очекивати је умјерени раст пољопривредне производње, предузетништва и услужних дјелатности. 
 
Основни циљ: Интегрални рурални развој – представља један од најзначајнијих корака ка остваривању 
одрживог привредног и друштвеног развоја. Рурални развој примарни је покретач локалног равномјерног 
развоја и искоришћења компаративних предности локалне средине. Потребно је фокусирати се на развој 
пољопривреде као перспективне привредне гране, уз коришћење компаративних предности и погодности 
за одређене гране (сточарство, воћарство, пчеларство, љековито биље и ратарство) и стварања услова за 
останком и насељавањем сеоског подручја првенствено млађом популацијом. Примарној пољопривредној 
производњи треба додати прерађивачку индустрију, која ће обезбиједити запошљавање радне снаге, и 
већу додану вриједност финалног производа. Такође, потребо је фокусирати се и на област шумарства као 
значајне привредне гране.  
 
Оперативни циљеви: 
 

 Стварање услова за пољопривредну производњу са фокусом на сточарство,  воћарство, ратарство 
и производњу меда; 

 Подршка развоју инфраструктуре за унапређење пољопривредне производње; 

 Модернизација и подизање конкурентности у производњи, продаји и преради пољопривредних 
производа, шумских плодова и љекобиља; 

 Подршка развоју микробизниса и веће разноликости код остваривања прихода у руралној 
економији 

 Потенцирање органске пољопривредне производње; 
 Стварање услова за прилагођавање пољопривреде (пољопривредних произвођача) и сточарства 

условима ЕУ; 
 Интегрално увезивање пољопривреде са осталим комплементарним дјелатностима (прерађивачка 

индустрија и туризам); 
 Управљање шумама и успостављање програма заштите шума и развоја туризма и ловства; 
 Кориштење споредних шумских производа. 

 
Основни циљ: Убрзање економског развоја и унапређење конкурентности привреде  - Економски развој 
директно зависи од нивоа инвестиција у реалном сектору економије и сектору јавне инфраструктуре. 
Такође, потребно је побољшати инвестициону климу, како би се заинтересовали инвеститори. Стварање 
повољнијег пословног амбијента ради формирања нових пословних субјеката, као и функционисања већ 
постојећих, један је од предуслова за развој привреде Општине. Неопходно је инсистирати на развоју 
прерађивачке индустрије, стимулисању пољопривреде и услужних дјелатности. Поред јачања микро и 
малих  предузећа, потребно је створити услове за стимулисање њиховог увезивања са средњим и великим 
системима, како домаћим тако и страним, односно успоставитии привредну сарадњу на општинском, 
регионалном и глобалном нивоу. Сложена проблематика тржишта рада захтијева мјере дугорочног 
карактера, а једна од најважнијих је развој људских капацитета у циљу повећања запоселености. 
 
Оперативни циљеви: 
 

 Подршка развоју МСП и инвестиционим улагањима;  
 Економски развој, заснован на коришћењу локалних ресурса и компаративних локационих 

предности Општине; 
 Развијати културу и свијест о предузетништву код становништва – у циљу подстицања 

самозапошљавања - коришћење властитих радно-креативних потенцијала; 
 Развој сектора малих и средњих предузећа у области шумарства, пољопривреде и туризма; 
 Наставак ставарања позитивне климе за привлачење инвеститора; 
 Унапређење услуга јавне управе и промотивних активности; 
 формирање нових производно-пословних зона-насељена мјеста Драгловци, Станари и Јелањска;; 
 Створити услове за повлачење средстава из расположивих фондова (ИПА, ИРБ-а, расположивих 

развојних фондова, пројекти развоја малих и средњих предузећа); 
 Стварање препознатљивог бренда домаћих производа (пољопривреда, шумарство, туризам); 
 Образовати кадрове према потребама нових захтјева у производњи. 
 Стимулативним мјерама и расположивим олакшицама подстицати развој занатства у руралним 

подручјима (ова дјелатност може да има значајну улогу у развоју туристичке и пољопривредне 
дјелатности); 

 
Основни циљ: Унапређење могућности за развој туризма – туризам је могуће градити на принципу 
повезивања комплементарних развојних функција, гдје туризам само у синергији са осталим 
комплементарним привредним гранама може да се плански развија. Такође, развој туризма на подручју 
општине Станари могуће је градити на селективном приступу, односно развоју одабраних грана туризма 
примјерених расположивим ресурсима, као што су: сеоски туризам, спортско – рекреативни, ловни и 
риболовни, и културно-манифестациони. Општина Станари у циљу стварања интегралног туристичког 
производа би требала своју туристичку понуду да веже за сусједне туристички развијеније општине (нпр. 
Добој, Теслић, Дервента, Прњавор) 
 
Оперативни циљеви: 
 

 стварање туристичке понуде општине која ће бити квалитетна темељене на расположивим 
туристичким потенцијалима; 

 стварање услова за формирање  интегралног туристичког производа (туристичка сарадња са 
општинама из окружења); 

 унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре;  
 пилот пројекат развоја сеоског туризма;  
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 образовати туристичке раднике у складу са туристичким трендовима и успоставити кадровску 
основу.  

