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УВОД 
 

 
Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, којом се бавимо као сложеним системом,  је дјелатност од 

посебног интереса за Републику Српску. Она обједињује различите активности којима се спроводе 

потребне превентивне и оперативне мјере, како би се избјегли или умањили негативни утицаји коју могу 

произвести елементарне непогоде и друге несреће на ужем или ширем подручју. 

Заштита и спасавање уређена је Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (Службени 

Гласник РС, број:121/12). На основу његовог члана 22. начелник општине предлаже Процјену угрожености 

од елементарне непогоде и друге несреће (у даљем тексту „Процјена угрожености“), а Скупштина општине 

је усваја, односно доноси. Уредбом о садржају и начину израде плана заштите од елементарне непогоде и 

друге несреће (Службени Гласник РС, број:68/13) утврђује се методологија, предмет, сврха, циљеви, 

носиоци и начин израде Плана заштите од елементарне непогоде и друге несреће, чији је „Процјена 

угрожености“ темељни документ, на основу кога се израђују сви остали плански документи. 

„Процјена угрожености“ садржи мноштво података који нам пружају могућност склапања цјеловите слике 

у циљу одређивања ризика, његовог анализирања, па преко приједлога за ниво мјера активности, доношења 

одлука и њиховог спровођење. Ово су уједно фазе које се користе за израду „Процјене угрожености“, а оне 

су међусобно повезане у оквиру процеса који се зове „Ризико – базирано димензионирање“ (у даљем тексту 

РБД). Модел РБД се примјењује у свим локалним заједницама у Републици Српској. На тај начин 

постигнута је компатибилност свих планских документата, на цјелокупном простору и свим нивоима, а 

истовремено је остварена подударност са Европском заједницом. Ова чињеница даје за право да је 

доношење овог и осталих планских докумената, којима је он основ, гаранција за будућност у кретањима по 

непознатим теренима које су производ катастрофалних дешавања на простору гдје живимо.  
 

Интенција модуларног приказивања различитих ризика, којима смо се бавили, омугућила је сврху 

мјерљивости кад нису успостављени критеријуми. Из тог разлога је упоредљивост преузела улогу 

критеријума, чиме смо се оријентисали до краја и све ризике укључивали у типски образац као основни 

оријентир. Различит приступ , као примјер који својом различитошћу потврђује правило, је нестереотипан 

приказ заштите природног и културно-историјског наслијеђа, за који мислимо да смо приказали тај сегмент 

у прикладнијој форми, што ни у ком смислу није нарушило правила методолошког приступа.  
 

С обзиром да се ради о процесу, онда је јасно да је неопходно провјеравати предложена рјешења, а када се 

стекну услови допуњавати их или ревидирати у корелацији са потребним и могућим. 
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ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Општина Невесиње се налази на југоистоку Републике Српске између 43°04' - 43°29' сјеверне географске 

ширине и 17°58' - 18°25' источне географске дужине, на подручју Источне Херцеговине, познате и као 

Висока Херцеговина. Централни дио општине чини Невесињско поље са површином око 170 km², 

надморске висине између 800 - 870 m, које је побрђима одвојено од Лукавачког поља на југу, површине око 

2,5 km² и надморске висине између 852 - 1000 m и Слато поља, такође на југу, површине око 1,5 km² и 

надморске висине између 1020 - 1080 m. Поља су оивичена високим планинама и површима. 

Површина општине Невесиње није у потпуности усклађена према новом разграничењу и постојећим 

катастарским оператима, па имамо различите вриједности  (од 887,05 km² - према подацима катастарских 

општина, или  910,75 km² - према старом катастарском операту... ). Ми ћемо користити податке за 

површину од 91.738 Ха, односно 917,38 km², која је добијена од Института за пољопривреду Републике 

Српске, приликом израде пројекта руралног развоја општине. Према томе, општина Невесиње спада у 

другу општину, пo површини, у Републици Српској, иза општине Фоча и заузима 3,66% од укупне 

територије Републике Српске, односно нешто око 1,79% територије БиХ. Укупна дужина граница са 

другим општинама и градом Мостаром износи 167,9 km. 
 

У табели је приказана дужина границе општине Невесиње са сусједним општинама 

ГРАНИЧНА ОПШТИНА / ГРАД ДУЖИНА ГРАНИЦЕ 
 

ОПШТИНА ИСТОЧНИ МОСТАР 33,73 km 

ГРАД МОСТАР 11,16 km 

ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ 28,66 km 

ОПШТИНА БИЛЕЋА 18,16 km 

ОПШТИНА ГАЦКО 28,54 km 

ОПШТИНА КАЛИНОВИК 32,86 km 

ОПШТИНА КОЊИЦ 14,80 km 

Σ 167,91 km 
 

Општина је организована у 17 мјесних заједница са 57 насељених мјеста, од којих нека само једним својим 

дијелом припадају општини Невесиње. Административно, економско, политичко, културно и историјско 

језгро општине је насеље Невесиње, у коме је смјештен највећи број становника. Путним комуникацијама 

је повезано са Мостаром, Гацком, Берковићима, Коњицом и Зијемљима (Источни Мостар). 
 

На сликама је приказана позиција општине Невесиње унутар Републике Српске и БиХ 

и насељена мјеста у општини Невесиње 
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РЕЉЕФ 
 

Рељефну структуру општине Невесиње изражавају: планински масиви и хрбати са предгорским 

степеницама, површи, крашка поља, долине, завале и котлине. 

Јужни дио општине Невесиње обрубљен је средњогорским моноструктурама, које су представљене са 

борано - навлачним, окршеним хрбатима и масивима Снијежнице (1.256 m н.в.) и Трусине (1.192 m н.в.). То 

су планинске морфоструктуре доминантно представљене деразијском и крашком морфоскулптуром, са 

рељефним појавама фрагментарно очуваних реликтних сувих долина. 

Високогорски оквир представљен је борано - навлачним и љускавим планинским морфоструктурама зоне 

Високог крша . Орографски, углавном, превладавају линијска узвишења планинских хрбата Вележа (1.969 

m н.в.), смјештеног на сјеверозападном рубу општине, Бабе (1.700 m н.в.) и Бјеласнице (1.864 m н.в.), 

смјештених на југоисточном рубу општине. Пружају се, генерално, динарским правцем: сјеверозапад – 

југоисток. Субвертикалне стјеновите литице, високе и преко 400 m, настале реверсним расједањем, основна 

су морфолошка карактеристика Вележа. 

Планински масив Црвња (1.921 m н.в.), смјештеног на сјевероисточном рубу oпштине, обиљежен је 

различитим смјеровима пружања гребена и стрмих хрбата, као одраз неотектонске измјене стреса и 

ротације појединих динарских блокова. 

Планине су морфотектонски раздвојене рељефним улегнућима крашких поља и већих увала. Степенасто се 

издижу, изнад уравњених терена, планинских површи, крашких поља и долинских удубљења. 

Деструктивним егзопроцесима су преобликоване на окршеним мезозојским и палеогеним кречњацима. На 

мјестимично откривеној, стјеновитој карбонатној подлози, развијени су корозијски микрооблици шкрапа и 

каменица. Положеније падине обиљежене су честим појавама јама, вртача и пећина.  

На подручју oпштине издвајају се расједно одвојена побрђа, смјештена на јужним дијеловима Невесињског 

поља. Изражена као пространија побрђа у Јужним Динаридима, обликована су горњо – еоцено  -

олигоценим наслагама тзв Проминске серије. Биоградско и дрежањско побрђе највиша су у 

геоморфолошкој макрорегији Босанско - херцеговачког динарског крша, а ту су још зовидолско и 

некудинско побрђе. 

Планинска Површ, смјештена источно од Невесињског поља, између Црвња и Лебршника, рељефно 

обиљежава висок и простран планацијски ниво, као генетско зрелији рељефни облик. Његова површина 

премашује 150 km², а као егзогеоморфолошки преобликована површ на Дурмиторском флишу (1.150 – 

1.250 m н.в.), просторно је највећа на подручју Јужних Динарида. Неотектонски поремећена површ Црне 

Горе, смјештена на сјеверном рубу Невесињског поља, такође спада у категорију високих површи. 

Невесињско поље је развучено од сјевера према југу, између високих планина: Вележа, Црвња, 

Снијежнице, Трусине, Бјеласнице и високих површи: Црне Горе и Површи. Разуђено је у неколико мањих 

поља: Лакатско поље и Мачипоље на западу, Кљунско и Крушевљанско поље на истоку, те Зовидолско 

поље на југу. Његова завала је терасаста. Дужина основне депресије је око 25 km, ширине до 8,5 km, а 

површине преко 170 km². Од тога на најниже и најистакнутије дијелове поља отпада око 100 km². 

Површином је велико, готово као сва остала крашка поља у Источној Херцеговини. Око њега су вапненачке 

заравни на сјеверу и конгломерати на југу. Јужно од Невесињеског поља, на подручју Рудина, налазе се још 

два крашка поља: Лукавачко поље, површине око 2,5 km² и Слато поље, површине око 1,5 km².  

Спектакуларна геолошка прошлост каже да је у снажним покретима, прије око 30 милиона година на 

подручју Невесињског поља и данашње Трусине настала депресија са дном на око 50 m н.в. Различити 

процеси испунили су је касније 800 m дебелим стијенама, које геолози зову конгломерати  Промина серије. 

Састоје се од облутака величине неколико милиметара, попут пијеска на плажи, па до више од метра, 

различите старости и садржаја, чак и од еруптивних стијена – очврснутих све у једну стијену.  

 

ХИДРОЛОГИЈА 
 

Према претпоставкама, у наведеном периоду, на подручјима данашњих поља настала су слатководна језера, 

а затим се развила ријечна мрежа. Заломка је површински текла из Гатачког поља у Невесињско, а потом 

преко Дабрице, долином Радимље, до данашњег Стоца и даље коритом Брегаве. Прије око 3 милиона 

година почиње окршавање и преобликовање ријечне мреже: Гатачко поље се одводњава понорима и 

подземно у Фатничко поље и на извор Требишњице, а Заломка завршава као понорница у биоградском 

Понору и у Буници. Иако, у данашње вријеме, Заломком просјечно тече 10 m³/s воде, понор таквог силног 

капацитета активан је већи дио године, па се изнад њега зна наћи огромна количина воде (5. децембра 2010. 

висина од 37.90 m). 

По пољу , од истока према југозападу тече понорница Заломка, коју су у горњем току од Рашћелице до 

Куњака звали Ђеропа, од Куњака до ушћа Зовидолке Заломка, а низводније до Биограда Кољешка ријека. 
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Тече у просјеку нешто више од 200 дана у години. Притоке су јој Југовићки поток, Куњак, Сурдуп, 

Дрежањка, Зовидолка и друге, које је као оборинске воде напајају водом. Највећи понор је Понор у 

Биограду, уједно и најниже мјесто поља – 799,90 m надморске висине (н.в.). Са капацитетом гутања од 110 

m³/s  један је од највећих у Динарском кршу. Директно је повезан са извором Буница (37 m н.в.), па се та 

разлика у висини огледа у брзини тока подземне воде. Њена фиктивна брзина износи до 33,67cm/s, што је 

чини најбржим подземним током у Динарском кршу. Однос између највишег и најнижег нивоа воде у 

подземљу поља износи до 312 m, и кажу да је то највећа амплитуда у свијету.   

Јован Цвијић, у својим геоморфолишким опсервацијама, спомиње наглашеније неотектонско тоњење, 

југозападног оквира великих крашких поља, куда је генерално усмјерено отијецање понорничких токова. У 

тим рубним подручјима концентрисане су активне понорске зоне. Очигледан примјер пружа Невесињско 

поље, које је обиљежено са двије акумулацијске зоне. 

За вријеме високих вода и приноса великих количина наноса у хумиднијем раздобљу године (у просјеку од 

новембра до маја), долази до зачепљавања понора и плављења нижих дијелова поља.  

У хидролошком смислу подручје Невесињског поља је доста оскудно са површинским воденим токовима, 

нарочито у љетним мјесецима. Поред Заломке, у сјеверозападном дијелу поља, налази се вјештачко језеро 

Алаговац, створено изградњом бране која регулише отицање вода у понор Ждријело. Иначе, на много 

мјеста у пољу и његовој периферији, у кишном периоду јављају се врела и повремени водотоци. Најнижа 

кота сјеверног дијела Невесињског поља налази се на 825,76 m н.в. на понору Ждријело, а ту су и други 

понори као Бабова јама и „Златачки“ понор који сабирају воде бројних извора (Златац, Покривеник, Стубо, 

Душила, Касимовац...) и одводи их  подземним током који, завршава у Буни, односно Неретви.  
 

Да би се установио правац кретања подземних вода вршено је убацивање боје у понорске зоне и утврђено је 

да се воде са ширег подручја Невесињског поља крећу у два правца. Један је повезан са врелом Буне 

(Ждријело и Златац), док је други повезан са врелом Бунице (Заломка и њене воде). Еставела код Зовог 

Дола повезана је са врелом Милосора, низводно на току Зовидолке и даље са Буницом, док је такође 

утврђена и веза са Буном. Тиме је доказана појава бифуркације подземних вода на овом ужем простору.  

Такође, бојењем је доказана бифуркација у најузводнијем дијелу Заломке, гдје један дио отиче 

површинским водотоком у правцу Невесиња, док се други дио дренира подземно у правцу Гатачког поља и 

сливу Требишњице.  

Вода из Лукавачког поља се подземним токовима преко два понора дренира у изворе Вријеке и Сушице у 

Дабарском пољу. 

У самом градском рејону Невесиња ниво подземних вода је врло висок, тако да су подрумске просторије у 

објектима изложене плављењу. Ове воде настају дренирањем вода са обода. 
 

Иако је ово подручје богато падавинама њихов неповољан распоред у току године, условљава да у 

периодима године када је вода најпотребнија ње практично нема довољно, док је у другом пероду има и 

превише.  

 

ГЕОЛОГИЈА И ПЕДОЛОГИЈА 
 

Палеодепресије крашких поља испуњене су терцијарним кластичним наслагама које изражавају 

хидролошке баријере. У тектонским улегнућима великих крашких поља, па тако и Невесињског поља, 

литолошки преовладавају терцијарне кластичне наслаге представљене претежно водонепропусним, 

неогеним и палеогеним: пјешчарима, глинама, лапорима и конгломератима. Квартарне кровинске наслаге 

изражавају пијесци, шљунци, глине, иловаче и камено кршје. Новијим геофизичким истраживањима и 

дубинским бушењем у великим крашким пољима установљено је да је испод квартарних, неогених и 

палеогених кластичних наслага на мезозојском карбонатном супстрату развијен крашки рељеф вртача, 

увала, шкрапа и каменица. 

У педолошком смислу више од  једне трећине свих површина овог подручја сачињавају смеђа земљишта са 

кречним конгломератима и пијеском лакшег механичког састава, високе водопропусности, киселе и слабо 

киселе реакције и осредњег садржаја хумуса. На овој врсти земљишта заснован је претежан дио постојећих 

ораница и ливада чија пољопривредна вриједност зависи од примјене агротехнике. Ради се о потенцијално 

погодним земљиштима за узгој стрних жита, повртарских култура и воћа. 

Што се тиче минералних сировина, које су присутне на овом подручју поменут ћемо лежишта боксита која 

су откривена на теренима Мукињице, Удрежња и Варде, а простиру се на југозападном дијелу општине. На 

пољу се јавља и угљенисана серија мале дебљине  која није доброг квалитета. Присутне су и глине, а у 

сјеверном дијелу поља има квалитетног доломитног и кварцног пијеска, као и грађевинског камена 

различитог облика и дебљине. 
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КЛИМАТОЛОГИЈА 
 

Према „Кöppеn“-овој класификацији климе , која се темељи на статистички добијеним, тачно одређеним, 

вриједностима годишњих и мјесечних температура и падавина, можемо рећи да подручје општине 

Невесиње има карактеристике слиједећих климатских разреда, односно климатских типова: 

 

 Cfa ..... Умјерено топла, влажна клима са врућим љетом......................................1% 

 Cfb ..... Умјерено топла, влажна клима са топлим љетом....................................90% 

 Cfc ..... Умјерено топла, влажна клима са свјежим љетом.....................................6% 

 Dfc ..... Снијежна, шумска, влажна клима са свјежим љетом................................3% 

 

Одлике ових климатских разреда очитују се постојањем правилног ритма годишњих доба. Падавине су 

распоређене дуж читаве године, али су чешће у току прољећа и јесени. Нема дужих периода суше, као ни 

непрекидних периода падавина. Температуре су умјерене, а у зимском и љетном периоду достижу своје 

минималне и максималне вриједности. 

Климатски разреди (према Копеновој подјели са ознаком Cf/abc) углавном су уједначени. Разлике се 

јављају код максималних и минималних апсолутних температура, па тако имамо врућа, топла и свјежа 

љета. Распоред падавина је готово идентичан, осим у љетном периоду за подручја са врућим љетом гдје је 

примјетна мања количина падавина. Зимске температуре варирају у складу са вертикалним температурним 

градијентом, па је вриједност апсолутне минималне температуре нижа са повећањем висине, као и дужина 

временског периода са појавом снијежних падавина и задржавањем снијежног покривача. Овај тип климе 

познат је још и као „клима букве“, јер буква преовладава у шумској вегетацији. 

Подручја са климатским разредом (према Копеновој подјели са ознаком Dfc) позната још и као бореална, 

односно снијежна клима, одликује се вриједношћу “средње температуре“ најхладнијег мјесеца нижом од    -

3ºC, док најмање један мјесец у години има „средњу температуру“ вишу од +10ºC. Што значи да су љета 

свјежа, влажна и кратка, а зиме хладне, дуге са снијежним падавинама и дужим временским периодом 

задржавања снијежног покривача. 

 
 

Слика приказује климатске типове јужног дијела БиХ, односно општине Невесиње 

 

 

  

 
Невесиње 
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ДЕМОГРАФИЈА 
 

Према последњем попису становништва из 2013. године на територији општине Невесиње пописано је 

13.758 становника, 4.065 домаћинстава, те 5.871 стамбених објеката. Примјетан је пораст становништва у 

односу на попис из 1991.године, што је и логично, с обзиром на миграције настале услијед рата. 

 

НАСЕЉЕНО 

МЈЕСТО 

БРОЈ 

СТАНОВНИКА 
НАСЕЉЕНО 

МЈЕСТО 

БРОЈ 

СТАНОВНИКА 
НАСЕЉЕНО 

МЈЕСТО 

БРОЈ 

СТАНОВНИКА 

 

Батковићи 373 Заборани 19 Постољани 123 

Бежђеђе 87 Залом 103 Пресјека 76 

Биоград 536 Зaлужје 244 Придворци 171 

Бојишта 716 Зови До 307 Прковићи 24 

Боровчићи 49 Јасена 16 Рабина 25 

Братач 250 Југовићи 53 Раст 139 

Будисавље 114 Кифино село 199 Риља 82 

Гај 16 Кљен 56 Рогаче 37 

Горња Бијења 64 Кљуна 56 Сељани 11 

Горњи Дрежањ 60 Ковачићи 13 Слато 52 

Горњи Лукавац 46 Крекови 356 Сопиља 126 

Грабовица 67 Крушевљани 25 Студенци --- 

Доња Бијења 184 Лакат 85 Трусина 84 

Доњи Дрежањ 99 Лука 68 Удрежње 189 

Доњи Лукавац 49 Миљевац 1.164 Хрушта 160 

Драмишево --- Невесиње 5.464 Хумчани 77 

Жиљево 529 Оџак 140 Ћесим * --- 

Жуберин --- Плужине 44 Шеховина 660 

Жуља * --- Подгрaђе --- Шипачно 44 

 

 

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ  13.758  
 

*Жуља и Ћесим једним дијелом припадају општини Невесиње, док другим дијелом припадају општинама Источни 

Мостар и Коњиц, због чега се воде у двије општине, чак и два ентитета. 

 

Од 57 насељених мјеста у њих шест тренутно нема домицилног становништва, односно становника који ту 

бораве већи дио године.  
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СТРУКТУРА  СТАНОВНИШТВА (старосна и полна)   

У предходном периоду дошло је до значајних промјена у демографској структури становништва. Значајне 

промјене су се десиле у старосној структури становништва, као и у просторном размјештају становништва 

у општини Невесиње. 

Према проведеној анкети, Општина Невесиње је урадила анализе структуре становништва по разним 

критеријумима. Према овом узорку старостна структура становништва разврстана по полу представљена је 

на следећем дијаграму. 

 

Промјене до којих је дошло и у старосној структури становништва односе се на смањење учешћа 

становништва млађе животне доби (од 0 до 14 година старости) у укупном становништву, те на постепено 

повећање удјела старијих преко 65 година. Расположиви подаци указују да се општина налази значајно 

испод границе која дефинише репродуктивну способност становништва (25% становништва до 14 година 

старости), обзиром да тренутни удио становништва до 14 година старости у укупном становништву је око 

17%, што је у складу с трендовима у општинама цијеле Источне Херцеговине. 

 

Старостна структура становништва:  0-14 година има 17% становништва, 15-65 је 63% и преко 65 година 

20% становништва. У градском подручју ови коефицијенти су 19%, 69% и 12%. Индекс старења популације 

је 119% који је приближно једнак индексу старења у Републици Српској, а који је значајно изнад граничне 

вриједности индекса од 40% гдје се већ говори о популацији у процесу старења.  

Подаци о природном кретању становништва директан су одраз на старосну стуктуру становништва 

Невесиња. Сталан одлазак младих људи, миграције становништва (останак старијих људи, уз истовремени 

одлазак њихове дјеце и унука) као и велики број жртава рата у прошлом вијеку као и неравномјерног 

развоја довели су до тога да невесињско становништво стари. Уколико се у наредном периоду не зауставе 

негативни демографски трендови, структура невесињског становништва, са старосног аспекта, може бити 

упитна у погледу економске одрживости. 
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ПРОСТОРНИ  РАСПОРЕД СТАНОВНИШТВА 

Према новој организацији општину Невесиње сачињавају 17 мјесних заједница: МЗ Невесиње I, МЗ 

Невесиње II, МЗ Невесиње III , МЗ Невесиње IV, МЗ Оџак, МЗ Зови До, МЗ Источни Биоград, МЗ Биоград, 

МЗ Удрежње, МЗ Лукавац, МЗ Дрежањ, МЗ Грабовица, МЗ Риља, МЗ Кифино Село, МЗ Придворци, МЗ 

Бијења и МЗ Лука. 

Према процјенама на 6% територије општине Невесиње, која припада урбаном подручју, живи око 60% 

становништва од чега је 52% жена и 48% мушкараца, a у руралном подручју живи око 40% становништва 

са подједнаким процентом оба пола. У брдско - планинским подручјима, која припадају руралном подручју, 

(мјесне заједнице Грабовица, Лукавац и Риља) живи око 6% становништва од чега је 55% мушкараца и 45% 

жена, са изразито неповољном старостном структуром. 

 

Промјена структуре домаћинства, поређена са подацима из пописа становништва из 1981. године, је 

резултат помјерања становништва с обзиром на новија дешавања, али и значајног прилива становништва у 

средину ближе општинском центру. Очигледан је велики притисак на градске мјесне заједнице. Од сеоских 

мјесних заједница по насељености може се издвојити само МЗ Оџак и МЗ Кифино Село (око 36 становника 

/км²). 