 

Г.III.3. Непривреда 
 
 
Јавне службе, као елементарни систем од кога у великој мјери зависи просторни и укупни развој општине, 
али које истовремено и зависе од укупног развоја, биће усмјерена ка сљедећим циљевима: 
 

 изградња недостајућих јавних служби, као и одржавање постојећих; 
 евиденција јавних служби, зарад оптималног планирања, управљања, коришћења и организације; 
 одговарајући просторни распоред јавних служби са циљем побољшања приступачности; 
 подизање свијести о значају и промоција јавних служби зарад већег квалитета живота 

становништва; 
 
Неопходно је одржавати и побољшати квалитет постојећих и новоизграђених јавних служби, као и њихову 
организацију у смислу приступачности, приуштивости и промоције: 
 

 приступачност се односи првенствено на саобраћајну али и на приступачност путем електронских 
услуга; 

 приуштивост подразумјева специфичне економске инструменте при чему се има у виду јавни 
интерес јавних служби; 

 промоција подразумјева активирање свих заинтересованих актера-од државних и локалних 
институција, преко приватног сектора и удружења грађана, уз максимоално коришћење 
електронских и других медија; 

 
Образовање 
 
Ослањајући се на Стратегију развоја образовања Републике Српске21, као и на тренутно стање ове 
области на територији општине, издвајају се сљедећи циљеви: 
 

 осигурање услова за укључивање сваког дјетета у предшколско васпитање и образовање; 
 израда ефикасног и квалитетног система услуга предшколског васпитања и образовања; 
 подизање свијести јавности и доносиоца одлука о значају раног учењима и могућим ефектима на 

каснији развој и учење; 
 схватање предшколског образовања као интегралног дијела цјелокупног система образовања; 
 осигурати повезаност предшкослког васпитања и обрзовања са основном школом; 
 поптпун обухват дјеце обавезним деветогодишњим образовањем; 
 подизање квалитета основног васпитања и образовања-модернизација процеса наставе; 
 унапређење услова како у централној, тако и у подручним школама-одржавање објеката, опремање 

садржајима, побољшања приступачности итд. 
 јачање васпитне улоге онсовне школе; 
 усклађивање мреже школа са демографским, економским промјенама у општини; 
 схватање основног образовања као темеља цјелокупног система образовања; 

 
Култура 
 

 развој културног и умјетничког стваралаштва; 
 Интензивније укључивање дјеце и младих, са једне стране, а са друге, старије популације у 

културне активности; 
 Јачање компатибилних услуга (локалне путне мреже) као услова за повезивање корисника и 

интензивирање коришћење културних садржаја; 
 Децентрализација ради стварања једнаких услова у доступности за све грађане; 
 Строга и досљедна заштита објеката и садржаја културе од општег интереса; 

                                            
21 Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2015.-2020. године 

 Развој и његовање мултикултуралности, културног идентитета и територијалне препознатљивости; 
 стварање претпоставки за већа улагања у културни развој општине; 
 укључивање културних манифестација у развој туризма; 

 
 
Здравствена заштита 
 

 унапређење здравствене заштите; 
 заштита становника старије животне доби; 
 диференцирана специфична здравствена заштита мајке и дјетета; 
 заштита становништва старије животне доби; 
 едукација становништва о здравим начинима живота; 
 обезбјеђење финансијских средстава за подизање нивоа здравствене услуге; 
 побољшање услова у здравственим установама-Дом здравља и подручне амбуланте; 
 обезбјеђење недостајућих услуга здравствене заштите; 

 
Социјална заштита 
 

 Смањење стопе сиромаштва (отварање нових радних мјеста, едукација угрожених категорија 
становништва...); 

 Развој социјалне заштите на локалном нивоу – дефинисање модела интегралне социјалне 
заштите; 

 Унапријеђење социјалне заштите за све категорије корисника; 
 Обезбјеђење финансијских средстава за рад и развој из области социјалне заштите; 
 јачање професионалних капацитета запослених у социјалној заштити (континуирана едукација) 
 стварање услова за отварање објекта за пружање услуга у области социјалне заштите; 
 истицање значаја Црвеног крста за појединца и цијело друштво; 

 
Комуналне дјелатности 
 

 пијаца не задовољава услове, те се у планском периоду планира њено измјештање на нову 
локацију 

 изградња нових и опремање постојећих гробаља; 
 
Управа 
 

 реформа јавне управе; 
 успостављање информационог система који ће бити повезан са информационим системом  о 

просторном развоју; 
 увођење електронске управе (значајан инструмент који може доприњети ефикасности рјешавања 

задатака: од свакодневних до специфичних развојних). 
 развијање НВО; 
 потреба реконструкције, санације, изградње или доградње објеката; 

 
 
Спорт и физичка култура 
 

 обезбјеђење услова као темељ за унапређење спорта; 
 повећање броја стручно оспособљеног кадра за рад у спорту; 
 интензивније укључивање укупне популације у активности физичке културе; 
 децентрализација ради стварања једнаких услова у доступности за све грађане; 
 јачање компатибилних услуга (јавног саобраћаја и сл.) и побољшање комуналне опремљености 

насеља, као услова за интензивније коришћење спортских садржаја; 
 осигурање финансијских средстава за систем спорта 



Просторни план Општине станари 2015-2035.год. 

 

 

98 

 
Вјерски објекти 
 

 изградња, обнова и заштита вјерских објеката; 
 очување и развој толеранције различитих вјера; 
 
 

Г.III.4. Инфраструктура 
 

Г.III.4.1. Саобраћај  
Циљеви и задаци које саобраћајни систем општине треба да задовољи у периоду од наредних 20 година 
су: 

1. они који проистичу из Просторног плана Републике Српске; 
2. они који проистичу из просторног развоја општине; 
3. они који проистичу из захтева стручних служби локалне заједнице. 

 
Остали циљеви: 

 модернизација путева, поготово путеве на којима се одвија организовани превоз ученика; 
 систем веза развијати сагласно потребама становништва и привреде; 
 повећати проточност,  капацитет, безбједност саобраћаја и еколошку заштиту; 
 обезбједити довољан број паркинг места за све видове превоза; 
 обезбједити пјешачке стазе и бициклистичке стазе; 
 све постојеће прикључке легализовати одређеном пројектном документацијом; 
 прописати и озаконити заштитне појасе, за све нове саобраћајнице које се третирају Просторним 

планом. 

 
Рјешења треба да буду у рационалним границама коштања и морају одговорити условима које прописују 
савремени стандарди за грађење и заштиту животне средине. 

 

Г.III.4.2. Енергетска инфраструктура 
 

Г.III.4.2.1. Електроенергетика 
 

 Подизање поузданости снабдијевања општине електричном енергијом, 
 Повећање квалитета и поузданости снабдијевања потрошача електричном енергијом и смањења 

техничких губитака;  
 Смањења трајања безнапонског стања код крајњих потрошача услијед кварова и интервенција на 

СН водовима; 
 Реорганизација СН подземне кабловске мреже ради стварања јасних СН прстенова, без радијалних 

дионица и вишеструких петљи; 
 Санација постојећих трансформаторских станица преносног односа 10/0.4кV; 
 Изградња нових постројења за дистрибуирану производњу електричне енергије. 

 
Г.III.4.2.2. Термоенергетика 

 
Предложена рјешења за снабдијевање објекта топлотном и расхладном енергијом за загријавање и 
расхлађивање просторија треба да буду техно-економски оптимална и прилагодљива промјенама. 
 
Постојећи и планирани објекти за градњу, по својој намјени, морају загријавати просторије зими и 
евентуално расхлађивати љети. За ово је могуће обезбиједити топлотну енергију из различитих енергената 
(дрво и дрвни отпаци, био маса, угаљ, течна горива, природни и течни нафтни гас, сунчева енергија и 

слично) и на различите начине (ложење по просторијама, котловнице за централно и етажно гријање), док 
је за расхладну енергију углавном потребна електрична енергија за рад топлотних пумпи.  
 
Циљеви у овој области су: 

 што веће учешће и употреба алтернативних извора енергије за гријање (биомаса, сунчева 
енергија); 

 модернизација и реконструкција постојећих објеката; 
 рјешавање термоизолације постојећих објеката како би се просјечна специфична потрошња 

енергије за гријање објеката приближила потрошњи у савременим објектима, са тежњом ка 
даљњем смањивању 

 

Г.III.4.3. Хидротехничка инфраструктура 
 

Г.III.4.3.1. Водоснабдјевање 
 
Како би се унапредило водоснабдјевање на подручју општине Станари, у наредном периоду је неопходно 
извршити: 
 

 Проширење и реконструкција постојећег система водоснабдјевања; 
 Санација и реконструкција  водоводне мреже 
 Проширење и унапређење водоводног система 
 Израда студијско – пројектне документације 
 Израдити Мастер план дугорочног водоснабдијевања Општине 
 Унапређење локалних водоводних система 
 Успостављање  базе података за локалне водоводне системе 
 Управљање локалним водоводним системима 
 Очување квалитета воде за пиће за дужи плански период 
 Заштита изворишта 

 
Г.III.4.3.1. Канализација 

 
У циљу унапријеђења система прикупљања, одводње и пречишћавања отпадних вода у наредном периоду 
је потребно слиједеће: 

 Изградња канализационог система 
 Планирање изградње пречишћивача  вода 
 Израда студијско пројектне документације 
 Израда катастра загађивача са подацима о укупној количини загађене воде која се производи и 

испушта у водотоке 
 Изградња канализационе мреже у урбаним и већим руралним мјестима 
 Унапређење надзора и контроле канализационих система 
 Израда  базе података 

 
Г.III.4.3.2. Заштита и одбрана од поплава 

 
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 ђеловања вода 
 Израда дугорочног плана заштите од вода 
 Дугорочна заштита  плавних зона 
 Успостављање превентивних мјера за заштиту од штетног ђеловања вода 
 Превентивна санација подручја угрожених од вода  
 Заштита обала ријека и ријечица 

Г.III.4.4. Телекомуникациона инфраструктура 
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 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. 