Поражавајућа је чињеница да се  у осталим сеоским мјесним заједницама свакодневно смањује број 

становника усљед одласка радно активног становништва, тако да су у селима остали само старији. 
 

ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ СТАНОВНИШТВА 

Подаци о рођеним и умрлим лицима, о закљученим браковима прикупљају се од матичних служби, а 

подаци о разведеним браковима од судова надлежних за разводе бракова.  

Општина Невесиње је до 1999. године имала позитивна природна кретања становништва, уз наглашену 

тенденцију смањивања наталитета, смањивање и уравнотежење морталитета, те смањење њихове 

резултанте - природног прираштаја. Већ дужи временски период општину Невесиње прати константан пад 

природног прираштаја.  

Такође, у посљедњих шест година наставља се дотадашње повећање броја умрлих па се биљежи негативна 

стопа природног прираштаја. У 2012. години однос рођених и умрлих био је - 66. Такође, број склопљених 

бракова је у сталном опадању. Oд 2005 до 2009. године забиљежено је 34 мање склопљених бракова. 
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МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА 

Историјски посматрано ово подручје је одувијек било миграционо подручје. До деведесетих година 

прошлог вијека су биле карактеристичне тзв. интерне миграције село - град, условљене су углавном 

индустријализацијом и прихватањем урбаног начина живота. У последње вријеме најчешће су миграције 

везане за одлазак омладине на школовање и за тражење посла. Економска криза утиче на смањење 

миграције становништвa.  
 

 

Не постоји евиденција о броју грађана који живе у иностранству, нити о њиховох полној, добној и 

образовној структури. Ипак, познато је да већина њих живи у Србији, Црној Гори, Њемачкој и Канади. 

 

СЕИЗМОЛОГИЈА 

 

Подручје општине Невесиње је смјештено на сеизмички активном простору. Позиционирано је источно од 

активног компресионог геотектонског контакта (дуж обале Јадранског мора) између Јадранске масе и 

Динарида. Јадранска маса, као дио Африкче плоче, утиснута је између Апенина и Динарида, дуж колизионо 

компресивних расједа који су неотектонски активни у јадранском приобаљу. Земљотреси који се јављају у 

Динаридима настали су ослобађањем енергије изазване подвлачењем (субдукцијом) Афричке плоче под 

Европску. Ова енергија, као примарни извор тектонских напона, ослобађа се у залеђу као сеизмичка 

енергија, имплицирајући земљотресе магнитуде од 5º до 6,5º магнитуде (према Рихтеру „R“). Мјеста 

пресјека уздужних дубинских расједа и попречних расједа подударају се са појавама јаких земљотреса.  

Сеизмички активни расједи представљају линијске изворе сеизмичке енергије чији  сеизмо-енергетски 

потенцијал зависи од дужине структуре и дубине земљотреса који се на њима стварају. 

Интензитет земљотреса који се може очекивати на овом простору износи 8º MCS, међутим ако обратимо 

пажњу на еталонско тло састављено од шљунка, пијеска и иловаче и са нивоом подземних вода на дубини 

од око 4 m, требамо у рачун додати прираст од једног степена, према чему је очекивани интензитет могућег 

земљотреса између 8 и 9º MCS. 

На основу изложеног да се закључити да се подручје општине Невесиње налази на простору који је 

нестабилан у сеизмоенергетском смислу. Земљотреси који се могу очекивати на том подручју у знатној 

мјери могу угрозити: животе људи, њихову имовину и цјелокупан животни простор. 

За људе који живе на овом простору, управљање ризиком од земљотреса и одлуке које треба да се донесу 

по његовом догађању су од животног значаја. За процјену ризика од земљотреса неопходно је развијати 

узајамност између интензитета земљотреса и обима штете за објекте на датом простору или боље рећи 

дефинисање подложности објеката на дејство земљотреса и потребних средстава за реконструкцију. 

Дефинисање штете од земљотреса значајно је у свим фазама дешавања земљотреса: 

 

 Прије земљотреса: дефинисање могућих оштећења на објектима као основа за процјену 

угрожености подручја, у циљу планирања превентивних мјера, 

 Непосредно послије земљотреса са циљем спасавања и збрињавања становништва, 

 Послије земљотреса у циљу предузимања мјера на отклањању и ублажавању послиједица и 

санирању штете. 
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Сеизмотектонска карта са прогнозираним сеизмоенергетским потенцијом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Укупна површина шума и шумског земљишта на подручју општине Невесиње износи: 
 

ВРСТА ШУМЕ ИЛИ ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОВРШИНА ( Ха ) 
 

Високе шуме са природном обновом 7.654,83 

Високе деградиране шуме    438,60 

Шумске културе 1.421,95 

Изданачке шуме        18.813,50 

Шибљаци и голети подесни за пошумљавање и газдовање          6.385,86 

Површине неподесне за пошумљавање          5.811,00 

Σ        40.525,74 

 

Узурпације   404,89 
 

Од наведених површина Ш.Г. „Ботин“ Невесиње газдује на површини од 40.525,74 Ха, док је површина 

којом газдује „Центар за газдовање кршом“ Требиње 15.682,49 Ха.  

Поменуте површине  се односе на тзв. државне шуме, док тзв. приватним шумама припада површина 

6.451,75 Ха, према старом премјеру (за те шуме нису дати подаци залиха и прираста дрвне масе). 

У свим наведеним површинама минирано је 2.537,04 Ха. 

 

Залиха свеукупне дрвне масе, изражене у m³ по хектару дата је табелом: 
 

ЗАЛИХА СВЕУКУПНЕ ДРВНЕ МАСЕ КОЛИЧИНА (  m³/Ха ) 
 

Високе шуме са природном обновом - неминиране 289,62 

Високе шуме са природном обновом - миниране 352,55 

Високе деградиране шуме 233,58 

Шумске културе 229,62 

НЕВЕСИЊЕ 
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Изданачке шуме - неминиране 117,11 

Изданачке шуме - миниране 129,93 

Шуме неподесне за газдовање - неминиране 103,62 

Шуме неподесне за газдовање - миниране 283,05 
 

Просјечни годишњи запремински прираст дрвне масе, изражен m³ по хектару износи: 

 
ГОДИШЊИ ПРИРАСТ ДРВНЕ МАСЕ КОЛИЧИНА  ( m³/Ха ) 

 

Високе шуме са природном обновом неминиране  5,13 

Високе шуме са природном обновом миниране 4,99 

Високе деградиране шуме 3,60 

Шумске културе 8,34 

Изданачке шуме - неминиране 7,25 

Изданачке шуме - миниране 4,41 

Шуме неподесне за газдовање - неминиране 1,99 

Шуме неподесне за газдовање - миниране 3,23 
 

Процес деградације и нарушавања животне средине одвија се стално и у континуитету, интезитет им зависи 

од неповољних  природних процеса и појава, људске активности и технолошког развоја. 

Узроци угрожености шумских екосистема су многобројни и разноврсни, а своде се на двије основне групе: 

биотске и абиотске чиниоце. 

Биотски чиниоци представљају велику групу фактора који значајно угожавају шумске екосистеме, а то су: 

фитопатогени, ентомолошки, штете од животиња и дивљачи и антропогени фактори 

Абиотске чиниоце чини читав низ поремећаја изазваних процесима и појавама. 

И једни и други чиниоци свој негативни утицај испољавају кроз директна механичка оштећења стабала или 

кроз краткотрајне и дуготрајне процесе којим се физиолошки слаби и исцрпљује биљка, што као крајњи 

резултат има њено угинуће. 
 

ВОДООПСКРБНИ СИСТЕМ 
 

Капацитет језера Алаговац износи око 2,5⁎10⁶m³  сирове воде од чега је искористива вода 1,0⁎10⁶m³ и 

неискористива 1,5⁎10⁶m³. Разлика у водостају код минималног и максималног нивоа износи 2m. Просјечна 

дневна потрошња воде са протоком од q = 45l/s износи 3.800m³, а годишња 1.387 мил.m³. Прерађена вода се 

уз помоћ пумпи: 2x45 кW и 1x132 кW водоводном трасом од 4.200m води до резервоара. Челичне цијеви 

промјера 300mm од 2.000m су постављене на мочварном терену, а обичне промјера 350mm у дужини од 

2.200m до резервоара на Ровима. Постоји стари, са капацитетом од 240m³ и нови резервоар, са капацитетом 

од 1.000m³. 

Значи да укупна максимална резерва воде има капацитет од 1.240m³ прерађене воде. Та количина , 

моментално  по прорачунима, опскрбљује 10.000 становника, а предвиђена је за 20.000 потрошача. 

Мрежним системом  цјевовода покрива читаво урбано подручје, већину приградских насеља па чак и 

Кифино Село, Братач, Оџак и још се шири. Мрежни притисак не пада испод  2,5bar - a, обично је око 4 - 

4,5bar - a и не прелази 7bar - a. 

Реализацијом преливног система са клапнама предвиђено је повећање акумулације сировом водом што је 

могуће на два начина уз повећање водостаја од: 

1. 70 cm, гдје повећана маса воде износи 343.000m³ 

2. 170 cm, гдје повећана маса воде износи 635.000m³ 

Са повећањем масе воде можемо закључити да је укупни капацитет у акумулацији око 3⁎10⁶m³. 

Проблеми који су присутни, а односе се на квалитет воде из Алаговца се рјешавају изградњом новог 

пречистача и ревитализацијом система цијеви на дистрибутивној мрежи. 

 

За водоснабдијевање се планира стављање у употребу изворишта „Јама Удбина“, изградња 

водоводног система за транспорт и дистрибуцију воде од поменутог изворишта до Невесиња 

са приградским насељима и околним селима, као и до сеоских насеља на гравитирајућем 

подручју између изворишта и Невесиња. Пројекат је тренутно у фази израде. 
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Првобитна идеја која је имала за циљ опскрбу водом градилишта и градилишних насеља која се налазе на 

подручју општине Невесиње за ХЕ Дабар, је доживјела афирмацију у виду додатног капацитета за опскрбу 

становништва водом на урбаном подручју и села која му гравитирају.  

Систем за водоопскрбу подразумијева изградњу приступног пута, електровода, пумпну станицу, резервоар 

са постројењем за дезинфекцију воде, потисни цјевовод да резервоара на Дебелом брду капацитета 1.200m³, 

магистрални дистрибутивни цјевовод који се прикључује на постојећу дистрибутивну мрежу и више 

секундарних кракова. 

Капацитет воде којим располаже извор базира се на огледном испумпавању које је обављено у октобру 

1986.г. и на основу кога је утврђено да извориште „Јама Удбина“ располаже са динамичким резервама воде 

које у сушном периоду омогућава експлоатацију q = 25l/s, уз снижење нивоа до 300 cm. Такође, је доказано 

да поред динамичких, овај издан располаже и са знатним статичким резервама подземне воде које нису 

квантификоване јер нису били остварени експлоатациони услови каптаже тј. уградње пумпи у подручју 

најнижег истражног дијела водоносног канала. Тако је остало да се са овог изворишта може користити 

количина воде од q = 25l/s у сушном периоду.   
 

Постојање ова два система за водоопскрбу становништва водом, уз режим кориштења једног, другог или 

оба скупа, дају гаранцију за квалитетну воду у довољним количинама током цијеле године, што је до сада 

представљало један од највећих проблема локалне заједнице. 

 

На резервоар Рови прикључен је путем гравитирајућег цјевовода каптирани извор Јездош (каптиран 

1894.г.), који обилује водом у „влажном“ периоду године, док је у сушном периоду његов најмањи проток 

до 1l/s.  

Прикључни цјевовод са резервоаром Рови, који је урађен прије неколико година, је доста плитко постављен 

што је узроковало оштећења од мраза и механичка пробијања на неким мјестима. На тим мјестима долази 

до продора нечистоћа у виду опалог лишћа и сл. То је проблем који се хитно мора елиминисати. 

У урбаном подручју налазе се каптирани извори које становништво користи у великој мјери, а чија се вода 

редовно контролише анализом од стране Ј.З.У. Институт за јавно здравство Бања Лука – регионални центар 

Требиње. Па тако имамо Једреш чија је издашност од 1,5l/s измјерена 1957.г. затим Подкук просјечне 

издашности 0,84l/s. Мало даље су у употреби извори Љељенак, Пашина вода, Ступине, Лонац и Буковик. 

У руралним подручјима постоји велики број извора од којих су неки каптирани, неки приручно уређени, а 

неке у природном облику становништво редовно користи. Побројат ћемо само неке од њих: Стублина, 

Мочила, Златац, Крушевац, Витине, Лопате, Кнежак, Калуђер, Љесковик, Врба, Јавић... 

 

Будућност увијек доноси нове изазове, али се готово сви слажу у једном, да је ресурс слатке воде оно ради 

чега ће се у будућности водити ратови, јер ће то бити најдрагоцјенији ресурс. Са потенцијалом који је 

планиран, а уобличавају га „Горњи хоризонти“ општина Невесиње ће бити једно од најбогатијих подручја у 

том смислу. Сама претпоставка о постојању три акумулације: Алаговац (3•10⁶m³), Невесиње (62,8•10⁶m³) и 

Риља (185•10⁶m³), са слатком водом која није оптерећена потенцијалним загађењем и загађивачима, даје 

нам за право да то кажемо. Како је тај ресурс обновљив преостаје нам задаћа да га очувамо и штитимо. 

 

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
 

Канализациони систем у општини Невесиње је сепаратни, што значи да се посебно одводе оборинске воде, 

а посебно употријебљене, односно фекалне воде. Прикључење на канализациони систем, сходно техничким 

могућностима, је осим градског, спојена и већина приградских насеља. Процјењује се да је тренутно 

спојено око 8.000 корисника, док преостали дио око 6.000 становника користи самостално рјешење у виду 

септичких јама. 

На подручју општине до 70-тих година прошлог вијека није био изграђен канализациони систем, тако да су 

на комплетном простору у употреби биле септичке јаме. У периоду 1970 - 1975. године изграђен је 

канализациони систем, који је прикупљао отпадне воде у ужем градском подручју и путем главног 

колектора одводио их непосредно испод бране акумулације Алаговац. Касније је колектор дограђен у 

дужини 800 m до понора Ждријело, гдје се и улијевају отпадне воде. Укупна дужина главног 

канализационог колектора износи око 8 km.      

У систему прикупљања и одвођења отпадних вода треба да се задовоље два основна услова, од којих је 

први сигурност одвођења отпадних вода, а други санитарни аспект. Сигурност функционисања 

канализационе мреже значи да се корисницима обезбједи одвођење отпадних вода у максималној 

количини. Утврђивање конкретних основних захтјева у систему се базира на анализи штете која може бити 
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проузрокована корисницима мреже због немогућности пријема и одвођења отпадних вода (зачепљење), као 

и штете која може настати због загађења услијед неконтролисаног излијевања отпадних вода. 

Побољшање канализационе мреже представља спој кориштења водних ресурса са свим аспектима 

напреднијег стандарда становништва, а нарочито здравственог, социјалног, еколошког и др. То значи да 

канализациона мрежа треба бити сепаратна, израђена од најквалитетнијих цијеви, са најбезбједнијим 

спојевима. Синергична са водоводном покривеношћу, са довољним бројем препумпних станица и 

локалним пречистачима отпадних вода, а посебно тамо гдје је то неопходно ради конфигурације терена. 

Један од перманентних проблема је запуна канализационог система оборинском водом, код повећаних 

падавина, када атмосферска вода за собом нанесе различити материјал и услови зачапљавање. Његово 

укљањање је често компликован и скуп процес.     
 

Највећи проблем канализационог система до прије десетак година је представља дио фекалне канализације 

из ужег дијела урбаног насеља, гдје су отпадне воде биле директно уведене у канал за оборинску 

канализацију. То значи да  тај дио фекалних вода преко оборинске канализације завршавао у језеру 

Алаговац, односно у акумулацији која је направљена за снабдијевање водом становништва општине 

Невесиње. 

Овај канал био је намијењен за сакупљање и одвођење оборинских вода преко потока Сеповци до сливног 

подручја на коме је касније изграђена акумулација Алаговац. До средине 70-тих година прошлог вијека 

канал је био отвореног типа, а у њега су се директно улијевале отпадне воде. У том периоду поток је 

наткривен, али није извршено раздвајање фекалне од оборинске канализације. Према процјенама у овај 

поток су се слијевале отпадне воде од око 300 корисника из ужег урбаног подручја.  

Проблем је ријешен монтажом главног канализационог вода у дужини од 450 m по дну поменутог канала за 

оборинску воду. Канализациони вод је израђен од савитљивих, квалитетних цијеви, према потребним 

стандардима за ту намјену, са одговарајућим спојевима. Фиксиран је за зидове и дно канала сходно 

условима које је диктирао терен. У њега су извршени прихвати фекалних вода и спроведени до 

канализационих шахтова, према техничким захтјевима.   
 

ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДА 
 

Количина нешкодљивог отпада која се прикупи за годину дана на простору ужег градског језгра и 

приградских насеља која му директно гравитирају је око 6.000 m³. Прикупљање и одвоз смећа се врши 

организовано од стране Ј.П.“Комус“, до градске депоније „Бишина“. Поменута депонија није уређена у 

складу са потребним стандардима, него је природна дубока јама, са својим недостацима. Ради дуготрајног 

одлагања отпада постоји проблем загушења, због чега су често потребне интервенције са грађевинском 

механизацијом на њеном рашчишћавању. Осим претрпавања проблем представља и неконтролисано 

одлагање других врста отпада, који нису нешкодљиви и представљају опасност за људе, њихово здравље и 

имовину. 

Становништво у градском рејону одлаже отпад у 25 контејнера запремине 5 m³ и око 100 контејнера 

запремине 1,1 m³. Тако депонован отпад се превози са два комунална возила до депоније „Бишина“ која је 

удаљена 13 km од градског језгра, магистралним путним правцем М 6.1 према Мостару. 

Подаци за количину отпада који се акумулира у руралним насељима нису познати, међутим он представља 

све већи и значајнији проблем, посебно зато што директно утиче на човјекову околину са различитих 

аспеката. Због тога је планирано да се у оквиру мјесних заједница одреде локалитети који ће служити за ту 

сврху, при чему ће се те депоније уредити у одређеном смислу. 

У развојној стратегији више источнохерцеговачких општина планирана је изградња једне заједничке 

депоније која ће задовољавати све потребне стандарде, како у техничком тако и еколошком смислу. То би 

могло бити једно од постојећих рјешења проблема који временом добија на значају. Без обзира на 

поменуту, назовимо је, капиталну стратегију, у општини Невесиње је потребно направити властиту 

депонију, коју је потребно уредити по најбољим стандардима. 

 

САОБРАЋАЈ 
 

Путна мрежа на територији општине Невесиње представља мрежу магистралних, регионалних и локалних 

путних праваца. Магистрални пут М-6.1 који се пружа у правцу Гацко – Невесиње - Мостар је 

саобраћајница са асфалтним коловозом који је на појединим дионицама у прилично дотрајалом стању од 

вишедеценијске експлоатације и санирања ударних рупа. Регионални путни правци Р - 435 (Лука – 
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Невесиње – Берковићи) и Р - 433 (Кланци – Улог) су саобраћајнице са комбинованом подлогом јер се на 

појединим дионицама саобраћај одвија по шљунковитој  тј. макадамској подлози. 

Дужина појединих путних праваца на територији општине Невесиње: 

- М-6.1 у дужини 35 километара; 

- Р-435 и Р-433 у дужини 95 километара; 

- Локални путни правци у дужини 307,6 километара. 

Локални путни правци на територији наше општине подјељени су у пет категорија и то: 

 Локлани путеви I категорије 

 Локални путеви II категорије 

 Градске улице I категорије 

 Градске улице II категорије 

 Некатегорисани путни правци 
 

ЛОКАЛНИ ПУТНИ ПРАВЦИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

УКУПНО 

 (m) 
АСФАЛТНИ КОЛОВОЗ 

 (m) 
МАКАДАМСКИ ПУТ 

(m) 

Локални путеви I категорије 167.750 50.270 117.480 

Локални путеви II категорије 102.100   5.850  96.250 

Улице I категорије  12.600 10.820    1.780 

Улице II категорије 10.120   5.600    4.520 

Некатегорисани путеви 14.690 -----  14.690 

Σ 307.260 72.540 234.720 

 

Дужина тротоара.......................................................................................................................................... 8.100 m 

Површина тротоара.....................................................................................................................................15.900 m²    

Површина паркинг простора........................................................................................................................3.750 m²  

 

ТРАНСПОРТНИ КАПАЦИТЕТИ 
 

Друмски транспорт се може подијелити на два основа вида и то:   

 - Превоз лица  

 - Превоз роба и терета  
 

Превозници подлијежу обавези лиценцирања за поједине врсте превоза. За вршење превоза лица у 

међународном друмском саобраћају и саобраћају унутар БиХ, као и за вршење превоза роба и терета у 

међународном друмском саобраћају, лиценцирање врши Министарство саобраћаја и веза Републике 

Српске. Јединице локалне самоуправе врше лиценцирање превозника за вршење превоза лица унутар 

јединице локалне самоуправе и за вршење превоза роба и терета унутар БиХ.  
 

Према подацима из регистра надлежног општинског органа за послове саобраћаја, и издатих рјешења о 

регистрацији редова вожње у јавном линијском превозу лица, јавни превоз  лица се вршио, од стране три 

регистрована превозника. 

Ради задовољења потреба грађана за услугама превоза, СО - е Невесиње је Одлуком о превозу у друмском 

саобраћају на подручју општине Невесиње, дефинисала и организацију такси превоза лица у друмском 

саобраћају, који могу обављати само правна или физичка лица регистрована за ову врсту дјелатности, 

уколико испуњавају прописане услове из члана 46 - 51, Закона о превозу у друмском саобраћају Републике 

Српске. Према стању Регистра  који се води у надлежном органу општинске управе,евидентно је да је у 

општини Невесиње   у 2016.години било регистровано  шест такси превозника. 

Евидентно је да јавни локални превоз у  општини Невесиње стагнира и биљежи пад у обиму превоза, због 

више фактора, од којих нарочито треба истаћи: карактер ненасељености , односно разуђености насељених 

мјеста у општини, повећање степена моторизације становника, социјалну структуру и низак животни 

стандард становништва, односно пад економске моћи становништва и слично.  

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Уже подручје општине Невесиње је у потпуности покривено фиксном телефонијом. Технологија која је 

примјењена омогућава, поред преноса говора и података, пружање широкопојасних услуга: брзи интернет, 
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телевизија, пренос слике и сл. Поред ужег подручја општине, фиксном телефонијом су покривена и насеља 

Оџак, Жиљево, Брежине, Миљевац, Крекови, Кифино Село, Братач, Батковићи, Живаљ, Шурићи и 

Миљевац, а радови на изградњи приступне мреже у насељу Зови До су у току. 

Становништво општине Невесиње скоро у потпуности (више од 99%) је покривено сигналом мобилне 

телефоније. Све базне станице имају 3G функционалност за брзи приступ интернету, и самим тим већи дио 

становништва има ову услугу. У току су радови да се мрежа базних станица увећа чиме би се још додатно 

повећао квалитет и доступност, поготово 3G сигнала. Такође, постоји и мрежа стационарних електро-

агрегата за напајања на важнијим котама базних станица. Број електро - агрегата се планира увећати, како 

би доступност сигнала мобилне телефоније био неометан и у условима отежаног снабдијевања Невесиња, 

или неких његових дијелова, електричнокм енергијом. 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Систем здравствене заштите на подручју општине Невесиње обухвата два нивоа – примарни и секундарни. 