 
 

Г.III.4.5. Комунална инфраструктура 
 

Циљеви у области комуналне инфраструктуре би били: 
 
 покренути процедуру уклањања сметлишта - чишћењем терена од стране општине; 
 обезбједити капацитете за проширење/доградњу комуналног система; 
 подстакнути локалну самоуправу и овлашћене кадрове да се баве проблемом побољшања 

комуналних услова на нивоу општине  Станари; 
 покренути иницијативу за изградњу рециклажног дворишта. 

 

Г.IV. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА 
 

Г.IV.1. Културно – историјска добра 
 
Основни циљеви који се намећу у погледу културно - историјских добара су: 
 
 утврђивање систематске евиденције свих објеката културно - историјског насљеђа (укључујући и 

археолошка добра); 
 предлагање и утврђивање археолошких локалитета као културних добара; 
 прикупљање података о уништеним археолошким локалитетима и отуђеном покретном 

археолошком материјалу; 
 предлагање и провођење мјера техничке и физичке заштите свих објеката културно - историјског 

насљеђа (првенствено утврђивањем заштитних зона); 
 спријечити даљу деградацију постојећих простора и физичке структуре; 
 сачувати највредније примјере културне баштине; 
 афирмација културног-историјског насљеђа, кроз рехабилитацију и презентацију; 
 одрживо коришћење културно-историјског насљеђа; 
 интегрисање културног насљеђа у шире регионалне и европске културне токове; 
 створити начине за економску експлоатацију, у виду туристичких производа, подручја са богатим 

културним насљеђем; 
 развијати начине њиховог коришћења путем едукације и развијања информативног система;  
 дефинисати програме, мјере и  поступке за реализацију наведених циљева; 
 обезбјеђење мониторинга укупног културно - историјског насљеђа; 
 укључивање културних добара у планове развоја подручја обухвата Плана (прије свега, туризам - 

сеоски, еко туризам, излетнички, ескурзиони, дјечији и омладински, културно - манифестациони и 
транзитни). 

 потребно је  дефинисати културна подручја и културне стазе, тј. израдити студију културних стаза 
(средњовјековне стазе, римски путеви...)  Овакав документ треба бити урађен са стручњацима из 
других институција, прије свега са стручњацима за историграфију, културологију, туризмологију и 
просторно и урбанистичко планирање. 

 
 
 

Г.IV.2. Угрожена и девастирана подручја 
 
Основни циљ у сфери заштите од угрожених подручја је повећана заштита људи и материјалних добара 
предузимањем прије свега превентивних мјера.  
 

Г.V. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Г.V.1. Воде, тло, ваздух, отпад 
 
Основне потребе и циљеви научно-технолошког развоја и заштите животне средине треба да буду: 

 
 Развој и унапређење квалитета животне средине у наредном периоду мора да се заснива на 

увођењу савремених технологија са малим остатком отпада. 
 Строго поштовање прописаних норми и нивоа дозвољеног загађења, као и ефикасан систем 

контрола, као и санкције према загађивачима. 
 Будући развој технологије не смије загађивати квалитет животне средине, па је неопходна 

еколошка оптимизација постојећих рјешења. Контрола развојних програма треба да се врши од 
стране научних и стручних организација како би се стимулисала рјешења која елиминишу даље 
негативне утицаје на животну средину. 

 
Животну средину чини свијет природе (биљке, животиње, земљиште ваздух и вода), свијет објеката, 
предмета и институција које је човјек саградио користећи технику, технологију и науку да би створио 
окружење које одговара његовим потребама и унапређењу живота. 
 
Иако планови развоја, како појединачно тако и синтезно сами по себи садрже мјере заштите животне 
средине, ипак је овај комплекс питања неопходно посматрати издвојено као концепт средине који мора 
бити уграђен у концепт цјелокупног развоја друштва. Издвајање ове материје у посебан план, између 
осталог, има за циљ да у ширем разматрању појединачних компоненти средине експлицитно презентује и 
објасни појаву угрожености природе и урбане средине на конкретном подручју и у конкретним случајевима 
у сврху стицања општег сазнања о потреби и значају заштите и унапређења животне средине. 
 
Дугорочни циљ Просторног плана је побољшање цјелокупног стања околине на подручју општине путем 
провођења конкретних и економичних стратегија управљања околином као и јачање локалних институција 
у управљању еколошким проблемима. 
 
Такође, је потребно предузети сљедеће мјере за побољшање стања у области комуналног реда у граду: 
 

 Појачати активности рада комуналне полиције, што се посебно односи на побољшање наплате 
комуналних услуга и нових комуналних пракси; 

 Донијети скупштинску одлуку о минимуму комуналног реда у граду и зонирање градске области; 
 Позитивне примјере других општина у погледу комуналног уређења примјенити у општини Станаре; 
 За сваку наредну грејну сезону обавијести грађанство о локацијама за одлагање огревног дрвета. 