Примарна здравствена заштита организује се преко Ј.З.У.“Дом здравља Невесиње“, док се секундарна 

заштита реализује преко Ј.З.У.“Болница Невесиње“. 

Дом здравља и Болница сходно потребама и начином организације дијеле објекат, који је изграђен 70-тих 

година од стране исељеника са простора Невесиња из Сјеверне Америке. Дому здравља припада 747,67m², 

Болници 1085,16m²,  док је заједничко 570,26m². Болница, поред простора кији смо навели, користи објекат 

који је у власништву Добротворног фонда „Михајло Лабало“ Невесиње, а одлуком фондације дат је на 

кориштење Ј.З.У.“Болница Невесиње“, у складу са актима фондације. Површина тог објекта, чија је градња 

завршена 2014.г., износи 3.650m² и састоји се од подрума, сутерена, приземља, I и II спрата и поткровља. 
 

Ј.З.У.“Дом здравља Невесињ“ организовала је примарну здравствену заштиту преко више служби : 

 Служба породичне медицине која ради у двије смјене у 4 амбуланте са 8 тимова 

 Стоматолошка здравствена заштита која ради у двије смјене у 2 амбуланте са 3 тима 

 Гинеколошка служба која ради у 1. смјени 

 Педијатријска служба која ради у 1. смјени 

 Радиолошка служба која ради у 1. смјени а послије тога у приправности 

 Лабораторијска служба која ради у 1. смјени, а послије тога у приправности 

 Служба хитне медицинске помоћи која ради 24 сата / 365 дана у години 

 Хигијенско – епидемиолошка служба која ради у 1. Смјени 

 Апотекарска служба која ради у 1. смјени 

Службе су организоване кроз рад 16 љекара, од којих су 5 љекари породичне медицине, специјалиста 

гинекологије и акушерства, специјалиста педијатрије, специјалиста медицине рада и тренутно пет 

специјализаната који специјализирају подручје породичне медицине – њих 4 и 1 из област радиологије. 

Поред љекара запослено је још и 6 дипломираних медицинских радника, 23 медицинске сестре са IV 

степеном сложености ССС, као и 14 немедицинских радника.  

Ј.З.У.“Болница Невесиње“ своју активност је организовала прко организационих јединица : 

1. Одјељење за интернистичке гране 

1.1 Одсјек за интерну медицину 

1.2 Одсјек за педијатрију 

1.3 Одсјек за неурологију 

2. Одјељење за хируршке гране 

   2.1 Одсјек за општу хирургију 

   2.2 Одсјек за гинекологију и акушерство 

   2.3 Одсјек за анестезију, реанимацију и интензивну његу 

       3.   Одсјек за палијативну његу 

       4.   Заједничке медицинске службе 

                4.1 Служба за радиолошку дијагностику 

                4.2 Служба за лабораторијску дијагностику 

       5.    Болничка апотека 

       6.    Заједничке немедицинске службе 

                 6.1 Сектор за опште правне и помоћно - техничке послове 

                 6.2 Сектор за економско – финансијске послове 

       7.    Сектор за континуирано унапређење квалитета (стандардизација) 

       8.    Управа 
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Служба за трансфузију - као посебна организациона јединица Ј.У.“Завода за трансфузијску медицину РС“ 

смјештена је у објекту болнице. 
 

Болница ради 24 сата  свих 365 дана у години. У 1. смјени је организован рад љекара и осталог особља , а 

послије тога рад је организован у виду дежурстава и приправности. Један је дежурни љекар за цијелу 

установу, док се љекари грана медицине, из којих се пружају здравствене услуге, налазе у приправности 

послије 1500 часова, према распореду приправности и дежурства. 

У објекту Болнице налазе се двије операционе сале, једна порођајна сала, апотека за потребе болнице са 

властитим залихама, двије интернистичке амбуланте, хируршка амбуланта, гинеколошка амбуланта, 

педијатријска амбуланта, неуролошка амбуланта, ултразвучни кабинет, кабинет за УЗ кардиолошки, 

ергометрију и доплер крвних судова, РТГ кабинет и ЦТ кабинет. 
 

На подручју општине Невесиње регистроване су и раде четири апотеке. Смјештене су у ужој градској зони 

и запошљавају око 15 радника са потребним квалификацијама. То су : 

 Апотека „Вива медика“ 

 Апотека „Медика Капор“ 

 Апотека „Богдановић“ 

 „Градска апотека“ 

Већ смо навели да је организована интерна апотека у оквиру Болнице за пацијенте који бораве у њој, као и 

у оквиру Дома здравља за пацијенте који имају потребу амбулантске интервенције. 
 

На подручју општине регистроване су и стоматолошке амбуланте, чији број варира, али се и оне могу 

сматрати здравственим потенцијалом. 
 

Стање здравствене заштите становништва на подручју општине Невесиње, донекле превазилази потребе 

саме општине, бар када се ради о Општој болници, која има шири карактер од регионалног, мјерећи се 

према пацијентима који долазе са разних подручја.  
 

Најзаступљеније болести су повезане са респираторним инфекцијама, али је примјетно и повећање 

обољења као што су дијабетес и депресија што се може сматрати директном послиједицом претходног 

ратног стања, затим обољења кардиоваскуларног система и одређених типова карцинома. 

 

СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ 
 

Општина Невесиње спада у категорију неразвијених општина. Ако овај период у коме тренутно живимо, 

назовемо периодом транзиције и изласка из глобалне економске кризе онда можемо констатовати да је раст 

привреде успорен, без обзира на раст реалне економије. Разлози су бројни, али се најбитнији могу навести 

као : нерегуларно домаће тржиште; нелојална конкуренција; компликоване, споре и скупе државне 

процедуре; политичка нестабилност у земљи; компликован порески систем са великим бројем фискалних и 

парафискалних намета; лоше регулисање радноправних односа; превисока фискална оптерећења по основу 

рада; низак ниво пословне културе; квалитет радне снаге и сл. Процес приватизације државног капитала у 

привредним субјектима општине је завршен. Ако се мјере и анализирају резултати и ефекти тог процеса 

онда се може констатовати да процес приватизације није дао очекиване резултате. 
 

Према подацима прикупљеним од АПИФ-а пословна активност привредних субјеката у општини Невесиње 

у 2016.години обављала се у 15 подручја, 25 области, 36 грана и 40 разреда. Највећи број регистрованих 

пословних субјеката у 2016.години, регистровано је у подручју трговине на велико и на мало, поправка 

моторних возила и мотоцикала, укупно 17. У подручју прерађивачке индустрије регистровано је 12 

пословних субјеката, као друго подручје по заступљености. На трећем мјесту је подручје стручне, научне и 

техничке дјелатности са 5 пословних субјеката.  
 

Укупни приходи и укупни расходи пословних субјеката, регистрованих на подручју општине у 2015. и 

2016.години дати су у табели и износе : 
 

 УКУПНИ ПРИХОДИ  УКУПНИ РАСХОДИ  

2015. 35.686.393,00 КМ 2015. 34.464.239,00 КМ 

2016. 33.346.697,00 КМ 2016. 32.592.679,00 КМ 
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Највећи приходи и расходи су остварени у подручју трговине на велико и на мало, поправка моторних 

возила и мотоцикала.  Процентуално су износили 41,60% - приходи и 41,03% - расходи, од укупних 

прихода и расхода регистрованих привредних субјеката на подручју општине Невесиње за 2015. и 

2016.годину. 
 

Према подацима Републичког завода за статистику РС на подручју општине Невесиње, табеларно је 

приказан облик организовања правних субјеката који су регистровани на подручју општине : 
 

ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА 2015. 2016. 

Јавна предузећа 3 3 

Акционарска друштва 21 21 

Друштва са ограниченом одговорношћу 76 79 

Ортачка друштва 7 7 

Задруге 2 2 

Специјализоване задруге 3 3 

Установе 12 13 

Законодавна и извршна власт 2 2 

Судски правосудни органи 1 1 

Удружења 53 57 

Вјерске организације и заједнице 4 4 

Остали облици организовања 1 2 

Σ 185   194 

 

Јасно се види да је облик организовања као друштво са ограниченом одговорношћу, најзаступљеније, 

потом удружења и као треће акционарско друштво. 
 

Према подацима Регистра надлежног општинског органа за период 2015/16.г. укупно је регистровано 208 

предузетника. Најзаступљенија је област трговине на велико и на мало 31,73%,  док је у угоститељству, као 

другој најзаступљенијој области регистровано 23,08% предузетника, како је дато у табели : 
ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ 2015/16. 

Пољопривреда лов и шумарство 41 

Трговина на велико и мало 66 

Угоститељство 48 

Остале друштвене социјалне и услужне дјелатности 53 

                                                                                                                           Σ 208 
. 

Према подацима Пореске управе РС и Републичког завода за статистику РС, укупан број запослених на 

подручју општине Невесиње, са стањем на дан 31.12.2016.г. износио је 1.898 запослених , од чега се на 

област предузетништва односи 439 запослених, а на правне субјекте 1.459 запослених. Највећи број 

запослених је у подручју грађевинарства.  
 

Према евиденцији Завода за запошљавање РС, укупан број евидентираних незапослених лица, према 

образовној структури, са стањем на дан 31.12.2016.године изгледао је као на табели : 
 

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА 2015. % 2016. % 

НКВ 514 17,90 513 18,30 

ПКВ / НС 10 0,35 29 1,03 

КВ 1.051 36,60 1.003 35,78 

ВКВ 29 1,01 29 1,03 

ССС 963 33,54 963 34,35 

ВШС 50 1,74 45 1,60 

ВСС  180  ЕЦТС 40 1,39 34 1,21 

ВСС  240  ЕЦТС 179 6,23 178 6,35 

МАСТЕР  300  ЕЦТС 10 0,35 8 0,29 

Магистар стари програм 2 0,07 1 0,04 

Σ 2.871  2.803  
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Од укупног броја незапослених лица у 2016.години, мушкараца је било 1.460 или 52,09%, а жена 1.343 или 

47,91%. Број незапслених је у 2016.години смањен у односу на 2015.годину за 2,37%. 
 

Привредни и економски развој требао би стратешки да се темељи на развоју дјелатности из примарног и 

секундарног сектора, кроз искориштавање природних ресурса којима располаже општина (пољопривредно 

земљиште, шумски комплекси, грађевински камен, туристички и енергетски потенцијали и др.). Привредни 

капацитети који су се ослањали на властиту сировину у виду дрвних асортимената и ресурса стоке ситног и 

крупног зуба у претходном периоду били су замајац за развој овог подручја. Дрвна индустрија у овом 

тренутку је у потпуности замрла, док је број стоке у континуираном опадању. Треба напоменути и да се 

одређени број предузећа, која су имала запажено пословање у претходном периоду, у овом моменту налази 

у процесу стечајног поступка. 

Развој терцијарних дјелатности, које су највише заступљене у области укупног привређивања на подручју 

општине, не даје праве ефекте и резултате очекујућег привредног напретка и развоја општине у цјелини.  

Значајно је напоменути да су кренуле активности око наставка реализације капиталног пројекта „Горњи 

хоризонти“, кроз почетак градње приступног тунела за ХЕ „Дабар“. Изградњом три хидроелектране 

омогућава се вишенамјенско кориштење вода на подручју Херцеговине. Реализација овог пројекта 

вишеструко ће допринијети развоју и побољшању укупног стања у области електропривреде регије у 

цјелини, а посебно ће имати велики утицај на развој и унапређење пољопривреде и водоснабдијевања. 

Осим поменутог пројекта, велики значај за развој привреде омогућит ће изградња првог вјетропарка у 

Републици Српској на локалитету Трусина, док је у припреми концесија за пројекат изградње вјетропарка 

на локалитету Гребак.    

 

ЕНЕРГЕТИКА – СТАЊЕ, КАПАЦИТЕТИ И ПОТРОШЊА 
 

Капацитети постојећих резервоара горива на подручју општине 
 

 

БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 

КАПАЦИТЕТИ РЕЗЕРВОАРА  

Ʃ БЕНЗИН 

(Т) 

ДИЗЕЛ (Т) ЛОЖ УЉЕ 

(Т) 

ГАС 

(Т) I II 

 
КОМЕРЦИЈАЛНЕ       

Нестропетрол А.Д. Баља Лука  

БС Невесиње 

50 100 100 100 10 50/100/100/100 

10 * 

ЗиС компани 50 50 50 -- 15 150/15/100** 

Ђерић д.о.о. 30 40 -- -- 70 / 130*** 
НЕКОМЕРЦИОНАЛНЕ       

Интерна БС Агрохерцеговина   7,6  7,6    15,2 

Интерна БС Невесињепутеви  50   50 

Интерна БС Аутобуска станица  8    8 

Интерна Свислион     20  20 

Касарна ( Води се на ЦЗ) 2 цистерне за гориво „1206 МЗ“ укопне (непознате запремине) 
 

*      3 резервоара са по 100 Т и 1 резарвоар од 50 Т и резервоар за ТНГ од 10 Т. Укупно 360 Т 

**    2 резервоара од по 50 Т нису у употреби (100 Т)    ЗиС компани посједује цистерну за гориво капацитета 30 Т 

***  2 резервоара која нису у употреби имају капацитете 100Т + 30Т  (130Т) 

 

Потрошена количина горива на подручју општине за период 2016-2017.г  

/према евиденцији бензинских станица/ 
 

 

БЕНЗИНСКА СТАНИЦА 

ПОТРОШЕНА КОЛИЧИНА ГОРИВА  

Ʃ БЕНЗИН 

(Т) 

ДИЗЕЛ(Т) ЛОЖ УЉЕ 

(Т) 

ГАС 

(Т) I II 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ  

Нестропетрол А.Д. Баља Лука  

БС Невесиње 

250 

230 

-- 

200 

700 

520 

--- 130 

150 

 

ЗиС компани 275,4  

284,2 

1.242,8 

1.344,8 

143,9 

164,2 

-- мало  

Ђерић д.о.о. 100 / 90 400 / 370 -- --  

НЕКОМЕРЦИОНАЛНЕ  
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Интерна БС Агрохерцеговина  --- 40 --- ---  

Интерна БС Невесињепутеви --- више од 50 Т --- ---  

Интерна БС Аутобуска станица --- --- --- ---  

Интерна Свислион --- --- --- 20  

 

Стање и потрошња електричне енергије за подручје општине за период 2016-2017.г.  
 

Далековод - ДВ 380Kv Гацко – Мостар (на територији општине Невесиње око 30km) 

Далековод - ДВ 380Kv Мостар – Невесиње (на територији општине Невесиње око 8km) 
 

УКУПНА ДУЖИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ (km) 2016. 2017. 

Високог напона 280 281,17 

Ниског напона 299,5 299,5 
БРОЈ ПОТРОШАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2016. 2017. 

На високом напону 7 7 

На ниском напону: 

 Домаћинства 

 Јавна расвјета 

 Остала потрошња 

 

4.800 

30 

374 

 

4.862 

31 

361 

Укупно 5.211 5.261 

 
ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (GWh) 2016. 2017. 

23,46 23,66 

 

Потрошња енергената за огрев у домаћинствима и привредним објектима 
 

Броју становника од 13.758 одговара број од  4.065 домаћинстава (према попису из 2013.г.) 

Потрошња  огревног дрвета креће се у распону 35.000 – 40.000 prm што одговара  24.000 – 27.500 m³ 

Остала потрошња за потребе гриијања у виду ектричне енергије, пелета, угља и сл. користи се у мање од 

10% становнштва. 
 

Подручје општине Невесиње има сјајне потенцијале за производњу електричне енергије. У систему „Горњи 

хоризонти“ планирана је ПХЕ (пумпна хидроелектрана) Невесиње са браном Риља, инсталисане снаге 60  

MW. Планиране су двије вјетроелектране на локацијама Трусина, инсталисане снаге 49,5 MW и Гребак, 

инсталисане снаге 52,0 MW. 

Планирано је да се подручје општине промрежи додатним далеководима који ће повезивати нове 

капацитете и дуплирањем преноса побољшати стање постојећег електропреноса. Тако имамо планиране: 

далековод 110 kV Гацко – Невесиње; далековод 2X110 kV који повезује ХЕ Улог са далеководом Гацко – 

Невесиње; далековод који повезује вјетропарк Трусина са ТС Невесиње, као и далековод који повезује 

вјетропарк Гребак. Уз све то потребно је искористити и ревитализовати постојећу електропреносну мрежу 

са побољшањима и новим капацитетима трансформаторских станица. 
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ЗАШТИТА ОД   ЗЕМЉОТРЕСА 
 

ГЕОТЕКТОНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Подручје БиХ је укључено у средишње дијелове Динарског планинског система који је смјештен 

сјевероисточно од  компресионог геотектонског контакта између Јадранске масе и Динарида. Јадранска маса 

(Adriatic microplate), као дио Африке је „притиснута“ између Апенина и Динарида дуж сеизмички активних 

расједа. Забиљежени земљотреси на подручју БиХ су везани за енергију насталу субдукцијом (подвлачењем) 

Афричке под Европску плочу. Ова енергија (примарно тектонска енергија) је дистрибуирана као сеизмичка 

енергија преко сеизмички активних расједа. 
 

 
Слика 1  Зоне субдукције Афричке под Европску плочу 

 

Подручје БиХ обухвата неколико палеогеографско - тектоностратиграфских јединица које се разликују по 

свом саставу, структури и генези што за послиједицу има различите услове за настанак природних несрећа 

(земљотреси и клизишта). У профилу од југозапада према сјевероистоку могу се издвојити слиједеће 

геотектонске зоне: 

 Карбонатна платформа Динарида 

 Зона Босанског флиша 

 Офиолитна зона 

 Савско - Вардарска зона 

 Алохтоне палеозојске и тријаске формације 

 Посторогени, неогени и квартарни седименти 
Из фокуса геотектонике разматрат ћемо подручја која су интересантна за подручје општине Невесиње и 

довољно блиске околине, на којој сеизмичка ативност у виду земљотреса може проузроковати штету. 

Односно она подручја, у геотектонском смислу, у чијим расједима услијед активности може настати 

ослобађање геотектонске енергије и проузроковати штету услијед земљотреса. 

То су подручја : 

 Карбонатна платформа Динарида. Обухвата простор сјевероисточно од обале Јадранског мора, 

познат под именом Високи крш или вањски Динариди. То је појас дужине преко 700 km и ширине 80 

- 200km (након тектонске редукције). Овај велики карбонатни појас протеже се од Јулијских Алпa у 

Словенији, кроз западне и централне дијелове јадранског приобалног појаса у Хрватској, кроз 

југозападне и јужне дијелове БиХ и даље наставља на југоисток у Црну Гору. У овом простору је 

била карактеристична дуготрајна карбонатна седиментација чији је резултат стварање веома дебелих 

наслага седимената. 
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 Зона Босанског флиша. Позната и као флишна зона Сарајево - Бања Лука. У овој зони дебљине око 

3 km издвојене су двије групе формација: 

-Врандучка група коју као старију карактерише алтернирање нефлишних шејлова и турбидитних секвенција, 

које су углавном израђене од микрита и аренита. Ова група формација садржи обилан офиолитски детритус 

што индицира да је подручје њеног стварања било у подручју испред обдукованих офиолита. 

- Угарска група као млађа представља прави карбонатни флиш који је углавном изграђен од материјала са 

карбонатне платформе вањских Динарида. Формације леже дискордантно преко групе формација Врандук. 

Понегдје садржи и доњопалеогенске микрофосиле. 

 Дурмиторска навлака. Између осталих ту је и подручја Фоча - Прача, као и Голијска навлака. 

Палеозојски комплекси су изграђени од метаседимената и метавулканита који су дијелом покривени 

пермским седиментима. Поред палеозојских формација присутно је обиље тријаских кречњака и 

доломита уз подређеније синкроне магматске и кластичне стијене. У садашњој структури Динарида 

имају посторогени олигоценско - неогенски марински и слатководни седименти са наслагама угља и 

магматске стијене. 

 

Дуж расједа у олигоцену долази до издизања Динарида. Оно је генерисало стварање бројних малих и великих 

интрамонтан депресија у којима послије јаких климатских промјена почиње таложење слатководних 

седимената (угљени неогени басени – Гатачко и дио Невесињског поља). 

Током миоцена и доњег плиоцена, терени БиХ су генерално били изложени спуштању, послије чега је 

услиједило издизање које траје и данас. 
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ДЕБЉИНА ЛИТОСФЕРЕ 

Према геофизичким подацима у вањским дијеловима Динарида БиХ дебљина седиментног покривача варира 

између 8 - 13km. Даље према сјеверу се његова дебљина смањује на 8 – 10 km у додирном подручју Босанског 

флиша и Динарске офиолитне зоне. У најсјевернијим Динаридима и јужном дијелу Панонског басена 

дебљина седимената износи само 4 – 5 km. Исто је тако и граница између коре и горњег омотача најдубља 

испод вањских Динарида и налази се на 40 - 45km. Даље на сјевер испод Офиолитне зоне Динарида ја на око 

28 – 25 km, а најплића је мање од 25 km у сјеверним Динаридима и Панонском басену.  

На Слици 3 приказана је дубина до Мохоровичићевог дисконтинуитета, која варира од 25 km у Савско - 

Вардарској зони до 45 km у Карбонатној платформи Динарида. Издвајањем зона са избоченим и удубљеним 

површинама Мохоровичићевог дисконтинуитета указује нам на то да се границе између тих зона, генерално, 

поклапају са геотектонским јединицама и указују на дубоке расједне зоне. На ово указују и подаци дубоког 

сеизмичког сондирања, као и подаци о површинској геолошкој грађи. Зоне Мохоровичићевог 

дисконтинуитета су имале утицаја на обликовање геолошких структура изнад њега, па можемо закључити да 

оне спадају у сеизмички активне дијелове Динарида БиХ, јер се изнад тих дијелова налази и највећа 

концентрација хипоцентара земљотреса. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2   Дубина до Мохоровичићевог дисконтинуитета (Слика3) 

 
СЕИЗМИЧНОСТ 
 

Територија БиХ смјештена је на познатим сеизмичким условима, гдје  су се дешавали  јаки и разорни 

земљотреси. Извори ових земљотреса су лоцирани у различитим сеизмогеним зонама које су подијељене у 

четири нивоа према дубини хипоцентра (табела 1).  

 
ЕПИЦЕНТРИ ЗЕМЉОТРЕСА  1901-2010 ГОДИНЕ 
 ДУБИНА ДО ХИПОЦЕНТРА (км) 

БРОЈ ЗЕМЉОТРЕСА МАГНИТУДА  (R) 0 – 10 11 – 20 21 – 30 > 30 

2 >6 -- 1 1 -- 

10 5,6 – 6,0 3 4 2 2 

14 5,1 – 5,5 6 4 2 2 

78 4,6 – 5,0 48 16 10 2 

162 4,1 – 4,5 125 29 13 3 

406 3,6 – 4,0 363 38 4 1 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

 
24 

 

118 3,1 – 3,5 108 6 2 2 

Σ          790 -- 653 92 34 11 
Табела 1          

На основу дубина жаришта земљотреса који су се десили на подручју БиХ постоје четири сеизмоактивна 

нивоа:  0 – 10 km; 11 – 20 km; 21 – 30 km и већим од 30 km 

Сеизмоактивни нивои упућују на закључак да дубине сеизмогених расједа допиру до Мохоровичићевог 

дисконтинуитета. Највећи број земљотреса који су се догодили захвата први сеизмоактивни ниво (0 – 10 km), 

док су највеће магнитуде на дубини (11 – 20 km) другог сеизмоактивног нивоа. 