 
Савремени концепт заштите животне средине захтијева континуирано праћење степена аерозагађења, 
хидрозагађења, педозагађења, биљног покривача, фауне, хигијенског стања средине, здравственог стања 
људи, буке, вибрација, штетних зрачења и других појава и показатеља стања животне средине. 
 
Потребе и могућности заштите животне средине су детаљно сагледане у оквиру саме припремне фазе 
планирања и израде овог  Плана, тако да су и саме мјере заштите већ уграђене и обухваћене кроз посебне 
сегменте а који су састави дио Плана. 
 
Основне потребе заштите заснивају се у заштити основних елемената животне средине и радом створених 
вриједности које су дио ове урбане цјелине, а које могу битно да утичу на квалитет човјековог живота у њој. 
Општи критеријуми за заштиту животне средине полазе од међународно утврђених еколошких принципа 
који се могу свести на следеће: 
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 Најбоља политика заштите животне средине заснована је на превентивним мјерама, што 

подразумева благовремено спречавање еколошки негативних утицаја на животну средину, умјесто 
уклањања њихових последица; 

 У процесу доношења одлука о изградњи привредних и инфраструктурних објеката мора се 
анализирати и јасно утврдити утицај њихове изградње и рада на квалитет животне средине.  

 
Заштита животне средине постићи ће се остваривањем више појединачних циљева, који се односе на: 

 Заштиту вода од загађења, (свеобухватно каналисање и пречишћавање отпадних вода из објеката, 
одржавање  постојећег и планираног водоизворишта, од великог је значаја регулисање 
одстрањивање отпада  уз будну контролу да се не стварају нове депоније. Како отпадне воде 
мијењају природни квалитет воде у водотоцима и уништавају биоценозу ријека то је одстрањивање 
штетних агенаса из њих неопходан пут у очувању квалитета водотока. Приликом планирања нових 
објеката или проширења постојећих још у фази израде пројектне документације па преко контроле 
пројектног елабората, грађевинске дозволе затим употребне истиче се као неопходност 
придржавања захтијеву о предходном пречишћавању комуналних и индустријских отпадних прије 
упуштања у ријечне токове. Не лоцирање индивидуалних стамбених зграда по приватним њивама 
како би се избјегло стварање потешкоћа основним комуналним потребама јер по правилу овакви  
индивидуални стамбени објекти имају своје септичке јаме које угрожавају подземне воде. 

 Заштиту земљишта од загађења (спречавање депоновања отпада на за то не предвиђеним 
мјестима, санација постојећих дивљих депонија, организација уклањања отпада успостављена на 
регионалном концепту, санација свих водопропусних септика, санација површина на којима је 
вршена непланска експлоатација шљунка, глине, контрола примјене пестицида и других средстава 
за заштиту биља);  

 Заштиту ваздуха од загађења (кроз изградњу јединственог система гасификације, контролисање 
аеро загађења од саобраћаја и рада ТЕ Станарии осталих извора,  поштовање мезо  и микро 
климатских услова при избору локација за потенцијалне загађиваче, повећати коришћење 
фосилних горива са мањим садржајем загађујућих материја и обновљивих извора енергије); 

 Заштиту од буке (кроз адекватно планирање саобраћајница и свих осталих потенцијалних извора 
буке, кроз њихово контролисање, спровођење различитих техничких мјера заштите, итд). 

 Заштиту вегетације, при чему се мисли на вегетацију планирану ПП-ом (заштиту од сјече, 
различитих болести и елементарних непогода, као и угрожавања пејзажних вриједности 
вегетације). 

 
Основне потребе заштите проистичу из потреба стварања комодитета тј, конфора једне урбане цјелине са 
једне стране, а са друге стране ради заштите животне средине и општих природних добара којима човјек 
располаже. 
 
У том смислу неопходно је максималном заштитом, постојећих природних ресурса унутар обухвата, 
правилном диспозицијом загађивача, инфраструктуре, адекватним уређењем система зелених површина, 
те осталих урбаних садржаја, обијезбедити услове, који ће битно утицати на унапређење квалитета 
живљења и амбијенталних вриједности овог Плана. 
 
 
Пошто је правилно управљање чврстим отпадом један од врло битних предуслова за управљање 
квалитетом земље, ваздуха и воде односно, једног урбаног подручја потребно је и посветити посебну 
пажњу овој проблематици.   
 
Према закону о управљању отпадом (Сл. гл. РС бр. 53/02, IV ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ) 
надлежни органи дужни су израдити планове за управљање отпадом који ће обухватити: 

 Врсту, количину и поријекло отпада кои се производи и који се треба третирати или отклоноти; 
 Циљеве управљања отпадом; 
 Услове кои се тичу техничко-технолошке опремљености уређаја унутар простора на којем се 

налазе; 
 Расположив и подесан третман и мјеста одлагања и уређаје унутар одређене територије; 
 Специјално уређење система за третман или одлагање отпада за више општина; 
 Специјални систем управљања за поједине врсте отпада, као што је опасни отапад, течни отпад, 

амбалажни отпад итд.; 

 Стратешки програм са разрађеним приоритетима у управљању отпадом и дјелатности које требају 
предузети; 

 Листу предложених мјера које се требају предузети; 
 Процјену трошкова за извршавање задатака у управљању отпадом. 