На основу датих података о земљотресима који су се десили, а који битно утичу на  подручје општине 

Невесиње, може се истаћи да је на простору карбонатне платформе ( вањски Динариди ) забиљежена јака 

сеизмичка активност при чему је забиљежено неколико епицентара са јаким земљотресима магнитуда од 5 -

6,5 степени (R). Јасно су уочљиви епицентри земљотреса на потезима: 

 Љубиње – Столац – Мостар – Широки бријег 

 Требиње – Хутово – Љубушки – Тихаљина 

 Требиње – Билећа – Гацко 

 Сарајево – Трескавица (централни дијелови Динарида) 

Наведени правци епицентара земљотреса који су се догодили поклапају се са правцем пружања уздужних 

неотектонских расједа и навлака. 

На основу датих података посљедњих педесет година карактерише се повећана сеизмичка активност на 

подручју цјелокупне Херцеговине ( Источне и Западне ). Издвајањем сеизмогених зона и сеизмички активних 

расједа да се уочити да се мјеста пресјека уздужних и попречних дубинских расједа подударају са појавама 

јаких земљотреса. 
 

Јачина земљотреса мјери се на два начина : 

1.   Колика и каква штета је проузрокована земљотресом 

 Интензитет земљотреса  –  мјера дејства на људе и објекте 

 Модификована Меркалијева скала ( Mercalli – Cancani - Sleberg) MCS 
ИНТЕНЗИТЕТ   (MCS) ОПИС ЗЕМЉОТРЕСА ШТЕТЕ 

I Неосјетан земљотрес Биљеже га једино сеизмографи 

II Једва осјетан земљотрес Осјети се само на горњим спратовима зграда 

III Лак земљотрес Тло подрхтава као кад прође аутомобил 

IV Умјерен земљотрес Тресу се и звече прозорска стакла 

V Доста јак земљотрес Њишу се слике на зиду. Појединци излазе из објеката 

VI Јак земљотрес Слабије грађене куће пуцају. Намјештај се покреће 

VII Силан земљотрес Руше се димњаци. Куће пуцају. Пада цријеп са кровова 

VIII Штетан земљотрес Слабије грађене куће се руше. Јаче грађене куће пуцају. Тло 

пуца 

IX Ограничено разоран 

земљотрес 

Куће су тешко оштећене. Настају велике пукотине.   

Појављују се клизишта 

X Разорни земљотрес Већина кућа се руши. Руше се бране и мостови 

XI Пустошни земљотрес Срушене је већина зграда. Велики покрети тла и стијена 

XII Катастрофални земљотрес Руши се све што је човјек изградио. Мијења се морфологија. 

Настају језера, ријеке мијењају ток. 
Табела 2    Меркалијева скала 

2.   Колика количина енергије је ослобођена земљотресом 

 Магнитуда – мјера количине енергије ослобођене током земљотреса 

 Рихтерова скала (Gutenberg-Richter) R , је квантитативна скала магнитуде (количина енергије 

забиљежена 100 km од епицентра). Највећа измјерена магнитуда је износила 9,5 
 

ИНТЕНЗИТЕТ   (MCS ) МАГНИТУДА  ( R ) 

I 0,0 – 1,5 

II 1,5 – 2,5 

III 2,5 – 3,0 

IV 3,0 – 3,5 

V 3,5 – 4,5 

VI 4,5 – 5,0 

VII 5,0 – 5,5 

VIII 5,5 – 6,0 
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IX 6,0 – 6,5 

X 6,5 – 7,0 

XI 7,0 – 7,5 

XII 7,5 - 10 
Табела 3    Упоређење интензитета земљотреса (И) и магнитуде (М) 

 

У слиједећим табелама (4 и 5) дати су подаци за земљотресе који су се десили у ширем и ужем подручју 
општине Невесињe, а који су се знатније осјетили или направили штету. Приказ сеизмичности је реализован 
путем записаних догађаја ( инструментима од 1823. г, а прије тога путем историјских записа са непрецизним, 
али искористивим подацима). 

ГОДИНА ДАТУМ ВРИЈЕМЕ 

(UTC) 

ПОЗИЦИЈАЕПИЦЕНТРА 

λ              φ 

ДУБИНА 

      Км 

МАГНИТУДА 

(R) 

РЕГИОН 

1451. 01.01. 00:00:00 18,10°     42,60° 20 6,1 Јадранско море-Дубровник 

1472. 01.01. 00:00:00 18,10°     42,60° 10 5,7 Јадранско море-Дубровник 

1473. 20.01. 00:00:00 17,60°     43,00° 10 5,5 Метковић 

1479. 20.10. 00:00:00 17,60°     43,00° 10 5,5 Метковић 

1480. 18.10. 00:00:00 17,90°     43,10° 10 5,5 Столац 

1482. 15.02. 15:00:00 18,10°     42,60° 20 6,2 Јадранско море-Дубровник 

1496. 23.01. 17:00:00 17,30°     43,50° 12 5,7 Имотски 

1520. 17.05. 07:00:00 18,10°     42,50° 20 6,5 Јадранско море-Дубровник 

1667. 06.04. 08:54:00 18,40°     42,50° 23 6,4 Тромеђа БиХ-ЦГ-Х 

1830. 01.01. 00:00:00 17,70°     42,80° 20 5,6 Стон 

1869. 10.01. 10:37:00 18,10°     42,60° 20 5,6 Јадранско море-Дубровник 

1923. 15.03. 05:40:10 17,20°     43,30° 17 5,9 Залеђе Макарске ka БиХ 

1927. 14.02. 03:43:24 18,10°     43,00° 18 5,8 Љубиње 

1942. 29.12. 03:42:14 17,20°     43,40° 9 6,0 Имотски 

1962. 07.01. 10:03:13 17,10°     43,20° 12 5,7 Јадранско море-Подгора 

1962. 11.01. 05:05:03 17,10°     43,20° 14 5,7 Јадранско море-Подгора 

1962. 11.06. 07:15:40 18,40°     43,60° 14 6,0 Трескавица 

1996. 05.09. 20:44:09 17,92°     42,78° 10 6,0 Слано 
Табела 4     Јачи земљотреси који су се десили у ширем региону 

 

ГОДИНА 

 

ДАТУМ 

 

ВРИЈЕМЕ 

(UTC) 

ПОЗИЦИЈА 

ЕПИЦЕНТРА 

          λ°                   φ° 

 

ДУБИНА 

Км 

 

МАГНИТУДА 

(хипоцентар)   -    R 

 

ИНТЕНЗИТЕТ 

(епицентар)   -   MCS 

1901. 

1901. 

1902. 

1902. 

1904. 

1904. 

1904 

1904. 

1905. 

1906. 

1906. 

1906. 

1906. 

1906. 

1906. 

1906. 

1906. 

1906. 

1907. 

1908. 

1908. 

1908. 

1908. 

1909. 

1909. 

1910. 

1910. 

1911. 

1912. 

1917. 

1920. 

14.10. 

23.10. 

24.04. 

24.05. 

10.01. 

04.04. 

26.08. 

28.08. 

07.10. 

30.01. 

01.03. 

03.05. 

05.05. 

06.06. 

02.10. 

03.10. 

18.10. 

18.10. 

01.08. 

20.08. 

25.09 

04.12. 

24.12. 

29.03. 

01.11. 

16.05. 

10.10. 

10.11. 

10.04. 

08.10. 

01.10. 

19:09:00 

02:30:00 

12:30:00 

12:30:00 

04:41:00 

04:44:00 

23:25:00 

11:28:00 

00:05:00 

15:41:17 

09:26:00 

04:45:08 

09:57:18 

07:49:23 

23:58:00 

02:41:48 

03:20:00 

23:55:00 

11:11:00 

21:57:00 

09:25:00 

18:24:00 

00:15:00 

22:40:00 

10:17:00 

09:52:00 

02:05:00 

17:22:00 

01:21:00 

20:19:00 

00:00:00 

17,783       43,133 

17,933       43,050 

17,750       43,117 

17,900       43,100 

17,833       43,217 

17,833       43,217 

17,900       43,267 

17,800       43,350 

17,783       43,133 

17,800       43,350 

17,783       43,133 

18,150       43,133 

18,200       43,067 

17,800       43,150 

17,800       43,350 

17,933       43,083 

17,833       43,167 

17,833       43,167 

17,967       42,967 

18,117        43,217 

18,200        43,067 

17,983        42,950 

18,217        43,350 

17,783        43,133 

17,933        43,083 

17,933        43,083 

17,800        43,350 

17,967        43,133 

17,800        43,350 

17,933        43,083 

17,933        43,083 

10 

10 

10 

11 

10 

10 

10 

10 

21 

10 

8 

10 

10 

4 

10 

14 

9 

7 

20 (12) 

14 

10 

10 

10 

10 

10 

16 

10 

13 

10 

10 

16 

3,9 

4,4 

4,1 

3,9 

3,9 

4,6 

3,7 

3,9 

4,1 

3,9 

4,8 

3,9 

4,8 

4,6 

3,9 

5,1 

3,7 

3,8 

6,0 (5,4) 

4,0 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

4,4 

4,0 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

4,5 

5,3 

6,0 

5,6 

5,3 

5,3 

6,3 

5,0 

5,3 

5,6 

5,3 

6,6 

5,3 

6,6 

6,3 

5,3 

7,0 

5,0 

5,1 

8,3 (7,8) 

5,4 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

6,0 

5,4 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

6,1 
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1920. 

1920. 

1921. 

1921. 

1921. 

1921. 

1923. 

1923. 

1923. 

1923. 

1923. 

1924. 

1924. 

1924. 

1924. 

1924. 

1924. 

1924. 

1925. 

1925. 

1926. 

1927. 

1927. 

1927. 

1927. 

1927. 

1928. 

1929. 

1931. 

1931. 

1931. 

1931. 

1931. 

1932. 

1933. 

1934. 

1935. 

1935. 

1935. 

1935. 

1937. 

1937. 

1938. 

1938. 

1940. 

1942. 

1942. 

1943. 

1945. 

1949. 

1949. 

1949. 

1949. 

1951. 

1951. 

1951. 

1954. 

1960. 

1962. 

1962. 

1962. 

1964. 

1964. 

1966. 

1966. 

1968. 

1970. 

1972. 

1979. 

1979. 

11.11. 

27.12. 

24.04 

08.05. 

13.05. 

06.09. 

27.03. 

20.04. 

08.06. 

30.06. 

10.08. 

30.05. 

30.05. 

31.05. 

01.06. 

09.09. 

11.09. 

23.11. 

19.01. 

01.08. 

04.09. 

14.02. 

14.02. 

14.02. 

01.05. 

24.05. 

13.08. 

17.03. 

31.01. 

15.04. 

03.09. 

04.09. 

12.12. 

23.04. 

06.06. 

18.03. 

15.01. 

28.03. 

23.09. 

16.10. 

21.07. 

21.07. 

22.04. 

22.04. 

28.02. 

18.05. 

30.12. 

20.01. 

13.11. 

10.03 

10.03. 

24.06. 

12.07. 

29.10. 

29.10. 

30.10. 

19.06. 

21.03. 

14.03. 

03.08. 

11.11. 

13.04. 

15.05. 

28.07. 

30.07. 

01.09. 

25.08. 

07.05. 

15.04. 

03.10. 

02:05:00 

22:04:00 

00:42:20 

06:05:56 

13:08:21 

00:55:07 

13:43:00 

18:17:53 

15:35:29 

06:30:39 

06:35:00 

03:47:40 

04:22:24 

03:52:09 

11:27:26 

15:28:00 

07:28:02 

04:39:58 

12:30:00 

00:15:59 

22:50:00 

03:44:02 

08:35:00 

08:50:00 

05:04:00 

22:00:00 

20:15:00 

02:15:00 

08:24:00 

09:27:00 

20:00:00 

20:37:27 

21:32:00 

07:40:00 

00:45:00 

00:40:00 

12:59:00 

09:15:00 

23:48:00 

21:39:00 

10:50:00 

11:06:00 

14:51:25 

14:54:00 

01:58:03 

00:36:31 

15:00:08 

12:39:00 

21:40:00 

13:45:00 

21:28:39 

20:40:00 

05:20:00 

16:38:00 

19:10:00 

00:00:00 

07:40:23 

04:39:20 

21:47:00 

05:05:00 

11:30:00 

08:30:00 

00:00:00 

02:59:00 

06:19:00 

01:20:43 

01:40:00 

14:43:46 

15:24:29 

22:57:49 

18,067        43,250 

18,167        43,133 

18,333        43,400 

18,150        43,133 

17,883        43,250 

17,933        43,083 

17,850        43,133 

17,850        43,133 

17,833        43,167 

18,100        43,250 

17,933        43,083 

18,100        43,250 

18,067        43,133 

18,100        43,250 

18,033        43,017 

18,067        43,050 

18,050        43,167 

18,117        43,250 

17,917        43,133 

17,917        43,167 

18,200        43,200 

18,000       43,017 

17,967        43,083 

18,100        42,950 

17,933        43,083 

17,933        43,050 

17,933        43,083 

17,933        43,083 

17,800        43,350 

17,867        43,400 

17,933        43,083 

17,933        43,083 

17,850        43,100 

17,933        43,083 

17,933        43.083 

17,933        43,083 

18,200        43,100 

17,750        43,117 

17,817        43,250 

17,933        43,083 

17,783        43,133 

17,933        43,083 

18,033        43,267 

18,117        42,950 

17,933        43,083 

17,933        43,250 

17,800        43,350 

17,933        43,083 

17,900        43,117 

18,133        43,267 

18,133        43,267 

18,100        43,250 

18,000        43,117 

17,817        43,350 

17,800        43,350 

17,800        43,350 

17,783        43,117 

17,767        43,283 

17,800        43,350 

17,950        43,067 

17,800        43,350 

18,100        43,300 

17,950        43,083 

17,900        43,000 

17,867        43,000 

17,917        43,283 

18,300        43,200 

17,933        43,083 

18,130        43,090 

18,100        43,350 

10 

10 

15 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

11 

10 

20 

10 

4 

8 

10 

10 

10 

20 

23 

14 

10 

10 

10 

8 

20 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

15 

22 

10 

15 

8 

10 

10 

10 

8 

5 

10 

10 

9 

12 

20 

10 

10 

10 

18 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

3,9 

3,9 

4,0 

3,9 

3,9 

4,1 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

4,0 

5,0 

3,9 

4,0 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

5,9 

4,2 

4,5 

3,9 

3,9 

3,9 

4,3 

4,1 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

3,8 

4,1 

3,6 

3,8 

3,8 

3,8 

3,8 

4,8 

3,8 

4,3 

4,8 

3,8 

4,0 

3,7 

3,8 

3,8 

3,8 

4,2 

4,6 

3,8 

3,8 

3,7 

4,8 

4,1 

3,8 

3,8 

5,7 

3,9 

3,9 

4,1 

4,3 

5,0 

4,4 

4,6 

5,1 

5,3 

5,3 

5,4 

5,3 

5,3 

5,6 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,4 

6,8 

5,3 

5,4 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

8,1 

5,7 

6,1 

5,3 

5,3 

5,3 

5,9 

5,6 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,3 

5,1 

5,6 

4,9 

5,1 

5,1 

5,1 

5,1 

6,6 

5,1 

5,8 

6,6 

5,1 

5,4 

5,0 

5,1 

5,1 

5,1 

5,7 

6,3 

5,1 

5,1 

5,0 

6,6 

5,6 

5,1 

5,1 

7,8 

5,3 

5,3 

5,6 

5,9 

6,8 

6,0 

6,3 

7,0 
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1979. 

1979. 

1979. 

1979. 

1979. 

1979. 

1980. 

1981. 

1982. 

1982. 

1984. 

1984. 

1984. 

1986. 

1988. 

1989. 

1989. 

1989. 

1990. 

1990. 

1990. 

1990. 

1991. 

1991. 

1991. 

1992. 

1992. 

1993. 

1993. 

1993. 

1994. 

1995. 

1995. 

1998. 

1998. 

1998. 

2001. 

2001. 

2002. 

2002. 

04.10. 

04.10 

04.10. 

08.10. 

08.10. 

31.10. 

17.05. 

21.12. 

05.10. 

13.10. 

13.05. 

27.05. 

15.10. 

20.11. 

20.09. 

26.05 

26.05. 

21.08. 

31.07. 

31.07. 

01.08. 

12.08. 

29.09. 

18.10. 

03.11. 

01.01. 

21.04. 

06.04. 

09.04. 

09.07. 

05.11. 

19.02. 

30.09. 

13.03. 

16.05. 

16.05. 

03.01. 

29.04. 

20.07. 

02.11. 

13:12:18 

15:01:54 

15:01:56 

07:53:59 

20:44:28 

22:59:32 

17:00:48 

14:29:39 

22:14:43 

11:42:03 

22:48:12 

19:23:53 

10:53:57 

23:04:07 

16:02:04 

18:22:31 

18:22:33 

06:19:56 

17:34:03 

21:19:57 

15:25:10 

23:04:51 

20:42:40 

20:09:48 

19:37:05 

15:18:25 

22:28:04 

23:32:16 

16:52:55 

01:05:44 

03:56:10 

19:23:45 

11:42:58 

23:07:29 

10:55:13 

13:28:43 

08:04:30 

22:12:22 

21:29:09 

15:57:55 

18,067        43,383 

18,183        43,333 

18,110        43,440 

18,133        43,367 

18,050        43,333 

18,050        43,333 

17,900        43,100 

18,140        43,010 

18,040        43,100 

17,830        43,220 

17,800        43,050 

17,790        43,110 

17,890        43100 

18,280        43,030 

17,810        43,280 

17,983        43,137 

18,020        43,130 

18,100        43,110 

17,864        43,054 

18,083        43,025 

17,945        43,072 

17,986        43,080 

17,784        43,065 

17,815        43,051 

17,744        43,155 

18,283        43,211 

17,980        43,257 

17,859        43,032 

18,084        43,116 

17,818        43,224 

17,831        43,160 

18,060        43,321 

18,034        43,149 

18,180        43,110 

18,140        43,440 

18,160        43,420 

18,100        43,270 

18,050        43,170 

18,250        43,020 

18,240        43,050 

10 

8 

12 

9 

11 

10 

10 

5 

10 

10 

10 

10 

11 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

11 

9 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

16 

16 

3,9 

4,9 

4,7 

3,4 

4,1 

4,0 

4,1 

4,0 

4,1 

4,1 

4,3 

4,0 

4,9 

4,1 

4,4 

3,7 

3,5 

3,0 

3,1 

3,1 

3,5 

3,5 

3,5 

3,1 

3,5 

4,3 

4,3 

3,4 

3,1 

3,5 

4,1 

3,1 

3,1 

4,1 

4,3 

3,7 

3,3 

3,2 

3,2 

3,1 

5,3 

6,7 

6,4 

4,6 

5,6 

5,4 

5,6 

5,4 

5,6 

5,6 

5,9 

5,4 

6,7 

5,6 

6,0 

5,0 

4,7 

4,0 

4,2 

4,2 

4,7 

4,7 

4,7 

4,2 

4,7 

5,9 

5,9 

4,6 

4,2 

4,7 

5,6 

4,2 

4,2 

5,6 

5,9 

5,0 

4,4 

4,3 

4,3 

4,2 
Табела 5    Земљотреси који су се десили у ужем региону(1901-2002) 
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СЕИЗМОТЕКТОНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Подручје општине Невесиње је смјештено на сеизмички активном простору. Позиционирано је источно од 

активног компресионог геотектонског контакта ( дуж обале Јадранског мора ), између јадранске масе и 

Динарида. Јадранска маса, као дио Африке утиснута је између Апенина и Динарида, дуж колизионо 

компресивних расједа који су неотектонски активни у јадранском приобаљу. Земљотреси који се јављају у 

Динаридима настали су ослобађањем енергије изазване подвлачењем (субдукцијом) Афричке плоче под 

Европску. Ова енергија, као примарни извор тектонских напона, ослобађа се у залеђу као сеизмичка енергија, 

имплицирајући земљотресе магнитуде од 5 до 6,5 (R). Мјеста пресјека уздужних дубинских расједа и 

попречних расједа подударају се са појавама јаких земљотреса.  

Сеизмички активни расједи представљају линијске изворе сеизмичке енергије чији  сеизмо - енергетски 

потенцијал зависи од дужине структуре и дубине земљотреса који се на њима стварају. 

      ●   Земљотреси који су се десили у ширем региону 
     ●   Земљотреси који су се десили у ужем региону 
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Слика 4  Главне структуре, дисконтинуитети и активни расједи 

 

ПРОЦЈЕНА СЕИЗМИЧКОГ РИЗИКА 

Сеизмички ризик представља вјероватноћу појаве земљотреса и сеизмички индуцираних геолошких процеса:  

кретање тла; клизање, ликвефакција (појава промјене механичких особина тла услијед натапања, при чему 

оно губи чврстоћу и постаје течно). 

Према сеизмичкој активности  ( ≈100 година колико се мјери јачина земљотреса инструментима) , издвојени 

су потенцијално сеизмички активни расједи. Њихова дужина варира од 7 до 60 km. Према дужини 

сеизмичких расједа, на дубини 5 - 20 km, позицији расједа у тектонском тензионом пољу предвиђене су 

магнитуде макросеизмичног поља. Прилозима (слика 5 и табела 6) приказан је прогнозирани 

сеизмоенергетски потенцијал (у нашем окружењу) из кога се види да се могу очекивати земљотреси 

магнитуде од 4 до 6,5 степени Рихтерове скале, што одговара интензитету земљотреса V- IX Меркалијеве 

скале. 
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Слика 5      Сеизмотектонска карта са прогнозираним сеизмоенергетским потенцијалом 

 

РБ  

НАЗИВ СЕИЗМОГЕНЕ СТРУКТУРЕ 

 

ДУЖИНА 

km 

 

МАГНИТУДА 

 (R) 

ДУБИНА 

ХИПОЦЕНТРА 

km 

ИНТЕНЗИТЕТ У  

ЕПИЦЕНТРУ 

Io - MCSº 

1. Љубушки 27 6,0 10 8,8 

2. Широки Бријег 8 4,5 10 6,5 

3. Хутово 10 5,0 15 7,0 

4. Столови – Слано 15 4,8 10 7,0 

5. Требиње 15 4,5 10 6,5 

6. Равно 10 4,8 17 6,0 

7. Столац 27 6,0 17 8,5 

8. Невесиње 10 4,8 6 7,6 

9. Гацко 11 4,9 10 7,0 

10. Зеленгора 11 4,9 7 7,0 

11. Трескавица 27 6,0 19 8,0 
Табела 6     Прогнозирани сеизмоенергетски потенцијал 

NEVESINJE 
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ЗАКЉУЧАК 

На слици 6 дате су прогностичке карте повратних периода од 50 до 500 година, на којима је јасно видљива 

очекивана магнитуда могућих земљотреса, како на подручју саме општине, тако и у окружењу којега ће се 

утицај, могућег земљотреса, знатно осјетити. 

На основу изложеног, да се закључити да се подручје општине Невесиње налази на простору који је 

нестабилан у сеизмоенергетском смислу. Земљотреси који се могу очекивати на том подручју у знатној мјери 

могу угрозити: животе људи, њихову имовину и цјелокупан животни простор. Интензитет земљотреса који 

се може очекивати на овом простору износи 8º MCS, међутим ако обратимо пажњу на еталонско тло 

састављено од шљунка, пијеска и иловаче и са нивоом подземних вода на дубини од око 4 m, требамо у рачун 

додати прираст од  једног степена, према чему је очекивани интензитет могућег земљотреса између 8 и 9º 

MCS. 

За људе који живе на овом простору, управљање ризиком од земљотреса и одлуке које треба да се донесу по 

његовом догађању су од животног значаја. За процјену ризика од земљотреса неопходно је развијати 

узајамност између инензитета земљотреса и обима штете за објекте на датом простору или боље рећи 

дефинисање подложности објеката на дејство земљотреса и потребних средстава за реконструкцију. 

 

 

П о в р а т н и  п е р и о д  5 0  г о д и н а                                 П о в р а т н и  п е р и о д  1 0 0  г о д и н а  

 

 

П о в р а т н и  п е р и о д  2 0 0  г о д и н а                                   П о в р а т н и  п е р и о д  5 0 0  г о д и н а  

 

С л и к а  6    К а р т е  м а к с и м а л н о  о ч е к и в а н и х  и н т е н з и т е т а  з е м љ о т р е с а  з а  п о в р а т н е  п е р и о д е  5 0 ,  1 0 0 ,  2 0 0 ,  5 0 0  г о д и н а  

8 º

º º  

9 º  

6 º  

Н е в е с и њ е  

Н е в е с и њ е  

Н е в е с и њ е  Н е в е с и њ е  

 
Осим земљотреса изазваних геотектонским кретањима унутар земљине коре, на овом подручју не можемо 

искључити и појаву замљотреса изазваних другим узроцима.  

Изградњом хидротехничких објеката са великим вјештачким акумулацијама настаје увећање хидростатичких 

притисака и битна промјена у стању порних притисака у стијенама земљине коре у широј зони акумулације. 
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У условима када су присутни природни геодинамички ефекти индуковали постојање критичних напона у 

стијенама, ови додатни напони могу представљати иницијалну капислу за процес ослобађања сеизмичке 

енергије, односно генезе индукованих земљотреса. На подручје општине Невесиње се тренутно ради једна, 

а у плану је израда и друге акумулације. 

ПХЕ Невесиње чија се акумулација ,од 185.500.000m³ запремине, простире на површини од 723 Ха и захвата 

подручје уз ријеку Заломку, у општинама Гацко и Невесиње. Израда ове акумулације и бране „Риља“ је у 

плану, док је брана „Пошћење“ у изградњи са површином акумулације од 466 Ха и предвиђеном запремином 

од 26.900.000m³. Уз постојећу акумулацију „Алаговац“, којом се општина снабдијева водом за пиће, 

запремине 3.600.000m³, можемо рећи да је подручје општине Невесиње оптерећено ризиком од појаве 

земљотреса услијед антропогеног дјеловања, стварањем вјештачких акумулација. 

Невесињско поље је подручје са изразитим крашким карактеристикама. Осим поменутих, на овом подручју 

се могу очекивати и тзв. урвински земљотреси. Они се дешавају као послиједица обрушавања сводова 

великих пећина и подземних просторија, у крашким и сличним подручјима. Овакви земљотреси могу 

нанијети извјесну материјалну штету на ужем подручју, у непосредној близини обрушавања, али на ширем 

подручју штете које производе имају ограничен карактер.  

 

УТИЦАЈ ЗЕМЉОТРЕСА КАО ИДЕНТИФИКОВАНОГ РИЗИКА НА ЉУДЕ, ОБЈЕКТЕ И 

ОКОЛИНУ 
 

Користећи Скалу сеизмичког интензитета (MSK–64), приказат ћемо могући утицај идентификованих 

ризика од земљотреса на овом подручју ужег и ширег, високог утицаја. Тај утицај се одражава на људе и 

околину која их окружује, изграђене објекте различитих врста и намјена и природне појаве, у складу са 

аранжманом понуђене скале 
 

ТИП ЗГРАДА (код којих нису примјењене сеизмичке мјере) : 

ТИП „А“- Зграде од необрађеног камена, сеоске зграде, зграде од непечене цигле, куће облијепљене глином; 

ТИП„Б“- Обичне грађевине од печене опеке, зграде сачињене од блокова и монтажне зграде (префабрикован 

материјал), зграде сачињене од природног тесаног камена и оне са дјелимично дрвеном конструкцијом; 

ТИП „Ц“- Армирано - бетонске зграде и добро грађене дрвене куће 
 

КОЛИЧИНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (процентуални приказ у односу на постојећи број објеката у региону) : 

●.....ПОЈЕДИНЕ............................око  5% 

●.....МНОГЕ...................................око  50% 

●.....ВЕЋИНА.................................око 75% 
 

КЛАСИФИКАЦИЈА ОШТЕЋЕЊА 

1.   СТЕПЕН – Лака оштећења: ситне пукотине у малтеру, осипање комадића и љуспица малтера и боје са 

зидова и таваница; 

2.  СТЕПЕН – Умјерена оштећења: мање пукотине у зидовима, опадање крупних комада малтера, падање 

цријепова са крова, појава пукотина на димњацима и опадање дијелова димњака; 

3.    СТЕПЕН – Тежа оштећења: веће и дубље пукотине у зидовима, рушење димљака; 

4.   СТЕПЕН – Разарање: пуцање зидова, зјапеће пукотине, дјелимично рушење зграда, рушење унутрашњих 

зидова 

5.   СТЕПЕН – Тотална оштећења: потпуно рушење зграда. 
 

ГРУПИСАНА ОБИЉЕЖЈА СКАЛЕ (аранжман скале) 
а)  ЉУДИ И ОКОЛИНА КОЈА ИХ ОКРУЖУЈЕ 

б)  ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СВИХ ВРСТА 

в)  ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ 

 

 

а б в 
V   ДОСТА ЈАК ЗЕМЉОТРЕС 
Земљотрес који буди из сна. Осјете га људи у 
кућама и на отвореном. Многи се буде из сна, 

животиње се узнемире. Предмети који висе 

јако се љуљају, слике на зидовима се помјерају, 
у доста случајева часовници са клатном се 

заустављају, покретни предмети се помјерају, 

отворена врата и прозори се њишу, течности из 
отворених судова се просипају 

Зграде се потресају из темеља.  
Могуће су штете 1.Степена на појединим згра-

дама ТИП„А“ 

 

Могућа је промјена издашности извора. 
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VI   ЈАК ЗЕМЉОТРЕС 
Земљотрес који изазива панику. Осјете га сви 

људи и у кућама и на отвореном. Људи 

истрчавају из кућа, неки губе равнотежу, 

домаће животиње бјеже из штала. У доста 

случајева ломе се судови и стаклени предмети. 
Мала црквена звона почињу звонити. 

Неке зграде ТИП“Б“ и многе зграде ТИП“А“ 

трпе оштећења 2. Степена 

 

У влажном тлу могуће су пукотине ширине до 

1 cm, а у планинским предјелима могуће су 

појаве клизања. Јављају се промјене 

издашности извора и промјене нивоа воде у 

бунарима. 

VII   СИЛАН ЗЕМЉОТРЕС 
Људи бјеже из кућа у паници. Многи тешко 
одржа-вају равнотежу, потрес осјећају људи и 

у возилима која се крећу. Звоне велика звона.  

 

На спојевима цјевовода јављају се оштећења, 
у каменим оградама и зидовима јављају се 

пуко-тине. Многе зграде ТИП“Б“ имају штете 

1.Сте-пена и 2.Степена. На многим зградама 
ТП“А“ јављају се штете 3.Степена, а на неким 

штете 4.Степена 

На мјестима гдје путеви засијецају падине 
могу се јавити клизишта и пукотинје на путу. 

На воденим површинама образују се таласи, 

вода се мути услијед дизања муља са дна. 
Ниво воде у бунарима се мијења као и 

издашност извора. Пресушени извори могу се 

обновити, а активни пресушити. Рјеђе се 
јављају клизишта на шљунковито-

глиновитим обалама. 

VIII   ШТЕТАН ЗЕМЉОТРЕС 
Општи страх и паника. Потрес се јако осјећа и 

у аутомобилу у покрету, гране се ломе, тежак 
намјештај се помјера, а дјелимично и преврће, 

висећи предмети дјелимично се оштећују. 

 

Изузетно долази до лома цјевовода на спојеви-

ма, статуе и камени споменици обрћу се око св-
ог постамента, па чак и преврћу. Камене ограде 

и зидови се руше. Већина зграда ТИП“Ц“ трпе 

штете 2. степена, а понеке и штете 3. степена. 

Многе зграде ТИП“Б“ задобијају оштећења 

3.степена, а поједине оштећења 4.степена. Згр- 

аде ТИП“А“ имају оштећења 4. или чак 5. степ-
ена. 

Долази до клизања земље на боковима 

путева. Пукотине у тлу могу имати ширину 
до неколико центиметара. Вода у језерима се 

мути. Могу се јавити нова врела. Пресахли 

бунари пуне се водом, а пуни могу 

пресушити. Издашност и нивои воде се 

мијењају. 

 

IX   ОГРАНИЧЕНО РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС 
Општа паника. Опште оштећење зграда, у 
неким случајевима криве се жељезничке шине, 

а путеви оштећују. 

 

Подземне цијеви дјелимично се ломе. Многе 
зграде ТИП“Ц“ имају штете 3.степена, а 

поједине и 4.степена. Зграде ТИП“Б“ 

задобијају оштеће-ња 4. и 5. степена. Многе 
зграде ТИП“А“ трпе штете 5. степена. 

Споменици и стубови падају, а на 

резервоарима се јављају озбиљна оштећења. 

 

На равничарском земљишту, које је 
подводно, вода избија на површину и 

разлијева се. Пијесак и муљ могу бити 

избачени са водом или без воде. Пукотине 
које се јављају у земљишту могу бити широке 

и 10 cm. Поред таквих, може се јавити и већи 

број мањих пукотина. Чести су одрони и 
одваљивање великих комада стијена у 

брдовитим предјелима. Долази до активир-

ања многих клизишта. На воденим површи-
нама јављају се велики таласи. Јављају се 

велике промјене у режиму подземних вода.  

Табела 7  Аранжирана скала идентификованих ризика – земљотреса према Io (MCS) 
 

ПОВРЕДИВОСТ ВИТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 Io 

ВИТАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ V VI VII VIII IX 

СНАБДИЈЕВАЊЕ 

Вода -- ● ● ● ● 

Храна -- -- ● ● ● 

Лијекови -- -- ● ● ● 

Хигијенске потрепштине -- -- ● ● ● 

Електрична струја -- ● ● ● ● 

Моторно гориво -- -- ● ● ● 

Плин -- -- ● ● ● 

Дрво, угаљ, пелет... -- -- ● ● ● 
УСЛУГЕ 

Здравствене -- -- ● ● ● 

Ветеринарске -- -- ● ● ● 

Телекомуникацијске -- -- ● ● ● 

Информативне -- -- ● ● ● 

Путне -- -- ● ● ● 

Транспортне -- -- ● ● ● 

Образовне -- -- ● ● ● 

Комуналне -- -- ● ● ● 
 

ПОВРЕДИВОСТ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

 Io 

ВРСТА ОБЈЕКАТА V VI VII VIII IX 

Индивидуални стамбени, пословни и комбиновани објекти ● ● ● ● ● 

Заједнички стамбени, пословни и комбиновани објекти -- ● ● ● ● 

Јавни објекти -- ● ● ● ● 

Индустријски објекти -- ● ● ● ● 

Енергетски (бензинске пумпе, електроводови, котловнице) објекти -- -- ● ● ● 
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Инфрастуктурни (путеви, мостови, бране, телекомуникациони торњеви) 

објекти 
-- ● ● ● ● 

Околина -- ● ● ● ● 
 

Осим објеката које смо генерално уврстили у табелу, постоји и објекти на којима су примјењене све потребне 

мјере асеизмичке заштите приликом планирања, пројектовања и изградње. То су тзв. објекти заједничке 

стамбене, пословне и комбиноване градње који се налазе на Килавцима (7 објеката), Витлима (5 објеката) и 

улици Немањића (3 објекта). Објекти јавне намјене као што је : нова болница, нова зграда општине, спортска 

дворана, маркет, нова зграда С.Ш.Ц.“Алекса Шантић“. Одрживост поменутих објеката и код највећег 

идентификованог  ризика од земљотреса је врло вјероватна. 

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 

У понуђеној табели идентификовали смо ризике и учесталост њиховог дешавања. 
  

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉАЊА ОПИС 
СТАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ 

1. Земљотрес интензитета    MCS  V ●  УВУ – 108                ШВУ – непознато 

2. Земљотрес интензитета    MCS  VI ●  УВУ –  14                 ШВУ - непознато 

3. Земљотрес интензитета   MCS  VII  ● УВУ –   2                  ШВУ – непознато 

4. Земљотрес интензитета   MCS  VIII  ●                УВУ –   3                  ШВУ –  10 

5. Земљотрес интензитета   MCS  IX  ●                УВУ –   0                  ШВУ –   7 

Табела 8  Идентификовани ризици у корелацији са учесталости јављања 

УВУ   – Подручје ужег високог утицаја; 

ШВУ – Подручје ширег високог утицаја 

Немамо податке о броју земљотреса, који су се десили на ширем подручју и које смо означили као ШВУ 

(подручје ширег високог утицаја). Тај број неколико пута премашује број земљотреса који су приказани као 

УВУ (подручје ужег високог утицаја), као регистровани за земљотресе интензитета V, VI и VII (MCS). За 

земљотрес који се десио 01.08.1907.г. имамо двоструке податке. Према једним магнитуда му је износила М 

= 6,0R (Io = 8,3 MCS), а према другим М = 5,4R (Io = 7,8MCS). Он се десио на подручје општине Столац, али 

с обзиром на удаљеност од градског подручја Невесиња, можемо рећи да се десио на подручју ужег високог 

утицаја. Сврстали смо га као једног од 3 догођена земљотреса УВУ – MCS VIII.                         

 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА И АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД ЗЕМЉОТРЕСА 
АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 

У матрици су приказани идентификовани ризици у функцији вјероватноће дешавања и послиједица које могу 

изазвати. Резултантна вриједност изражена матрицом представља оцјену ризика. 
 

ВРЛО ВИСОКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

5 
     

ВЕЛИКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

4 
MCS  V MCS  VI    

ПРОСЈЕЧНА ВЈЕРОВАТНОЋА 

3 
  MCS  VII MCS  VIII MCS  IX 

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

2 
     

ВРЛО НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 
     

 ОГРАНИЧЕНО 

1 

ОСРЕДЊЕ 

2 

ОЗБИЉНО 

3 

ВРЛО ОЗБИЉНО 

4 

КРИТИЧНО   

5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК   ВИСОК  РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН  РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

У матрици анализе сценарија ризика нисмо разлучивали аспекте утицаја земљотреса, како нам је нудио 

аранжман скале. Утицај земљотреса на било који аспект: људе и околину, грађевинске објекте и природне 

појаве, у смислу квантификоване оцјене ризика, је сам по себи довољан да тај ризик представи у оној 

вриједности која му припада, манифестујући се на било ком понуђеном аспекту. 

 
АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

Капацитети заштите од земљотреса којима располаже било која локална заједница, па и наша, никада не могу 

бити у потпуности задовољени, јер никада не можемо постићи потпуну заштиту. Да бисмо што темељније 

приказали капацитете, којима располажемо, претходно ћемо представити палету мјера из домена заштите од 

земљотреса. Оне су у суштини превентивне а можемо их разврстати према времену дешавања: 
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ВРИЈЕМЕ ДЕШАВАЊА ПАЛЕТА МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЗЕМЉОТРЕСА 

 

 

Вријеме  

прије земљотреса  

(вријеме припреме) 

 

Спровођење законских одредби и техничких норматива код планирања, пројектовања и изградње 

објеката. 

У складу са сеизмичком опасношћу утврдити повредивост основних функција локалне заједнице. 

Процијенити стање и карактеристике грађевинских потенцијала у локалној заједници. 

Утврдити тип стамбене градње прије и послије доношења мјера сеизмичке превентиве у 

грађевинарству. 

Израдити анализу стања саобраћајне инфраструктуре, посебно примарних и секундарних 

саобраћајница. 

Утврдити стање и размјештај привредних, управних, здравствених, образовних, културних и др. 

објеката. 

Анализирати начин снабдијевања водом и предвидјети алтернативне могућности. 

Одредити безбједне површине за различите функционалне садржаје 

Разрадити и спроводити програм едукације становништва у складу са сеизмичким ризиком 

Израдити оперативне планове заштите и спасавања, са акцентом заштите од земљотреса 

Становништву обезбједити правовремене и истините информације путем јавних медија 

 

Вријеме  

главног удара 

Информације /радио, телевизија, штампа, електронски портали/ 

Здравство /хитна помоћ, ХЕС, спасилачке екипе за спасавање из рушевина и евакуацију, пољска 

болница.../ 

Смјештај и исхрана становништва /шаторска насеља, снабдијевање пијаћом водом, пунктови за 

исхрану/ 

Отклањање директних штета /ватрогасне екипе, електрична мрежа, телекомуникацијска мрежа, вода, 

канализација.../   

Утврђивање употребљивости оштећених објеката /експертске комисије за стамбене, привредне... 

објекте/ 

Обезбјеђење имовине из приватног и друштвеног сектора 

Вријеме  

накнадних удара  

(смиривање тла) 

У оштећени објекат се вратити искључиво уз одобрење надлежне експертске комисије 

Прегледати са крајњом пажњом све инсталације у објекту /струју, воду, канализацију.../ 

Укључити се у процесе отклањања штета насталих земљотресом. 

Дати допринос у успостављању нормализације живота у заједници погођеној земљотресом. 
 

Потенцијалне снаге и средства које су на располагању ШВС локалне заједнице,  у случају могућег дешавања 

елементарне непогоде – земљотреса : 

● Јединица ЦЗ предвиђена за рашчишћавање снијега која се састоји од :  

 Редовних снага са грађевинском машином (УЛТ - 160) и оперативцем 

 Ванредних снага са 15 различитих грађевинских машина и потребним оперативцима 

● Оператива предузећа, која имају грађевину као једну од дјелатности за које су регистровани : 

 „ Невесињепутеви “ а. д. Невесиње 

 „ МДМ “ д. о. о. Невесиње 

 „ Гратен “ д. о. о. Невесиње 

 „ Аурора “ д. о. о. Невесиње 
● Специјалне јединице ЦЗ за заштиту и спасавање 

 Одјељење ЦЗ за спасавање из рушевина са 14 припадника и опремом 

 Одјељења ЦЗ опште намјене из МЗ ( 13 МЗ са по 10 припадника и опремом) 

 Одјељење ЦЗ за спасавање са неприступачних терена са 10 припадника и опремом  

 Одјељење ЦЗ за прву медицинску помоћ са 13 припадника и опремом 

 Одјељење ЦЗ за асанацију са 26 припадника и опремом 

 Вод ЦЗ за заштиту од пожара са 28 припадника и опремом 

 Одјељење ЦЗ за одржавање реда са 12 припадника 

 
ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

Дефинисање штете од земљотреса значајно је у свим фазама дешавања земљотреса: 

 Прије земљотреса: дефинисање могућих оштећења на објектима као основа за процјену угрожености 

подручја, у циљу планирања превентивних мјера, 

 Непсредно послије земљотреса са циљем спасавања и збрињавања становништва, 

 Послије земљотреса у циљу предузимања мјера на отклањању и ублажавању послиједица и 

санирању штете. 

Матрицом ћемо приказати ниво потребних промјена и прилагођавања постојећих капацитета заштите од 

земљотреса, према претходно дефинисаним временима дешавања елементарне непогоде – земљотреса. 
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СЦЕНАРИЈ РИЗИКА ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ЗЕМЉОТРЕСА * 

НЕПОСРЕДНО ПОСЛИЈЕ 

ЗЕМЉОТРЕСА ** 

ПОСЛИЈЕ 

ЗЕМЉОТРЕСА *** 

MCS     V ● ● ● 

MCS    VI ● ● ● 

MCS   VII ● ● ● 

MCS VIII ● ● ● 

MCS    IX ● ● ● 
*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

● Још увијек постоји знатан број објеката и у градској и сеоској средини са слабом или никаквом примјеном 

сеизмичких ризика приликом изградње. Осим објеката који су изграђени прије 1965. г. (као преломног 

периода за примјену сеизмичких ризика у планирању, пројектовању и изградњи објеката) и код знатног броја 

објеката индивидуалне градње, изграђених послије наведеног периода, није примјењен довољан степен 

заштите од сеизмичког ризика.  

● На подручју ужег градског језгра у оквиру регулационух планова изостала је примјена потребног нивоа 

сеизмичких мјера заштите у односу на густину градње, спратност и сигурне површине између објеката, тако 

да се на таквим мјестима повећава опасност од повреда или губитака људских живота, као послиједица 

оштећења или урушавања објеката. 

● Још увијек нису урађени потребни планови заштите и спасавања, који регулишу, између осталог, и област 

заштите од земљотреса, на нивоу локалне заједнице. У оквиру планова дефинисала би се питања и одговори 

о могућој повредивости виталних функција заједнице као што су снабдијевање водом, храном, лијековима, 

хигијенским препаратима, различитим енергентима, затим типовима стамбене, привредне и остале градње, 

распореду и размјештају објеката, функционалности саобраћајница, могућности лијечења и многим другим 

есенцијалним проблемима који укључују све области у животу заједнице.  

● Да би се приступило квалитетној изради планова заштите и спасавања од земљотреса, потребно је прије 

свега израдити микрорејонизацију предвиђених сеизмогених ризика, као подлогу за дефинисање 

задовољавајућег степена заштите прихватљивог за дотични рејон. 

● Не постоји програм који би на прихватљив начин едуковао становништво о опасностима и мјерама заштите 

од земљотреса. Такав програм није довољно, нити је могуће, организовати на локалном нивоу. С обзиром на 

његову важност то би морала бити стратегија, у чијој реализацији би требали бити укључени сви битни 

чиниоци цјелокупног друштва. 

● Јавне установе и све остале институције, од посебног интерса за заштиту и спасавање, између осталог, и од 

земљотреса, немају властите планове заштите и спасавања од елементарне непогоде – земљотреса, као ни 

протоколарна упутства за брзе и правовремене реакције. 
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ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 

 

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

Крашка поља Источне Херцеговине имају најчешће издужен облик у смјеру пружања планинских гребена 

динарског правца, творећи затворене облике и најизразитије крашке појаве у овом дијелу херцеговачког 

карста. Поља су на различитим висинским терасама и генерално узевши степенасто се спуштају од 

сјевероистока ка југозападу. 

Од површинских токова унутар овог подручја егзистирају Мушница, са границом у сливу Гатачког поља, 

која понире јужно од Срђевића. Затим Заломска ријека, која тече од Фојнице ка Невесињском пољу, у чијем 

западном рубу понире код Биограда, а њене притоке су Дрежањка и Зовидолска ријека. Западно од Дабарског 

поља је стални површински ток Брегаве, а јужно од Билеће Требишњица. Унутар осталих крашких поља 

јављају се релативно кратки површински токови од којих Вријека у Дабарском пољу има карактер сталног 

тока. 