 
Јединице локалне самоуправе доносе локалне планове управљања отпадом, који морају бити у 
сагласности са Стратегијом  управљања утпадом и које усвајају скупштине локалне самоуправе.  
 
Такође је важно напоменути да би израда локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) за подручје општине 
Станари, представљала континуирани процес рјешавања еколошких проблема.  
 
Његову основу чини документ који обезбјеђује свеобухватан приступ рјешавању присутних проблема у 
области заштите и унапређења животне средине који се одражавају на свакодневни живот и здравље 
становништва. 
 

Г.V.2. Заштита од елементарних непогода и техничких опасности и ратних дејстава 
 
Основни циљ у погледу заштите од елементарних непогода и акцидентних ситуација јесте интегрално 
управљање и систематска контрола уз стварање услова за очување људских живота, материјалних и 
културних добара и животне средине. 
 
Оперативни циљеви у погледу заштите од елементарних непогода и акцидентних ситуација су:  

 земљотреси: повећавати "отпорност" простора изградњом двонамјенских склоништа, 
фунционалним зонирањем урбаних простора, као и планирањем саобраћајница довољне ширине (у 
зависнсти од зарушавања и могућности прилаза објектима);  

 поплаве: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;  

 ерозија: уредити приоритетна ерозиона подручја - дјелове територије који се налазе дуж 
саобраћајних коридора (путеви) од локалног и регионалног значаја, као и ерозиона подручја која се 
користе за пољопривредну производњу (предузимањем свих противерозионих захвата: радова и 
мјера);  

 клизишта: заштитити критична клизишта од даљег интензивирања (непланска градња и сл);  
 заштита од хемијских удеса: регулисати пролаз и заустављање возила за превоз опасних 

материја;  
 пожари: најоптималније рјешење намеће се идеја о формирању служби за заштиту и спашавање 
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Д. ПРОГРАМ И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 

Д.I. СТРАТЕШКА ЛИНИЈА РАЗВОЈА 
 
Основна, стратешка линија развоја, рационалне организације и уређења простора подручја општине 
Станари је: 

 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 
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 насљеђа 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). 

Д.II. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  
 
Потенцијали за развој на овом подручју у временском хоризонту Плана би требали бити индустрија, 
енргетика, пољопривреда, шумарство и туризам. 
 
 
Побољшање садашње економске ситуације индустрије може се остварити на сљедећим основама: 
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 постојећа предузећа развијати на техничко-технолошком, производном, организационом и 
маркетиншком преструктуирању; 

 техничко-технолошком унапређењу и бржем развоју постојећих привредних грана у приватном 
сектору; 

 привлачењу директних страних инвестиција у изградњу нових капацитета; 
 привлачењу директних страних инвестиција у изградњу нових производних капацитета и развоју 

малих и средњих предузећа; 
 стварању повољне подстицајне локалне климе за све врсте страних улагања и домаћих предузећа 

и корпорација. 
 

У складу са тим планирана је изградња производно-пословних зона, у насељеним мјестима Драгаловци, 
Станари и Јелањска. 

 
У циљу развоја угоститељства и туризма, потребно је следеће: 

 развијати туристичку инфраструктуру и уређење простора ; 
 развијати туризам као развојну активност; 
 интезивнији развој маркетиншких активности за организацију туристичке понуде и презентацију 

свих туристичких активности и садржаја; 
 развој „рударског“ туризма-обилазак копова, старих постојења, рураног, ловног, спортско-

рекреативног туризма итд; 
 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; 
 подршка за реализацију програма едукације локалног становништвани њиховог укључивања у 

туристичку понуду; 
 постићи ниво укупне организованости и ефикасности управљања развојем у угоститељству и 

туризму; 
 развој туризма  и интеграција са културним насљеђем (културолошко коришћење). 

 
У складу са тим, у области туризма на овом подручју би требало развијати следеће гране: спортски 
туризам, сеоски туризам, ловни и риболовни туризам, културно – манифестациони, етно и омладински 
туризам,излетнички и рекреативни туризам,  „рударски“ туризам односно планирати изградњу туристичких 
капацитета у виду туристичких објеката.  
 
Као туристички потенцијал издвајаја се Церовичка пећина, музеј Гојаковац, различити културно-
манифестацини садржаји-»Дани ћирилице», смотра фолклора, васкршњи сабор Церовица, културно-
историјски споменици-цркве, праисторијска налазишта, налазишта из средњег вијека... 
 
Развој пољопривреде базирати путем ревитализације села кроз: 

 изградњу комуналне и привредне инфраструктуре; 
 већу пољопривредну производњу здраве хране за потребе становништва и потребе сировина за 

прерађивачке капацитете; 
 рационално коришћење пољопривредног земљишта у складу са његовим природним 

карактеристикама.  
 
Концепција развоја шумарства засниваће се на сљедећем: 

 попуњавању високих разређених шума и вјештачки подигнутих разређених састојина; 
 реконструкција високих деградираних шума и вјештачки подигнутих деградираних састојина; 
 рјешавање имовинских односа и стварање доступне информационе базе података о стању 

државних и приватних шума и количинама посјеченог дрвета на годишњем нивоу; 
 смањењу неприступачности шума и шумских комплекса (изградњом некатегорисаних и шумских 

путева), како би се испунио планирани годишњи етат (обим сјече), у прописаном односу према 
годишњем прирасту, а у складу са принципима одрживог развоја овог сектора; 

 едукацији локалне самоуправе, прерађивача дрвне сировине и других субјеката о 
карактеристикама и ефикасности коришћења дрвне биомасе као енергента, у циљу повећања 
производње и коришћења енергената на бази дрвне биомасе; 

 искоришћењу потенцијала шума за рурални развој, туризам, ловну производњу и заштиту дивљачи; 

 организованој и ефикасној заштити од потенцијалних угрожавајућих фактора (климатске промјене, 
пожари, вјетрови, загађивање земље, воде и ваздуха) на шумским подручјима; 

 
Овим мјерама се постиже заштита и ревитализација аутохтоне природне средине, која (као основни 
продукциони принцип) треба да тежи квалитету и специфичности, а не квантитету шумског фонда. 
 

Д.III. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ 
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Планске смјернице: 
 

 обезбјеђење трајне прехрамбене сигурности; 
 повећање конкурентности; 
 изградња и развој институција и механизама тржишног привређивања у сектору агробизниса; 
 економска заштита тржишно орјентисаних произвођача; 
 имплементација међународнох стандарда квалитета респектујући принцип одрживог развоја; 
 брже и свестраније укључивање у регионалне, европске процесе и међународне организације; 
 заштита површина и плодности пољопривредног земљишта од штетних утицаја рударства, 

укључивањем еколошких стандарда у израду техничке пројектне документације; 
 пошумљавање обрадивих површина најслабијег производног потенцијала, са нагибима изнад 25% 

и плитким профилом хумусног слоја, као и на теренима изложеним утицајима аерозагађења; 
 одрживо коришћење природних травњака, посебно у брдско-планинским предјелима, што 

подразумјева и обезбјеђење подршке обнови и развоју сточарства; 
 успостављање контроле коришћења минералних ђубрива; 
 побољшање информатичке основе о пољопривредном земљишту и другим елементима природне 

средине; 
 

ШУМАРСТВО  
 
Унапређење стања постојећих шумских површина, затим пошумљавање голети подесних за пошумљавање 
као и земљишта лошијих бонитетних категорија, те повећање коришћења осталих непроизводних функција 
шума, представља основни концепт уређења и коришћења шума и шумског земљишта у планском 
периоду. 
 
Дакле, план уређења и коришћење шума и шумских земљишта обухвата мјере које се односе на: 
 

 унапређење стања постојећих шума; 
 увећање површина под шумом; 
 превентивна заштита шума; 
 унапређивањезаштите шума; 
 одржавање и изградњу шумских саобраћајница; 

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

Д.IV. МРЕЖА НАСЕЉА 
 
Планска рјешења: 

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

Радња Доња, Цвртковци, Церовица); 
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 Подстицање развоја неразвијених подручја; 
 

Д.V. СТАНОВНИШТВО 
 
Пројекције становништва, најопштије речено, односе се на будући период и оно што ће се евентуално 
десити по питању величине и структуре дате популације у будућности.  
Представљају веома важан 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. 
 
Чињеница је да је у посљедње двије деценије дошло до великих демографских промјена-промјена у 
природно кретању становништва, као и промјена у механичком кретању становништва.  
 
Будућа дмеографска кретања пројицирају се се на темељу прошлих демографских кретања, тренутног 
стања и очекиваних промјена у нормалним развојним условима, тј без ратова, јаких демографских криза, 
природних непогода. 
 
Пројекција демографских кретања општине Станари, биће представљена кроз развојну варијанту која има 
за претпоставку демографски опоравак темељен на очекиваним промјенама (побољшање привредног 
амбијента-додатна инвестициона улагања, активирање локалних потенцијала), тј. предпоставља се раст 
наталитета (уз повратак становништва и смањења емиграције). 
 
Ова пројекција подразумјева рста по поросјечној годишњој стопи раста 0,61% годишње. 
 
Табела бр. 84.: Пројекција броја становника општине Станари до 2035. године 
 
Број становника/год. пројекција броја становника 

2020. 2030. 2035. 
8180 8690 9000 

Извор података: Радни тим Интитута за грађевинарство „Иг“ Бањалука 
 
Подлогу за планирање и усмјеравање низа активности у простору чини и пројекција броја домаћинстава на 
подручју општине. На развој броја и величине домаћинстава, између осталог, утицаће и наведени пораст 
броја становника, пораст стопе наталитета али и општеобразовног нивоа и животног стандарда 
становништва. 
 