ХИДРОЛОШКИ РЕСУРСИ 

Површинске воде 

Површина слива ријеке Заломке је F = 258,72 km². Дужина водотока је L = 29 km. Кота извора је 942 m н.в. 

просјечни уздужни пад I = 0,32%. Максимални проток износи Qmax = 300 m³/sec, док љети потпуно пресуши. 

Ријека Заломка спада у бујичне водотоке, а по карактеру бујице је подривача и спирњача. Сврстана је у трећу 

категорију разороности тока (III категорија од пет укупно), при чему је индекс коефицијента ерозије 

подручја, односно типа доминантних процеса ерозије Z = 0,55. Продукција наноса је 585 m³/god. 

И остали водотоци на третираном подручју спадају у бујице, а најзначајнији су : 

Пресјечки поток са површином слива F = 7,58 km², дужине L = 4,75 km и максималним протоком Qmax = 

44,63 m³/sec. Категорија бујице је III, Z = 0,60, а тип је подриваче и спирњаче. 

Јездош  и  Љељенак са површином слива F = 1,88 km² дужине L = 2,27 km и максималним протоком Qmax = 

22,50 m³/sec. Категорија бујице је V, Z = 0,18, типа подриваче и спирњаче. 

Алаговац поток од кога настаје Невесињско језеро, изграђено за потребе снабдијевања водом. Алаговац 

понире на локацији Ждријело, за које је утврђено да је у вези са извором Буне. 

Најнижа кота сјеверног дијела Невесињског поља налази се на понору Ждријело 825,76 m н.в. а ту је и Бабова 

јама и  Златачки понор на 828,99 m н.в.  који сабирају воде бројних извора (Покривеник, Стубо, Душила, 

Касимовац...) на подручју Батуше и одводе их  подземним токовима који завршавају у Буни, односно 

Неретви. 

Осим ових потока постоји велики број мањих вододерина и повремених водотокова који нису регистровани 

у катастру бујица али на терену постоје у доба зимских и прољетних киша. 

Подземне воде 
Са ширег подручја Невесињског поља воде се подземно крећу у два правца. Са праваца Ждријело, Бабова 

јама и Златац, утврђена је веза са врелом Буне, док је крајњи понор Заломке, у Биограду, повезан са врелом 

Бунице. Еставела код Зовог Дола повезана је са врелом Милосора, низводно на току Зовидолке и даље са 

Буницом, док је такође утврђена и веза са Буном. Тиме је доказана појава бифуркације подземних вода на 

овом ужем простору.  

У горњем дијелу Заломке извршено је бојење понора Увор, што је доказало везу са изворском зоном 

Милошевац код Наданића у Гатачком пољу. Овим је доказана бифуркација у најузводнијем дијелу Заломке, 

јер док један дио отиче површинским водотоком у правцу Невесиња, други дио се дренира подземно у правцу 

Гатачког поља и сливу Требишњице. Бојењем понора на јужним рубовима поља Луковице и поља Градине 

утврђене су везе са врелима Обод и Баба у Фатничком пољу. 

У самом градском насељу Невесиња ниво подземних вода је врло висок тако да диктира изградњу објеката 

без подрума. Ове воде настају понирањем вода са обода, тако да би се изградњом ободних канала могло 

спријечити односно ублажити њихово настајање. 
 

ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА У ОПШТИНИ НЕВЕСИЊЕ 

 

ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ У СЛАТО ПОЉУ 

Надморска висина Слато поља се креће између 1.060 m н.в. и 1.020 m н.в. Површина овог поља је око 1,50 

km². Најнижа тачка поља је понор Млиница на јужном ободу на око 1.000 m н.в. Поље је формирано дуж 

регионалне реверсне структуре у седиментима еоценског флиша и дијелом Промина конгломератима. То је 

исти реверсни расјед на коме је формирано и Церничко поље (општина Гацко). Јужни обод поља граде кредни 
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кречњаци и у њима су формирани понори кроз које се дренира ово поље. У периоду великих падавина поље 

се повремено плави. Са Невесињским пољем и долином ријеке Заломке везано је уском, сувом долином која 

је усјечена у Промина конгломератима. У нижим дијеловима ове долине формира се Дрежањски поток. Дуж 

потока регистровано је више пећина у конгломератима, кроз које у периоду падавина дотиче вода у 

Дрежањски поток. Поплавне воде Слато поља пониру кроз два понора од којих је Млиница значајнији. Ове 

воде теку према долини Зовидолке. Процјењено је да се око 80% ових вода појављује на извору Јама, али и 

на повременим врелима дуж корита Зовидолке низводно од Јаме у дужини око 3,5 km. То су извори: Пећина, 

Вриоци, Брусац и Милосава. Око 0,5 km низводно, дио ових вода понире у еставелу Ћетануша у кориту 

Зовидолке и тече према извору Буне. Поплавна површина на подручју Слато поља, која је изазвана великим 

водама и подземним водама у децембру 2010.г. износила је 196,00 ha. Поплава је трајала 15 дана, а штета је 

била причињена на приступним путевима, пољопривредним усјевима и пашњацима. Подаци о ранијим 

поплавама нису евидентирани. 

Управљање и регулација водног режима у Слато пољу је у надлежности општине Невесиње и ЈУ „Воде 

Српске“. 
 

ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ У ЛУКАВАЧКОМ ПОЉУ 

Лукавачко поље се налази на коти 880 m н.в. Површина овог поља је око 2,5 km². Најнижа тачка, према којој 

дренирају воде поља су мањи понор под Осојем и већи понор под Ћуковом гредом на коти 852,30 m н.в. Већи 

дио поља је формиран у Промина седиментима и дијелом у еоценском флишу. Дио источног обода поља 

граде кредни  (сенонски)  кречњаци у којима су формирани понори. У пољу је регистровано неколико мањих 

извора ( Пиштет, Анџаруша и Љубица ) , а два код села Горњи Лукавац су каптирана. Са Невесињским пољем 

везано је долином ријеке Зовидолке. Између поља и извора Зовидолке ( сифонски извор Јама код села Удбина 

) протеже се сува долина, некадашња отока Лукавачког поља. Поље се дренира кроз поменуте поноре. 

Трасерским истраживањима је утврђено да воде понорâ теку према сталном врелу Вријека и повременом 

врелу Сушица, на ободу Дабарског поља. Овим истраживањима је утврђено да се у подручју Лукавачког 

поља налази вододјелница сливова Брегаве и изворишне зоне Буна-Буница. Поплавама из децембра 2010.г. 

обухваћено је 200ha, пољопривредног земљишта. Поплавама је била причињена штета на приступним 

путевима, пољопривредним усјевима и пашњацима, а поплаве су трајале 15 дана. Подаци о ранијим 

поплавама нису евидентирани. 

Управљање и регулација водног режима у Лукавачком пољу је у надлежности општине Невесиње и ЈУ „Воде 

Српске“. 
 

ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ У НЕВЕСИЊСКОМ ПОЉУ 

Највеће количине воде у Невесињско поље доноси повремени ток Заломке са притокама Дрежањком и 

Зовидолком које се улијевају близу краја њеног површинског тока (узводно од понора у Биограду). Након 

кањонског дијела тока, ријека Заломка улази у Невесињско поље код Кифиног села, тече ободом поља 

понирући на више мјеста дуж корита  (са мањим интензитетом) и завршавајући површински ток интензивним 

понирањем у понорској зони понора Биоград. За разлику од дијела вода које пониру на поменутом дијелу 

водотока (Кифино село – понорска зона Биоград) да би, пролазећи кроз кречњаке испод поља (тзв. Жиљевска 

кречњачка греда), истекле на врелу Буне, воде које пониру у понорској зони понора Биоград, комуницирају 

директно са врелом Бунице. При томе битно је нагласити, а што је важно за дефинисање могућих утицаја, да 

на потезу узводно од Кифиног села, односно на потезу око Риља, такође постоје понорске зоне које, заједно 

са хидрогеолошким односима који владају у кориту и непосредно испод корита водотока, омогућавају да се 

прихваћене воде, текући непосредно испод корита водотока, поново врате у корито водотока да би се из њега 

инфилтрирале на већ поменути начин према врелу Буне. У циљу додатног разграничења сливова Буне и 

Бунице, у обиму који ће омогућити аргументованију процјену утицаја на њихов режим вода, истиче се да 

сливу Буне припада и сјеверни дио Невесињског поља, из кога се воде дренирају путем понорске зоне у којој 

су најзначајнији понори: Ждријело (825,76 m н.в.) и Бабова јама, који се налазе уз западни руб поља на 

контакту са кречњачким масивом Вележа и понор Златац (828,99 m н.в.) , близу сјевероисточног руба поља, 

код Доње Бијење. Све воде које пониру у ове поноре извиру на врелу Буне. У подручју Доње Бијење, у самом 

подножју доломитског масива планине Црвањ, налази се повремено врело, односно пећина са водом. У овом 

дијелу поља хидрографска мрежа је веома оскудна и карактеришу је повремени токови који се јављају у 

периоду већих падавина и топљења снијега. Значајни стални потоци су Алаговац и Душила, који у љетном 

периоду имају веома мали протицај. Ту су још стални извори: Покривеник, Стубо, Касимовац и др. а 

неопходно је навести и Пресјечки поток, Јездош и Љељенак као повремене бујичне водотокове. На Алаговцу, 

узводно од понора Ждријело, изграђена је брана која формира акумулацију дужине око 3km, ширине до 250 

m и дубине до 12 m, чија је максимална запремина 3*10⁶ m³ и служи за водоснабдијевање Невесиња. Како су 
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поток Алаговац и поток Душила који тече око 5 km и понире у Бабову јаму мале издашности, то њихов утицај 

на режим вода ријеке Буне, чијем сливу припадају, немају значајнију улогу. 

Најзначајнији понор кроз који отичу воде из преосталог дијела поља (слив ријеке Бунице) – Понор у 

Биограду, спада међу највеће појединачне поноре Динарског карста, и сигурно је понор са највећим 

капацитетом гутања у Источној Хервеговини. Понор, заједно са понорским зонама које се налазе непосредно 

узводно у конгломератима у којима је пронађен велики број понора, који су од Заломке удаљени преко 100 

m и који су хипсометријски знатно виши од ријечног корита, је директно повезан са врелом Бунице. Ово је 

једна од најдиректнијих веза у карсту Источне Херцеговине. Утврђени (измјерени) капацитет гутања Понора 

је 86m³/s. Максимални капацитет није тачно утврђен, јер се тада он налази под успором. Анализом криве 

пражњења ретензије која се формира изнад њега, процјењено је да максимални капацитет премашује 110m³/s. 

Када Понор гута 80m³/s брзина подземног тока већа је од 33,67cm/s. Вода утиче у Понор просјечно 210 дана 

годишње. С обзиром да је до коте 815 m н.в. (кота нуле је 799,90 m н.в.) вода још увијек у кориту Заломке, 

плављење почиње тек изнад те коте.  

У Невесињском пољу се од поплавних вода формирају двије акукулације. Једна се формира у сјеверном 

дијелу поља и то је мања акумулација и рјеђе појаве од оне која се формира у јужном дијелу као предпонорска 

ретензија испред Понора ( Биоград ) . При већим дотоцима формира се предпонорска ретензија, која плави 

дио поља испред понорске зоне, а највећи регистровани ниво поплаве је 838,20 m н.в. (20/21.11.1934.г.), што 

значи да је дубина поплавне воде код Понора износила 38,30 m. Укупна површина Невесињског поља износи 

око 17.000 ha, од чега је обрадива површина заступљена са више од 13.000 ha. Водни режим Невесињског 

поља у природном стању је прилично неповољан. Као и у другим херцеговачким пољима и на Невесињском 

пољу јављају се поплаве, али у мањој мјери. Поплаве се јављају на најнижим дијеловима поља, гдје се јавља 

висок ниво подземних вода, које су праћене локалним замочварењем земљишта. 

У дугорочном планском периоду, планирано је да се заштита од поплава на подручју Невесињског поља 

ријеши изградњом вишенамјенских акумулација (систем „Горњи хоризонти“). Акумулација Невесиње са 

браном „Пошћење“ је у изградњи, а акумулација ће се налазити на подручју Грабовице, Биограда и Зовог 

Дола, запремине 63*10⁶ m³. Кота круне бране је усвојена на бази максималних кота, које се могу јавити у 

акумулацији при наиласку поплавног таласа и износи 842,0 m.н.м. Обзиром да су предвиђена три преливна 

појаса ширине 15,0 m са круном на коти 836.0 m.н.м. претпостављена је гранична линија поплавног таласа 

на коти 838,0 m.н.м. што се „преклапа“ са појасом експропријације.  Акумулација Заломка са браном „Риља“ 

на подручју општина Гацко и Невесиње, запремине 185*10⁶ m³ је у дугорочном плану. 

Управљање поплавним догађајима у Невесињском пољу је у надлежности Електропривреде Републике 

Српске, односно ЗП „Хидроелектране на Требишњици“. 

 

Највјеродостојнији репер за идентификацију ризика од поплава, који могу захватити одређена подручја у 

општини Невесиње, јесте поплавни догађај из 2010.године. Поплава која се десила 1934. г. је била обимнија 

по захваћеној површини и количини воде, али мања по штети коју је нанијела због мањег броја објеката на 

поплављеном подручју.  

Поплавом из децембра 2010. г. обухваћено је око 1.400 ha пољопривредног и грађевинског земљишта. Штете 

на угроженом подручју је претрпило шест мјесних заједница (Биоград, Источни Биоград, Грабовица, Бијења, 

Зови До и Невесиње). Штету су претрпјела и насеља из МЗ Риља (Вртич и Вишњево) јер је поплавом захваћен 

инундациони дио уз горњи ток ријеке Заломке површине 4 ha. 

Штета је изазвана директним плављењем индивидуалних стамбених објеката, помоћних и привредних 

објеката, пољопривредног земљишта (оранице, воћњаци, ливаде, пашњаци и сл.), као и индивидуалних и 

заједничких стамбених јединица плављењем подрумских и приземних дијелова услијед појаве подземних 

вода. Поплављеним путевима била је спријечена комуникација становништва, електроводови и телефонске 

линије на угроженом подручју нису били у функцији, и сви су претрпили извјесна оштећења, која су 

изискивала додатне трошкове. Вода из четрња, као и изворска вода није била исправна за конзумирање на 

угроженом подручју, а проблеми узроковани загађењем воде учинили су продужење стања опоравка и 

додатне трошкове, који нису уврштени у коначан прорачун штете. Најдиректније је било угрожено око 260 

становника који су се морали евакуисати са угрожених подручја. Процјењена директна штета је према 

прорачуну износила 1.360.550,00 КМ. Наравно, она није коначна, и није обухватила доста сегмената у 

индиректном облику, а њихова вриједност и неколико пута премашује процјењену цифру. 

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА 

 

Ради лакше идентификације ризика изазваних поплавом на поручју општине Невесиње извршили смо 
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подјелу према подручјима на којима се дешавају поплавни догађаји, а који се могу представити као  засебне 

цјелине које су узрочно повезане. 
 

МОГУЋЕ ПОСЛИЈЕДИЦЕ ОПИС 

ПОПЛАВЕ У СЛАТО ПОЉУ 

На објектима Нема објеката на поплавном подручју 

На пољопривредном земљишту Искључиво пашњак 

На путевима Локални пут за Зајасен  

На електроводовима Нисконапонској траси онемогућен прилаз у случају квара 

Загађење воде и природне 

средине 

Извори у пољу (вода за стоку) 

Евакуација становништва Угрожена комуникација болесних и становника са посебним потребама 

Појава подземних вода Не угрожавају објекте 

ПОПЛАВЕ У ЛУКАВАЧКОМ ПОЉУ 

На Објектима Нема објеката на поплавном подручју 

На пољопривредном земљишту Искључиво пашњак 

На путевима Локални пут Невесиње-Берковићи. Етапа „Калдрма“ се потапа редовно 

На електроводовима Нисконапонској траси онемогућен прилаз у случају квара 

Загађење воде и природне 

средине 

Извори у пољу (вода за стоку) и рјеђе у чатрњама 

Евакуација становништва Угрожена комуникација болесних и становника са посебним потребама. На једном дијелу 
„Калдрма“ редовно долази до прекида комуникације. 

Појава подземних вода Не угрожавају објекте 

ПОПЛАВЕ НА ИНУНДАЦИОНОМ ДИЈЕЛУ ГОРЊЕГ ТОКА ЗАЛОМКЕ 

На Објектима На једном објекту у селу Риља (мања штета, без евакуације) 

На пољопривредном земљишту Мале површине шуме и пашњака 

На путевима Регионални путни правац Невесиње – Гацко, прилазни пут и мост за Вишњево  

На електроводовима Онемогућен прилаз нисконапонској траси на неким дијеловима 

Загађење воде и природне 

средине 

Не угрожава становништво 

Евакуација становништва Угрожена комуникација становништва на релацији Невесиње - Гацко 

Појава подземних вода Не угрожава објекте 

ПОПЛАВЕ НА СЈЕВЕРОИСТОЧНОМ ОБОДУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА 

На Објектима Мањи број објеката због појаве подземних вода (Доња Бијења) 

На пољопривредном земљишту На усјевима, ливадама и пашњацима, краткотрајне поплаве и спирање тла 

На путевима Углавном локални и некатегорисани путеви  

На електроводовима Пет решеткастих металних стубова је потопљено, али је ел. вод изнад воде 2m 

Загађење воде и природне 

средине 

Долази до загађења воде у чатрњама и на изворима 

Евакуација становништва Само у угроженим стамбеним објектима (Доња Бијења) 

Појава подземних вода Појава подземних вода интензивна, угрожава становништво на разне начине 

ПОПЛАВЕ НА ЈУГОЗАПАДНОМ ПОДРУЧЈУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА 

На Објектима Мјесне заједнице: Биоград, Источни Биоград, Грабовица, Зови До, Невесиње. Може бити 

поплављено до 200 различитих врста објеката. 

На пољопривредном земљишту На усјевима, воћњацима ливадама, пашњацима штета може бити тотална. 

На путевима Угрожени поједини локални и некатегорисани путеви 

На електроводовима Онемогућен прилаз нисконапонској траси на неким дијеловима 

Загађење воде и природне 

средине 

Загађење воде у свим облицима, као и природне средине 

Евакуација становништва Потенцијално угрожено око 800 становника, могућа евакуација до 250 становника. Угрожена ко-
муникација свих категорија становништва.  

Појава подземних вода Појава интензивна, угрожава становништво на разне начине 

ПОПЛАВЕ НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ 

На Објектима Подрумске просторије 

На пољопривредном земљишту На мањим површинама 

На путевима Оборински водотокови на градским улицама у ужем дијелу урбаног подручја 

На електроводовима Не прави проблеме 

Загађење воде и природне 

средине 

У мањој мјери 

Евакуација становништва Нема евакуације становништва 

Појава подземних вода Знатна појава подземних вода 

ЈЕЗЕРО АЛАГОВАЦ 
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Пуцање бране Поплавни талас не би угрозио становништво било ког насеља. Штета би настала на пумпној ста-
ници испод бране и могуће на локалном путу за насеље Средња вода. 

 

Према искуству и догађајима који су се десили у прошлости, а за које постоји писани траг или живо сјећање, 

идентификовали смо главне ризике од поплава на подручју општине Невесиње. У табели смо одредили 

учесталост њиховог јављања са кратким описом најизразитијих проблема које изазивају на одређеном 

подручју. Са одређеним ризицима се може рачунати када се упореде трошкови рјешења и штете које 

проузрокују, а неки од њих могу и морају бити отколоњени јер нарушавају нормалан живот становништва 

одређеног подручја, па чак и функционисање цјелокупне заједнице. Највећу штету узрокује поплавни догађај 

на југозападном подручју Невесињског поља. Иако се дешава у интервалима од 50 - так година проузрокује 

озбиљне штете, а рјешење  или ублажавање послиједица на неки прихватљив ризик се може очекивати 

изградњом система „Горњи хоризонти“.   

 
РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉАЊА ОПИС 

СТАЛНИ ПОВРЕМЕНИ 

 

1. ПОПЛАВЕ У СЛАТО ПОЉУ ●  Редовно годошње се дешава. Не наноси озбиљну штету. 

Проблематичан је прекид комуникације са Зајасеном, 

одсјечено је 20 становника  

2. ПОПЛАВЕ У ЛУКАВАЧКОМ ПОЉУ ●  Подручје етапе пута „Калдрма“ плави редовно сваке године 

за великих вода, при чему је одсјечено око 50 становника.  

Остале штете нису озбиљне. 

3. ПОПЛАВЕ НА ИНУНДАЦИОНОМ 

ДИЈЕЛУ ГОРЊЕГ ТОКА ЗАЛОМКЕ 
●  Прекид комуникације на регионалном путу редовно се 

дешава за великих вода, али не траје дуго. Остале штете 

нису озбиљне. 

4. ПОПЛАВЕ НА СЈЕВЕРОИСТОЧНОМ 

ОБОДУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА 
 ● Проблем праве подземне воде које се појављују у објектима 

што директно угрожава један дио становништва. 

5. ПОПЛАВЕ НА ЈУГОЗАПАДНОМ 

ПОДРУЧЈУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА 
 ● Настају велике штете за становништво и имовину. Јављају 

се као педесетогодишње воде. 

6. ПОПЛАВЕ НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ●  Редовна појава у току већи кишних падавина. Узрокује 
мање штете на објектима и градским улицама. 

7. ПУЦАЊЕ БРАНЕ ЈЕЗЕРА 

АЛАГОВАЦ 
 ● Наведен као могући догађај, али са малом вјероватноћом 

дешавања и малом штетом коју може начинити  

 

АНАЛИЗА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА ОД ПОПЛАВА 

Утицај на људе - Велике воде ранга појаве једном у 20 година, не изазивају значајније поплаве које би могле 

да проузрокују било какву штету, односно повреде људи. Велике воде ранга појаве једном у 50 година, само 

у одређеним случајевима могу изазвати поплаве мањих до средњих размјера на овом пољу. Исте немају 

директан утицај на људе, али под одређеним околностима (изразито јак интензитет падавина, нагли пораст 

нивоа воде у пољу), могу изазвати појаву мање штете и мањег броја повреда код људи. Све воде вишег ранга 

од претходно наведене, односно велике воде ранга појаве једном у 100 и 500 година, спадају у групу високо-

ризичних појава, које осим што изазивају значајније поплаве, могу да причине и значајнију до катастрофалну 

штету, тј. појаву мањег или већег броја повријеђених лица, па чак и људске жртве. 

Утицај на имовину - Велике воде ранга појаве једном у 20 година, иако не изазивају значајније поплаве, 

могу да проузрокују штету. Као такве спадају у ред ниско - ризичних до просјечно/прихватљиво ризичних, а 

њиховим утицајем долази до штете мањег обима. Велике воде ранга појаве једном у 50 година, по правилу 

изазивају значајнију штету. Приликом појаве јаче поводње, односно појаве изразито јаког интензитета 

падавина и наглог пораста нивоа воде у пољу, исте изазвају и трајну штету на имовини. Воде вишег ранга од 

претходно наведене, односно велике воде ранга појаве једном у 100 и 500 година, изазивају велику до 

катастрофалну.штету. 