Сходно томе, пројекција броја домаћинстава на територији општине указује на сљедеће карактеристике: 

 број домаћинстава пораст ће са садашњих 2539 на око 2813 домаћинстава до краја планског 
периода; 

 преовлађујућа структура домаћинстава износит ће 3,2 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) 
 школообавзни 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.  
 
 

Д.VI. СТАНОВАЊЕ 
 
У планском периоду, потребно је: 
 

 унаприједити систем одржавања постојећег стамбеног фонда кроз унапређење законске 
регулативе и едукације свих учесника у простору; 

 што рационалније искористити површине грађевинског земљишта које су већ ангажоване за 
потребе становања и стамбене изградње; 

 утврђивање нове стамбене политике; 
 

Д.VII. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
Структуру привреде општине Станари карактерише ниско учешће производних дјелатности, а високо 
учешће услужних дјелатности. 
 
У планском периоду треба развијати и подржати: 

 креирање повољног привредног амбијента у функцији развоја МСП и предузетништва, кроз 
стварање ефикасне администрације; 

 обезбјеђење конкурентних привредно-пословних зона; 
 инфратсруктурно опремање производно-пословних зона; 
 обезбјеђење услова за привлачење инвестиција-домаћих и страних; 
 развој трговинских дјелтности и њихово интегрално увезивање са домаћим произвођачима; 
 развој пољопривреде-повртларство, воћарство, сточарство; 
 стимулисати развој породичних пољопривредних газдинстава (субвенције, организовани откуп итд.) 
 привредно коришћење шума; 
 иницирати већу заступљеност коришћења осталих шумских производа; 
 јачање јавно-приватног партнерства; 
 културно-историјске одлике валоризовати и ставити у функцију развоја туризма; 
 стварање услова за интегрални рурални развој и њихова интеграција у будуће туристичке токове; 
 туристичку понуду по могућности везати  за градове и општине из окружења; 
 отворити могућност развоја тзв „рударског“ туризма; 

 
 
Д.VIII. НЕПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
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 (административно-културни 
центар), реконструкција централне и подручних школа, Дома здравља, амбуланти... Такође, планира се 
формирање  Центра за социјални рад, ЈУ „“Културно-информативни центар“, ЈУ „Спортско-туристичка 
организација“ на територији насељеног мјеста Остружња Доња.  
 
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. 
 

Д.IX. ИНФРАСТРУКТУРА 
 реконструкција, побољшање и редовно одржавање дионица регионалних путних праваца који 

пролазе кроз општину; 
 планирати побољшање приступа на планирани аутопут Бањалука-Добој, према општини Дервента-

петља Нинковићи; 
 побољшање и редовно одржавање локалних путева; 
 планирати прекатегоризацију некатегорисаних путева у локалне путеве; 
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 усвојити Одлуку о водоводу и Одлуку о канализацији; 
 проширење и реконструкција постојећег система водоснабдјевања; 
 унапређење локалних водоводних система; 
 очување квалитета вода запиће за дужи плански период; 
 изградња канализационог система; 
 изградња канбализационог система на руралном подручју; 
 дефинисање система надзора, контроле и управљања канализационом системом; 
 унапређења система заштите од вода; 
 успостава превентивних мјера за заштиту од вода; 
 планира се 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). 
 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; 

 успостављање сисетма даљинског гријања у централном  дијелу општине са изведбеним 
пројектима по фазама; 

 давање подршке пројектима који повећавају енергетску ефикасност-топилификација, утопљавање 
зграда, увођење обновљивих извора енергије; 

 реконструкција котловског система-замјена постојећег котловског система одговарајућим 
котловским системом на неки од обновљивих извора енергије; 

 подстакнути локалну самоуправу да се бави проблемом побољшања комуналних услова на нивоу 
општине  Станари; 

 све планиране активности у области саобраћајне, хидротехничке, електроенергетске, 
термоенергетске и телекомуникационе инфраструкутуре вршити у складу са важећим законским и 
подзаконским актима који третирају одређену област, ...),  а за објекте који се налазе у оквирима 
експлоатационих поља све активности ускладити и са важећим  законима у области рударства и 
концесија. 
 

Д.X. ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
Планска рјешења: 

 Доношење општих нормативно-правних аката Скупштина општине о заштити и унапређењу 
животне средине; 

 Израда катастра загађивача и његово стално ажурирање од стране надлежних, као и 
установљавање мјерних пунктова загађивања и услова праћења загађивања; 

 Успостављење мониторинга квалитета свих сегмената животне средине; 
 Израда локалног еколошког акционог плана, који има задатак да процијени стање животне средине 

у општини, одреди приоритетне активности и укаже на могуће правце рјешавања тих проблема 
 Успостављање заштитних зона (првенствено зоне санитарне заштите) око изворишта градског 

водовода, али и осталих изворишта; 
 Санација и рекултивација подручја затворених површинских копова 
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