Утицај на животну средину - Велике воде ранга појаве једном у 20 година, сматра се, да на овом пољу не 

изазивају било какав штетан утицај. Све воде вишег ранга од претходно наведене, односно велике воде ранга 

појаве једном у 50, 100 и 500 година, могу изазвати трајну штету на животну средину, због директног утицаја 

на подземље и специфичне абиотичке и акватичне средине.  

Утицај на инфраструктуру - Сматра се да велике воде ранга појаве једном у 20 година, не изазивају било 

какав штетан утицај на инфраструктуру, те је њихов утицај као такав безначајан. Приликом појаве велике 

воде ранга појаве једном у 50 година, долази до плављења локалних саобраћајница и прекида саобраћаја од 

3-7 дана, те као такве изазивају штету мањег интезитета. Све воде вишег ранга од претходно наведене, 

односно велике воде ранга појаве једном у 100 и 500 година, изазивају трајнију штету на инфраструктури, 
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приликом које долази до потпуног обустављања саобраћаја, снабдијевања електричном енергијом, водом и 

другим комуналним услугама, тј. дужих трајних прекида. 

Анализу идентификованих ризика од поплава на подручју општине Невесиње приказати ћемо у понуђеној 

матрици. 
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 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ ОД ПОПЛАВЕ 

 Обезбједити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова и правилима грађења, одреде општи и основни 

услови за заштиту од поплава. 

 Стално радити на повећању степена сигурности одбране од поплава кроз израду и иновирање техничке документације за 

изградњу. 

 Извођење антиерозивних радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта. 

 Изградња одбрамбених насипа, тамо гдје је то потребно и могуће урадити. 

 Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање (нарочито оборинских вода). 

 Изградња пропуста са већом пропусном моћи воде и елиминација уских пропуста. 

 Унапређивати системе осматрања преко водомјерних станица. 

 Предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга. 

 Оспособљавати грађане за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту гдје су носиоци мјесне заједнице 

које су угрожене поплавом. 

 Оспособљавати предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и уношење и њихових задатака у планове одбране. 

 Оспособљавати добровољне организације (Црвени крст и др.) и одредити задатке чија је активност везана за поплаву. 

 Оспособљавати чланове Штаба за ванредне ситуације за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава. 

 Обезбједи подизање општег нивоа информисања и знања о поплавама. 

 Утврдити расположиве ресурсе: техничке, административне, финансијске, кадровске и др. укључујући и планирање потреба 

за буџетским средствима. 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВЕ 

 Редовно праћење и осматрање водостаја на Заломци и бујичним потоцима 

 Активирање штаба за ванредне ситуације  

 Стављање у приправност снага и средстава којим располаже општински Штаб за ванредне ситуације 

 Информисање и обавјештавање становништва о могућем настанку поплаве и предузимање потребних превентивних мера за 

заштиту 

ОПЕРАТИВНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВЕ 

 Преко средстава јавног информисања се обавјештава становништво о насталој ситуацији и степену угрожености. 

 Врши се евакуација становништва, стоке и материјалних добара из поплављеног подручја. 

 Обезбјеђује се храна и вода за евакуисано становништво и стоку. 

 Обезбјеђује се храна и вода за становништво и стоку на поплављеном подручју. 

 Црпе се воде из поплављених објеката. 

 Врши се прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде. 

 Предузимају се хигијенско-епидемиолошке мјере за заштиту становништва и животиња. 

 Пружа се одговарајућа здравствена и друга медицинска помоћ становништву и ветеринарска заштита и помоћ животињама. 

ОПЕРАТИВНЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ У ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛИЈЕДИЦА ОД ПОПЛАВЕ 

 Темељно чишћење поплављених објеката. 

 Одвођење и испумпавање заосталих вода. 

 Чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката. 

 Микробиолошка контрола исправности хране и воде. 

 Укидање забране употребе воде. 

 Здравствено и санитарно обезбјеђење. 
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Према анализи сценарија ризика пуцање бране на језеру Алаговац у резултанти је приказано без ризика. 

Ниским ризиком оцјенили смо поплаве на урбаном подручју. С обзиром на вјероватноћу дешавања и штете 

које се могу очекивати као просјечан ризик окарактерисани су догађаји као поплаве у Слато и Лукавачком 

пољу и поплаве на сјевероисточном ободу Невесињског поља. Поплаве на инундационом дијелу горњег тока 

Заломке имају карактер високог ризика, због честе појаве и парализе виталних функција ограниченог 

карактера. Поплаве на југозападном подручју Невесињског поља представљене су као врло високо ризичне. 

Иако се дешавају у тзв. педесотогодишњем режиму, оне направе веома озбиљну штету људима и њиховој 

имовини. 

АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

Дефинишући капацитете који стоје на располагању за одбрану од поплава на овом подручју приказат ћемо и 

све расположиве мјере које могу бити од помоћи за елиминисање, односно смањење опасности од поплава 

или прихватање одређеног срачунатог ризика са минималним штетама и посљедицама.   

У спровођењу организације одбране од поплава предузимају се: превентивне мјере, мјере у случају 

непосредне опасности, мјере заштите и спасавања, када поплава настане и мјере за ублажавање послиједица 

од поплаве. 

 

Конкретне мјере које стоје у функцији постојећих капацитета за одбрану од поплаве, на подручју општине 

Невесиње су: 

● Закон о водама (усвојен 2006.г. са измјенама и допунама 2009.г. и 2011.г.) чини законски оквир у домену 

надлежности и управљања сектором вода и водних ресурса на територији Републике Српске. Он је дао 

оквир за доношење Главног оперативног плана (ГОП) одбране од поплава на подручју обласног ријечног 

слива ријеке Требишњице у Републици Српској. Због јединственог система „ Горњи хоризонти “, који се 

тренутно реализује по фазама на подручју Источне Херцеговине, у овај план је укључена и општина 

Невесиње, упркос чињеници да највећи дио водног потенцијала припада сливу Неретве. План је урађен 

од стране Ј.У.“Воде Српске“ Бијељина и усвојен је од стране Владе РС.     

● Заштита обала водотокова ријека: Заломке, Дрежањке и Зоводоке реализује се у оквиру ГОП-а, преко 

Електропривреде РС, односно ЗП ХЕТ Требиње, који је мјеродаван за проглашење редовних и ванредних 

мјера од поплаве. Они ангажују, путем уговора, друга правна лицима са потребни кадром и оперативним 

средствима за обављање послова заштите поменутих водотокова. 

● Слично је организован и систем надзора водостаја преко водомјерних станица ВС “ Пошћење “ , ВС “ 

Будисавље “ и ВС “ Риља “. 

● Влада РС је у оквиру ГОП-а, једним дијелом, извршила експропријацију земљишта које ће бити 

потопљено према плану ситема „ Горњи хоризонти “. Истовремено је ступила на снагу забрана градње 

објеката унутар инундационог дијела предвиђене акумулације Невесиње. За акумулацију Риља, која је 

планирана, као кључна карика система, реализоват ће се накнадно, прије почетка израде. 

● ШВС општине Невесиње броји 15 чланова, од којих је одређен један члан за послове одбране од поплава. 

● Од стране ШВС општине Невесиње формиране су јединице ЦЗ које могу дати директан допринос 

заштити и спасавању од поплава : 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за прву медицинску помоћ 

 Специјализовану ветеринарску јединицу цивилне заштите  

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за одржавање реда 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за спасавање из рушевина и рашчишћавање снијега (која 

уз припадујућу механизацију може послужити за рашчишћавање водотокова) 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за спасавање на води, под водом и са неприступачних 

терена (на висинама, јамама, пећинама, снијежним и бујичним блокадама, лавинама и сл.)   

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за асанацију терена 

 Јединице ЦЗ опште намјене у оквиру МЗ (око 120 припадника) 

● За деблокаду и рашчишћавање градског колекторског система за оборинске воде  Ј.К.П.“ Водовод и 

канализација “ располаже са радном снагом и механизацијом. 

● ТВЈ Невесиње са својим чалновима, опремом и средствима, такође може дати свој допринос. 

● Смјештајни капацитети, у случају евакуације, се могу организовати на различите начине и они увелико 

превазилазе евентуалне потребе:  
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 У мјесним заједницама које нису угрожене, може се организовати услован смјештај евакуисаних 

лица, у сарадњи са предсједницима савјета МЗ и повјереницима ЦЗ (индивидуални смјештај). 

 У спортској дворани се може смјестити око 300 лица, у слабим условима (само за прву помоћ). 

 У школским објектима је могућ смјештај за прву помоћ, са великим капацитетом (основна школа, 

средња школа, музичка школа, дјечији вртић, спортска сала основне школе...) 

● Капацитети за опскрбу становништва водом се састоје од средстава за превоз воде којом располажу ТВЈ, 

„ Водовод и канализација “ и физичка лица по сеоским домаћинствима. 

● Капацитети за опскрбу храном су у домену предузећа која се баве производњом и продајом хране и 

залихама у сеоским домаћинствима, које нису занемариве. 

● Опскрба лијековима је у домену четири продајне апотеке и двјема које припадају установама (дом 

здравља и болница).  

● Пристојним капацитетом за смјештај болесних располаже „ Општа болница Невесиње “.    

У дугорочном планском периоду планирано је да се заштита од поплава на подручју Невесињског поља 

ријеши изградњом вишенамјенских акумулација Невесиње, у подручју Биограда и Зовог Дола, запремине 

V=63×10⁶ m³ и Заломка, узводно од насеља Риља, запремине V=185×10⁶ m³. Заштита од брдских вода са 

планине Црвањ и дијела унутрашњих вода из западног и сјеверног дијела поља, требало би да се ријеши 

изградњом ободног канала који би диспонирао прикупљену воду ка акумулацији Невесиње. Уз наведене 

мјере за цјеловито рјешење проблема одводњавања Невесињског поља потребно је извршити регулацију 

неколико мањих водотока. 

 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 

 

Матрица показује ранг реализације потребних мјера у функцији процјењених капацитета и идентификованих 

ризика.   
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА ⁎ 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА⁑ 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА⁂ 
ПОПЛАВЕ У СЛАТО ПОЉУ ● ● ● 
ПОПЛАВЕ У ЛУКАВАЧКОМ ПОЉУ ● ● ● 
ПОПЛАВЕ НА ИНУНДАЦИОНОМ ДИЈЕЛУ ГОРЊЕГ ТОКА ЗАЛОМКЕ ● ● ● 
ПОПЛАВЕ НА СЈЕВЕРОИСТОЧНОМ ОБОДУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА ● ● ● 
ПОПЛАВЕ НА ЈУГОЗАПАДНОМ ПОДРУЧЈУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА ● ● ● 
ПОПЛАВЕ НА УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ● ● ● 
ПУЦАЊЕ БРАНЕ ЈЕЗЕРА АЛАГОВАЦ ● ● ● 

⁎           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

⁑           Капацитети за одговор и смањење послиједица 

⁂         Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

Проблематика Слато и Лукавачког поља огледа се у немогућности комуникације, јер долази до плављења 

пута који их повезује са Невесињем. Инундациони дио горњег тока ријеке Заломке плави путну комуникацију 

Невесиње – Гацко на два подручја: Вртич и Вишњево. Подручје Вртича се може ефикасно санирати 

одржавањем и побољшањем насипа, који је привремено насут. Дорадом се може ефикасно ријешити. 

Подручје Вишњева захтијева комплекснији приступ, рашчишћавања водотока и израде насипа на критичној 

етапи. Поплаве на сјевероисточном ободу Невесињског поља и штете којуе проузрокују су индивидуалног 

карактера, а квалитетније рјешење се може очекивати са израдом поменутог ободног канала. Поплаве на 

урбаном дијелу су углавном сведене на штете у подрумским просторијама стамбених објеката и мања 

оштећења улица и путева у урбаном насељу. Поплаве на југозападном подручју Невесињског поља су 

комплексне са могућим катастрофалним послиједицама, у најекстремнијем случају. Рјешење је у оквиру 

система „ Горњи хоризонти “.    

 

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

 Законски нормативи који се односе на регулисање изградње различитих врста објеката (стамбени, 

индустријски, пољопривредни...), инфраструктуре и култивације земљишта  на свим нивоима 
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(републички и општински) требају бити у функцији елиминисања или смањења ризика од послиједица 

поплава. 

 Планирање и стварање засада шумских и пољоприврдних култура на подручјима у близини водених 

токова који могу смањити ерозивну функцију оборинских и бујичних водотокова. 

 Рашчишћавање ријечних корита у сушном периоду када нема воде је једна од најпотребнијих мјера која 

може елиминисати или знатно смањити штету од поплава. Посебно на мјестима која се могу третирати 

као критична јер утичу на искључивање путних комуникација из функције, или плављење обрадивих 

површина на инундационом дијелу ријечних корита. 

 Земљани насипи који су урађени на појединим етапама корита Заломке уз путну комуникацију, требају 

бити квалитетније урађени. Вриједност потребног улагања у њихову израду је заиста скромна, а корист 

за локалне заједнице општина Невесиње и Гацко је немјерљива. 

 Редовна контрола и одржавање мостова на коритима ријека треба бити редовнија и темељнија, како у 

периоду године који није угрожен од поплаве, тако у вријеме бујичних водотокова, када се накупља већа 

количина различитог материјала и смањује њихову пропусност, а повећава притисак на носиве 

конструкционе елементе мостова. Такође, треба обратити пажњу на шкодљиви утицај леда. 

 Колекторски систем прихвата и одвода оборинских вода има уска грла, због чега настају проблеми на 

путној инфрастуктури урбаног дијела насеља. Са друге стране прихватни пропусти оборинских вода због 

нередовног чишћења блокирани су различитим садржајима, што ствара додатне проблеме. 

 Недовољна обавјештеност дијела становнишва или њихов немаран однос у подручјима високог ризика 

од поплаве, непосредно уз ријечно корито, битно утиче на генерисање опасности и реалан ризик од 

поплава. Без обзира на жива сјећања још увијек се организује живот у објектима и имањима која претрпе 

плављење и знатну штету у току 50 - то годишњих великих вода. 

 У Слато пољу редовно, готово сваке године, долази до прекида путног правца према Невесињу. Рјешење 

проблема је прилично комплексно јер је измјештање пута скупа варијанта за потребе 20 -  так становника 

који бораве на том подручју. То је ризик који се мора прихватити, али неопходност трагања за 

нормализацијом живота тог становништва јесте задаћа за будућност.  

 У Лукавачком пољу постоји алтернатива, односно путна веза са Дивином, на што се може ослонити око 

50 угрожених становника. Међутим плављење пута је проблем који се понавље сваке године и знатно 

отежава живот људима на том подручју. Трајно рјешење је прилично једноставно и захтјева санацију у 

виду насипања пута око 0,60 m максималне висине на критичној етапи у дужини од 10-15 m. Цијела етапа 

је дужине око 120 m и њено насипање омогућило би непрекидну комуникацију, што је релативно јефтино 

рјешење. Не постоји оправдање за игнорисање овог проблема у скоријој будућности. 

 Опремљеност и обученост тимова и јединица у локалној заједници за ову врсту елементарне непогоде је 

испод најосновнијег минимума. То захтијева стратегију планирања и набавке различитих врста опреме и 

средстава за заштиту и спасавање од поплаве, као и различите видове обуке.      
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ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
 

Подручје општине Невесиње, као друго по површини у Републици Српској, спада у ред оних подручја која 

су често угрожена пожарима, а нарочито пожарима тзв. отвореног простора (шумски, пољопривредни, 

депоније смећа... ). У статистичким показатељима видљиво је да се пожари на отвореном простору могу 

десити и дешавају у готово свим периодима године, да се повећава учесталост њиховог јављања, да се шире 

на све стране и да им је интензитет и штета коју изазову оно што их одређује. Поред њих ту су и пожари на 

стамбеним објектима у индивидуалним или заједничким стамбеним јединицама, пожари на помоћним 

објектима, пожари на пословним и индустријским објектима, пожари на превозним средствима, пожари на 

градским контролисаним одлагалиштима смећа и многи други. 

Као што их дијелимо према мјесту настанка, пожаре можемо подијелити и према узроку настанка. Тако 

имамо узроке пожара који се дешавају на отвореном простору, а као најчешћи су људско дјеловање са 

намјером и без намјере (нехат), електрична пражњења, атмосферско пражњење (гром), самоупала и многи 

други. Узроци настанка пожара у стамбеним објектима су најчешће повезани са ложиштима и димоводним 

инсталацијама, које могу бити лоше изведене, лоше одржаване или неправилно кориштене. Електричне 

инсталације су такође чест узрок настанка пожара, гасне нешто рјеђе, с обзиром не скроман број прикључака 

и други узроци у којима човјек има главну улогу, па чак и када је у питању дјечија игра или употреба свијећа 

и других тијела са отвореним пламеном. 

Ова област је дефинисана Планом заштите од пожара општине Невесиње, који је усвојен од стране 

С.О.Невесиње 09.07.2004.г. Одлуком број: 01-013-85/04, објављеном у „ Службеном Гласнику општине 

Невесиње, број:5/04 “. Урађен је према законски прописаној методологији и усклађен са Законом о заштити 

од пожара, а измјенама и допунама прати позитивне законске прописе. Поред поменутог плана донесен је и 

акт Мјере заштите од пожара општине Невесиње, који прецизније одређује правила и начине понашања у 

циљу побољшања заштите од пожара на подручју општине. 

Према Плану заштите од пожара општине Невесиње, између осталог, дефинисана су два карактеристична 

периода везана за пожаре : 

 Тромјесечни љетни период са максималним температурама и инсолацијом, те најмањом количином 

падавина и релативном влажношћу ваздуха, када се у првом плану истичу опасности од шумских 

пожара и пожара усјева. 

 Зимски период са минималним температурама и максималним ударима вјетра, због чега се повећава 

опасност од могућих пожара у стамбеним и пословним јединицама ради појачаног загријавања. 
 

Климатским промјенама, све присутније изазваним глобалним загријавањем, интегрално гледано на 

подручју општине Невесиње није дошло до промјена средње температуре и влажности. Међутим ако 

посматрамо фрагменталне промјене, да се уочити да је повећање средње и апсолутне температуре израженије 

према југозападним подручјима општине, а истовремено је средња релативна влажност ваздуха умањена, на 

истом подручју, што нас упућује на закључак о повећању пожарне угрожености на том подручју, а тиме и 

потребом за додатним мјерама заштите од пожара. 
 

Нагласит ћемо да су нарочито опасни пожари који се могу десити у пословним објектима којa складиште, 

продају и прометују запаљиве материје. Пожари у електроенергетским и машинским постројењима итд. 
 

Уз постојеће капацитете којима располажемо као локална заједница и доминантне ризике који су присутни 

покушат ћемо приказати резултате у виду недостатака и могућих рјешења. 

 

РИЗИЦИ ОД ПОЖАРА 
 

РИЗИК ОД ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ 

Пожари који настају и шире се на отвореном простору, на подручју општине Невесиње у корелацији су са 

активностима  припреме земљишта за обраду и сабирања љетине. Таква врста пожара најприсутнија је у 

другој половини љета, али гледајући статистичке податке ТВЈ, у задњих десет година, такви пожари се 

дешавају и у рано, сушно прољеће, као и сушну јесен, па чак и у зимским периодима без падавина.  

Као послиједица чишћења тла на коме ће се вршити засијавање, становништво спаљује отпад чиме се уз 

недостатак влаге и појачан вјетар стичу услови за ширење пожара на шумске културе. Та врста пожара је 

присутна већ у марту, ако се стекну услови, и траје све до маја, односно почетка вегетације. Одликују се 

спорим до средњим изгарањем и не производе веће материјалне штете, ако не рачунамо индиректне штете 

на екосистеме. Скупљањем љетине, нарочито стрних жита, у периоду јул/август, пољопривредници спаљују 

остатке на тлу, при чему изазивају пожаре који се веома брзо и неконтролисано шире на околину. Одликују 
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се брзим и широким изгарањем, захватајући велике површине и изазивајући велике материјалне штете, како 

директне, тако и индиректне. Спаљивање остатака стрног жита се временски продужи и у периоду 

септембра, па ако је попраћено ниском влажношћу и вјетром, стичу се услови за пожаре великих размјера и 

великих штета. У извјесним ситуацијама су забиљежени пожари настали на пољопривредним усјевима у току 

скупљања љетине, приликом кориштења неисправне или неправилно заштићене (од избацивања варница) 

механизације. Неадекватна употреба отвореног пламена приликом извођења одређених радова на 

отвореном простору, такође је познат узрок изазивања пожара. 

Поред поменутих разлога који имплицирају настанак пожара, ту су и пожари који настају са директном 

намјером  упале од стране чувара стоке како би добили веће површине за испашу, затим пожари који 

настају због немара излетника, ловаца и сл, дјечије игре, пожари изазвани прикривањем  шумске крађе, 

затим неконтролисаног сакупљања гљива (смрчак), за које влада фама да најбоље напредују на опожареном 

тлу, због чега их берачи подмећу.  

У мјери која се може приказати као мање од 2% су пожари изазвани природном појавом услијед удара грома, 

директним утицајем сунчевог зрачења, ефектом сферног огледала, преко крхотина стаклених предмета и 

други пожари чија је појава врло ријетка или готово могућа само теоретски. 
 

Осим поменутих узрока за изазивање пожара на отвореном простору, при чему се можемо сложити да је 

људски утицај пресудан, морамо нагласити и остале факторе који директно утичу на изазивање и развој 

пожара, а на које не утиче човјек. То су температура ваздуха, релативна влажност ваздуха која је везана 

за недостатак падавина, интензитет и правац вјетра.  
 

Подручја која су најрањивија, у смислу заштите од пожара на отвореном простору, су дефинисана у Плану 

заштите од пожара општине Невесиње. Она задовољавају параметре који их одређују као подручја 

потенцијално већег пожарног оптерећења : 

 Подручје околине језера Алаговац 

 Подручје Буквице 

 Подручје превоја Гребак и Вјенчаца у насељеном подручју 

 Подручје Златца 

 Господарска јединица „ Вележ “ 

 Подручје села Рабина, Жуља и Јасена 

Сва ова подручја одликују се карактеристикама које их издвајају у смислу пожарног оптерећења. Рецимо да 

је већина обрасла густом црногоричном или мјешовитом шумом, да се у њиховој близини или у њима налази 

путна комуникација, да их често посјећују излетници, ловци и сл. да су нека изложена јаком вјетру, а друга 

имају просјечну температуру у току вегетације изнад 18°C, да се на њима врши испаша стоке, некима је близу 

гробље, друга су у близини подручја на којима се спаљује пољопривредни отпад или дивља депонија и тд. 

Приказат ћемо податке о пожарима на отвореном простору који су се десили у периоду 2007.-2016.г на којима 

је интервенисала ТВЈ Невесиње и 2008. - 2017.г. на којима су интервенисали чувари шума Ш.Г.“ Ботин “. 
 

ГОД. БРОЈ ПОВРШИНА 

 Ха 

ШТЕТА ПОВРИЈЕЂЕНИ УЗРОК 

НЕПРОЦ. ЗНАТНА НЕЗНАТНА НАМЈЕРА НЕХАТ 

2007. 58 3.910 50 8 -- 1 8 50 

2008. 48 1 -- 8 40 1 8 40 

2009. 36 195 -- 4 32 0 10 26 

2010. 22 234 -- 1 21 0 7 15 

2011. 42 378 -- 2 / 5.000 КМ 40 1 7 35 

2012. 85 11.870 -- 6.000.000 КМ -- 2 45 40 

2013. 15 109 2 -- 13 0 2 13 

2014. 9 6 -- 1 8 0 7 2 

2015. 56 423 -- 5 51 0 20 36 

2016. 50 246 -- 5 45 0 25 25 

Σ 421 17.372 52 34/6.005.000 КМ 250 5 139 282 
Табела 1а  Подаци о пожартима на отвореном простору од ТВЈ Невесиње 

 

ГОДИНА БРОЈ  

ПОЖАРА 

ОПОЖАРЕНА 

ПОВРШИНА (Ха) 

ПРОЦЈЕЊЕНА ШТЕТА 

(КМ) 

ТРОШКОВИ ГАШЕЊА 

(КМ) 

2008. 11 663,30 -- -- 

2009. 6 14,50 1.460,00 124,00 

2010. 9 69,70 -- 2.220,00 

2011. 8 47,05 904,00 1.180,00 

2012. 24 1.998,00 4.923.306,00 20.584,00 
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2013. 2 1,70 2.100,00 80,00 

2014. 4 4,40 8.340,00 230,00 

2015. 4 19,70 49.650,00 300,00 

2016. 1 6,00 13.500,00 270,00 

2017. 11 677,65 -- 1.560,00 

Σ 80 3.502,00 4.999.260,00 26.548,00 
Табела 1б Подаци о шумским пожарима од Ш.Г.“Ботин“ Невесиње 

 

Број пожара који су евидентирани у табели 1а, су пожари на којима је интервенисала ТВЈ, док су пожари у 

табели 1б, пожари на којима су интервенисали чувари шума из Ш.Г.“ Ботин “ Невесиње. Одређени пожари 

се поклапају, односно они на које заједнички излазе на интервенцију. Иначе излазак чувара шума на пожарну 

интервенцију је везан за подручја под шумом на којој они газдују. ТВЈ излази на све остале пожаре, па и на 

оне за које прими позив за помоћ, од стране чувара шума.Штета која је наведена у табели 1а је подијељена 

на непроцјењену, незнатну и знатну која није процјењена, а ако је процјењена наведена је. За податке везане 

за узрок дати су само они за које је утврђена намјера, а за све остале је речено да су из нехата, мада је међу 

њима и један мали проценат тзв. осталих узрока пожара. Кроз табелу 1а није наведено трајање ових пожара, 

нити ангажовање снага и средстава, па је тиме ускраћен битан показатељ за размјере пожарне несреће. У 

табели 1б су, између осталог, дати подаци трошкова гашења. 

Можемо навести податке које имамо у службеној евиденцији ТВЈ који се уносе у Књигу интервенција , да је 

2012. г. било преко 40 интервенција од друге половине јула до прве половине септембра. У току дана је било 

појава више пожара истовремено на различитим локацијама, неки пожари су трајали више дана и угашени су 

уз помоћ кише, мада су ангажовањем ватрогасци заједно са становништвом давали свој максимум. Размјере 

пожара који су се дешавали у наведеном периоду су били катастрофални и без обзира што су постојали 

реални аргументи, ипак није дошло до проглашења ванредне ситуације. 

 

РИЗИК ОД ПОЖАРА НА СТАМБЕНИМ, ПОМОЋНИМ И ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА 

Пожари на стамбеним јединицама, пословним јединицама или обично комбинованим стамбено - пословним 

јединицама и помоћним објектима су пожари који, када се десе, изазову велику штету и опасно угрозе људске 

животе. Посебно су опасни када се десе у објектима са више етажних власника и веће спратности. На 

подручју општине спратност објеката не прелази П+4, како је дефинисано Регулационим плановима. На 

основу поменутих планова регулисани су и прилази и пролази искористиви за потребе заштите и спасавања, 

као и број и распоред хидраната за ватрогасне интервенције. 

Опасност од изазивања и ширења пожара се директно повезује са узроцима као што су ложишта и димоводи, 

електричне инсталације и грејна тијела, неправилна употреба отвореног пламена, намјера, нехат, дјечија игра 

и  други. 

Код ове врсте ризика морамо се сложити да је пожарно оптерећење у наведеним објектима знатно повећано 

у периоду касна јесен – зима – рано прољеће. У том периоду се, због хладноће, максимално користе ложишта 

или грејна тијела унутар објеката, што у крајњем случају може проузрочити настанак пожара. Јаки вјетрови, 

који су карактеристични за тај период године,  такође утичу на поспјешено горење унутар ложишта, 

стварајући повећану циркулацију прегријаног ваздуха унутар димовода, чиме долази до бољег изгарања и 

повећања температуре.У таквим условима често долази до запаљења неочишћених димњака и ложишта, 

што као резултат може изазвати пожар : кровне конструкције (тамо гдје је она неправилно изведена), 

међуспратног простора (код старих стамбених јединица, гдје постоји велика близина или директан контакт 

дрвене конструкције са димњаком), дрвеног намјештаја (у непосредној близини димовода) и осталог 

запаљивог материјала који се налази у близини ложишта и димовода. Пожари у димњацима стварају веома 

високе температуре, а за послиједицу имају њихова оштећења, што им повећава опасност од преноса пожара 

на запаљиве елементе у њиховој близини.У наведеном периоду долази до преоптерећења струјне мреже и 

грејних тијела, као крајњих потрошача. У таквим условима долази до прегријавања водова због мале и 

неадекватне профилације, кратких спојева и сличних ситуација што у крајњем случају за послиједицу може 

имати изазивање пожара. Неисправан електрични уређај је у сваком моменту потенцијални изазивач пожара 

и његова употреба је неприхватљива. Са друге стране неадекватна употреба, нестручно руковање и сл. од 

електричних уређаја праве потенцијалне изазиваче пожара. Није ријетка појава да се у помоћним објектима 

и шталама инсталира незаштићена сијалица са недовољно профилисаним каблом и грлом који се прегријава. 

Немаран однос људи, када у близину грејних тијела постављају веш, огревни материјал и друге запаљиве 

материјале, такође, често за послиједицу има изазивање пожара. Неисправни плински уређаји и инсталације 

су потенцијални изазивачи пожара и експлозије. Неадекватна употреба отвореног пламена, као 

потенцијални изазивач пожара у овим објектима, је такође добро познат узрок. Најрепрезентативнији 

примјер је употреба свијећа или других свијетлећих елемената са отвореним пламеном, који се користе у 
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тренуцима нестанка струје, а не можемо рећи да је то ријетка појава. Исто тако употреба алата који варничи 

и изазива велике температуре (заваривање, лемљење, брушење...) потенцијално представља опасност, када 

се заштита не организује у потребном капацитету. Отворена ложишта у сушницама су, такође, један од 

примјера оваквог изазивања пожара. 

Приказат ћемо податке о пожарима на стамбеним, помоћним и пословним објектима који су се десили у 

периоду 2007.-2016. г на којима је интервенисала ТВЈ Невесиње. 
 

ГОД. БРОЈ 

ПОЖ. 
ШТЕТА ПОВР УЗРОК 

НЕПР УТВРЂ  ЛОЖ и ДИМ ЕЛ ИНСТ НЕХАТ НАМЈЕРА НЕУТВР ОСТАЛО 

2007. 9 4 111.150 1 5 2 -- -- 1 1 

2008. 13 1 400.00 3 5 2 2 1 3 -- 

2009. 2 -- 4.200 1 -- -- 1 -- 1 -- 

2010. 3 -- 300 -- 3 -- -- -- -- -- 

2011. 8 2 62.600 1 3 -- 1 -- 1 3 

2012. 5 2 3.500 -- 2 -- -- 1 1 1 

2013. 10 2 121.400 -- 4 2 2 1 -- 1 

2014. 9 3 25.500 1 6 -- 1 -- 2 -- 

2015. 6 2 1.700 -- 2 -- 2 -- 1 1 

2016. 6 2 5.100 -- 6 -- -- -- -- -- 

Σ 71 18 719.950 7 36 (51%) 6 (8%) 9(13%) 3 (4%) 10(14%) 7(10%) 
Табела 2 Подаци о пожарима на стамбеним, помоћним и пословним објектима за период 2007.-2016.г 

 

У колони штете не значи да ако је термински одрђено непроцјењено, да штете није било. Напротив, она само 

није одређена. Видљиво је да су на пожарима објеката, као узрок најчешће забиљежена ложишта и димоводи, 

чак 51%. Рецимо и да се код наведеног узрока, гдје су електричне инсталације и уређаји заступљени са 8%, 

приказује гола чињеница, јер постоји много више инцидената који се рјешавају у почетној фази или не 

ескалирају у оној мјери да би били регистровани. Примјери гдје је узрок намјерна упала су само они за које 

постоји доказ у виду признања актера. Неутврђени узроци се могу приписати било коме узроку. Док су остали 

узроци различити, од удара грома преко плинских инсталација, па до спољних узрока који су на граници 

могућег (птица унијела у гнијездо - у поткровљу материјал који је тињао, вјетар распирио пламен, а он се 

проширио на кровну конструкцију). 

 

РИЗИК ОД ПОЖАРА НА ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА БОРАВИ МНОГО ЉУДИ 
 

Ризик од пожара на таквим објектима повлачи за собом претпоставку страдања великог броја људи и 

наношење велике материјалне штете. Можемо идентификовати објекте на подручју општине који могу бити 

у фокусу таквог ризика : 

 Основна школа „ Ристо Пророковић “ у Невесињу 

 С.Ш.Ц.“Алекса Шантић“ (нови и стари објекат) 

 Дом културе са музичком школом, библиотеком, галеријом и кино салом 

 Спортска дворана 

 Болница Невесиње 

 Ноћни клубови  

Према статистичким показатељима немамо забиљежене ситуације пожара у таквим објектима. Претпоставка 

да се то неће и не може десити у тренутку када се у њима налази велики број људи није добра ни у ком 

погледу. Катастрофалне послиједице се управо и дешавају код ситуација које се превиде и у којима се стичу 

услови, односно концентрације мноштва људи. На психичко стање појединца маса утиче на свој начин, па су 

паничне реакције веома извјесне, а оне могу бити погубне у таквим ситуацијама. 

Осим узрока пожара,на које треба обратити пажњу у таквим објектима, потребно је регистровати и 

мањкавости које могу утицати на стварање панике и хаотично понашање, а у крајњем случају трагичан исход. 
 

УЗРОЦИ ПОЖАРА  МАЊКАВОСТИ 

 Електричне инсталације и уређаји 

 Ложишта и димоводи  

 Дјечија игра и нехат 

 Пиротехничка средства 

 Намјерна упала 

 Терористички чин 

 Недовољан број отвора за излаз/улаз 

 Неадекватне вентлација 

 Недостатак знакова за упозорење и спасавање 

 Нефункционални прилази и пролази 

 Мањкавости носећих конструктивних елемената 

 Непостојање или мањкавост редарских служби 
Табела 3 узрокапожара и мањкавости на објектима у којима борави много људи 
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РИЗИК ОД  ПОЖАРА НА ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Пожари на индустријским објектима, када се десе, обично произведу декструкцију која за собом осим 

пожарне штете повуче и еколошко загађење виших или мањих размјера. Такође, обично су присутне и људске 

жртве, а материјалне штета у индиректном смислу неколико пута превазилази директну. Поред тога јавља се 

и социолошко-депримирајући аспект због губитка посла и цјелокупне егзистенције угрожених радника и 

њихових породица. У санирање стања код таквих пожара комплетна заједница мора уложити максималне 

напоре, са свим расположивим капацитетима. 

У периоду прије 1992.године општина Невесиње је имала разрађене погоне дрвнопрерађивачке и текстилне 

индустрије. У тим привредним гранама било је запослено нешто мање од хиљаду радника, што је за овакву 

средину био мотор покретач цјелокупне заједнице и живота у њој. Са аспекта заштите од пожара обје ове 

индустријске гране биле су веома захтјевне, ради чега су биле одређене бројне мјере како би систем 

функционисао. Инцидентне ситуације су биле ријетке, а када би се и десиле није долазило до њихове 

ескалације. У основи већина претпостављених захтјева против пожарне заштите се рјешавала превентивним 

мјерама. Њиховим планирањем и спровођењем бавиле су се службе којима је то била основна намјена, па је 

и систем заштите био ефикасан онолико колико и те службе, односно колико је био озбиљан њихов приступ 

тој проблематици. 

Период у коме тренутно живимо је карактеристичан по ниском степену индустријске производње. Дрвно 

прерађивачка индустрија се свела на узгој, сјечу и транспорт дрвних асортимената у сировом облику. Ризик 

представљају, искључиво шумски пожари. Текстилна индустрија је такође скромно заступљена, у облику 

кројачко-шнајдерских послова, што са аспекта заштите од пожара не захтјева посебне и сложене мјере. 

Можемо закључити да ризик, који тренутно постоји у овом сектору, не захтијева посебне напоре, а његова 

пројекција може да се уклопи у стандардан ниво ризика на који се рачуна, без потребе за додатно 

фокусирање. 

Металопрерађивачка индустрија је сведена на занатске или проширене занатске услуге и нема потребе да се 

обрати посебна пажња на против пожарну проблематику. Довољно је ослањање на постојеће мјере које су 

одређене законским и подзаконским актима у тој области. Ризик са којим се рачуна не излази изван тзв. 

стандардних оквира. Прехрамбена производња, односно она која функционише на овом простору је, такође, 

у границама прихватљивог стандардног ризика, који не захтијева нарочиту пажњу. 

Статистички гледано, према подацима ТВЈ, у протеклих десет година десила се само једна пожарна, 

инцидентна ситуација и то у простору за лакирање, дрвно прерађивачког погона, који је још био у функцији. 

Узрок је био неадекватна употреба алата који варничи, при чему је забиљежена знатна штета, која није 

процјењена. 

 

РИЗИК ОД ПОЖАРА НА ЕНЕРГЕТСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА 
 

Ову скупину ризика смо издвојили у посебну цјелину због опасности коју носи са собом и која је заступљена 

осим у самосталним привредним објектима тако и у објектима индивидуалне градње. Ови ризици осим 

пожарног имају и карактер експлозивног. Могу изазвати велика разарања са људским жртвама и великом 

материјалном штетом, производећи тоталну деструкцију нападнуте имовине. 

У ову скупину сврстали смо бензинске пумпне станице, електропреносне и електродистрибутивне објекте те 

парне и топловодне котловнице за централно гријање са различитим врстама горива као енергентима (дрво, 

угаљ, пелет, мазут, лож уље, плин...). 
 

БЕНЗИНСКЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ 

На подручју општине послују три бензинске пумпе које имају право продаје и транспорта лако запаљивих и 

опасних материја. Трећим лицима врше продају нафтних асортимената, а двије од њих и плина као погонског 

горива. Поред ових постоји и интерна пумпна станица у оквиру „Агрохерцеговина“ а.д. Невесиње. 

Са аспекта заштите од пожара и експлозије бензинске пумпне станице су нарочито захтјевне. Као таквима 

прописују се посебне мјере заштите и над њима се спроводи посебан надзор и контрола. У оквиру тих захтјева 

осим прописаних стандардних мјера заштите које важе за такву врсту дјелатности, прописују се и додатне 

мјере, а опрема и средства коју требају посједовати мора осигурати потпуну заштиту, како унутрашњег тако 

и спољног фактора опасности. Навест ћемо само неке посебне мјере које су протоколарно предвиђене и које 

захтјевају стриктно поштивање и високу концентрацију запослених радника који их спроводе : 

 Мјере заштите од пожара при превозу запаљививих течности; 

 Мјере безбједности приликом претакања запаљивих течности из цистерне у резервоар; 

 Мјере безбједности приликом претакања горива из аутомата за истакање у резервоаре моторних 

возила 
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 Мјере безбједности приликом чишћења подземних резервоара за смјештај горива; 

 Мјере безбједности приликом одржавања инсталација, опреме и уређаја који се налазе у објектима и 

просторима гдје су смјештене запаљиве течности; 

 Мјере безбједности приликом употребе алата и опреме која може изазвати пожар у случају извођења 

радова на простору пумпне станице. 

Без обзира на опасности које су присутне код ових објеката још није забиљежен инцидент у коме је могло 

доћи до ескалације ситуације са пожаром или експлозијом као исходом. Ризик са којим се рачуна знатно је 

смањен захваљујући посебним и додатним мјерама заштите. 
 

ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ И ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ ОБЈЕКТИ 

Електроенергетски објекти и инсталације због своје специфичности, приликом појаве кварова на њима, 

представљају опасност јер може доћи до појаве експлозије и пожара, као и директне опасности, од удара 

струје, по животе људи и животиња. У технички исправном стању ови објекти и инсталације не угрожавају 

животну и радну околину.  

У електропреносне објекте спадају : 

 Далековод ДВ 380 kV  Гацко-Мостар (на општинском подручју у дужини од 30 km) 

 Далековод ДВ 110 kV  Мостар-Невесиње (на општинском подручју у дужини од 8 km) 

 Главна напојна трафостаница (смјештена на Килавцима, снаге 20/20/14 MVA) 

У електродистрибутивне објекте спадају : 

 Далеководи надземни ДВ 10(20) kV (укупне дужине 264 km, разгранати у пет ванградских извода) 

 Енергетски каблови подземни 10(20) kV (укупне дужине 4км, разгранати у четири градска извода) 

 Трафостанице ТС 10(20)/0,4 kV (167 комада, разних конструкција, прикљичене на 10 kV изводе) 

 Нисконапонске надземне мреже 1kV (323 km) 

 Нисконапонске кабловске подземне мреже 1kV (18 km) 

 Кућни прикључци и мјерни уређаји (5.131 комад) 

 Трафостанице привредних и приватних власника које самостално одржавају (22 комада) 

Утицај електропреносних уређаја на околину обрађен је кроз елаборат заштите од пожара. Власници су 

дужни водити рачуна о њима у складу са поменутим елаборатом, властитим планом заштите од пожара и 

према важећим законским прописима који уређују ову област. 

Електродистрибутивн и надземни водови могу бити узрочници појаве пожара услијед кварова на њима. 

Ти кварови могу настати због лошег извођења и уградње материјала лошег квалитета, услијед атмосферских 

пражњења, временских неприлика, старости и дотрајалости конструктивних елемената и нередовног 

одржавања. Познати су пожари на линијама далековода приликом удара грома, када се дрвени стубови 

излажу великим механичким напрезањима, цијепају се, угљенишу и пале чиме преносе пожар на околину 

или пробојем изолатора на стубовима када проводник пада на тло и изазива пожар околине. Појавом 

земљоспојева или кратких спојева на далеководу, јавља се електрични лук велике енергетске вриједности 

који може изазвати пожар околине, нарочито тамо гдје далеководи пролазе кроз средине које су погодне за 

настанак и ширење пожара (објекти, сјеници, стрништа, шикаре, шуме...). Подземни кабловски водови свих 

напонских нивоа су, са аспекта заштите од пожара, знатно мање опасни због полагања у средину која није 

запаљива. Трафостанице свих напонских нивоа са уљним трансформаторима и/или малоуљним 

прекидачима не представљају непосредну опасност за избијање пожара, зато што се у самом зачетку 

предузимају мјере специјалне заштите електроенергетских постројења од пожара : правилним избором 

електричне опреме, правилним димензионисањем и правилним лоцирањем у односу на околину. Извјесна 

опасност од избијања пожара постоји појавом кварова у току експлоатације и лошим одржавањем 

постројења. 

Тренутно стање електродистрибутивних објеката на подручју општине Невесиње, са уоченим недостацима 

и могућношћу изазивања инцидента – пожара може се описати на следећи начин : 

 Упркос редовном одржавању трафостаница, због дотрајалости опреме и недовољног улагања у њихову 

обнову за послиједицу је имало настанак техничких недостатака што се директно одражава на повећану 

могућност појаве експлозије и пожара. 

 Проблеми надземне мреже се очитују на недостацима носивих дрвених стубова, чија динамика замјене 

не прати потребан ниво заштите, као и недовољним улагањем у чишћење терена од запаљивог материјала 

испод далековода. Те околности значајно оптерећују ризик од настанка и ширења пожара. 

 Проблеми са кућним прикључцима се јављају код застарјелих тзв. АТГ водова и могућности изазивања 

варничења, односно појаве пожара у њиховој близини. 
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ЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 

Најједноставнија подјела ових постројења је на постројења која се уграђују у стамбене, пословне или 

комбиноване објекте и постројења која се уграђују у привредне и јавне објекте. 

Објекти индивидуалне градње или власници станова у заједничким зградама проблем загријавања и 

кориштења топле воде, поред уобичајених начина, рјешавају системом централног гријања, користећи 

различите енергенте. Најзаступљенији су системи на круто гориво, у првом реду дрва и угаљ, а у новије 

вријеме и пелет. Присутни су и гасовити енергенти, али у мањој мјери, док је течни енергент (нафтни 

дериват) веома риједак. Пренос топлоте до грејних тијела (радијатора) реализује се топлом водом или 

воденом паром. Системи који се том приликом користе номинално имају задовољавајућу снагу за предвиђене 

јединице у којима се користе. Њихово одржавање препуштено је власницима, а сама потреба за загријавање 

намеће ажурност. Са аспекта заштите од пожара и експлозије не представљају посебну опасност, када се 

добро одржавају и користе у предвиђеним вриједностима, поштујући упутства и препоруке произвођача. У 

супротном, потенцијално се могу сматрати изазивачима експлозије и пожара. У таквом случају могу изазвати 

знатну материјалну штету и озбиљно угрозити људске животе. 

Системи централног гријања који се инсталирају у привредне и јавне објекте су енергетска постројења 

веће пројектоване номиналне снаге. Њихова употреба, кориштење и одржавање захтијевају едуковане 

оператере са одређеним вјештинама, који између осталог посједују и минимум знања везаног за заштиту од 

пожара и екплозије. Енергенти који су најзаступљенији у таквим системима су круто гориво (дрво, угаљ и 

пелет), течни енергенти (мазут, лож уље...), а присутан је и плин, као примарна или алтернативна варијанта. 

Ложишта су најчешће смјештена у подрумске и сутеренске просторије, гдје се може јавити проблем 

неадекватне вентилације. Један дио таквих система је израђен у складу са свим потребним нормативима и 

прописаним протоколима заштите. Код ових нових система обично се уграђује варијанта са двије врсте 

погонског горива. Старији системи који су били у функцији су, углавном, модернизовани са урађеним 

преправкама и ревитализованим системом. Са аспекта заштите од пожара они не представљају опасност, када 

се редовно одржавају и контролишу, у противном могу бити потенцијални изазивачи експлозије и пожара, 

при чему могу угрозити људске животе и направити велику материјалну штету.  
 

РИЗИК ОД ПОЖАРА НА ТРАНСПОРТНИМ СРЕДСТВИМА 
 

Ризик који разматрамо у овом сегменту односи са на транспортна средтва, која могу угрозити животе људи 

и направити материјалну штету на подручју општине Невесиње. Можемо их подијелити на двије скупине у 

контексту опасности  коју могу индуцирати на људе и имовину  :  

 Моторна возила за превоз људи и личног пртљага, моторна возила за превоз терета, специјална возила и 

летјелице. 

 Транспортна средства у којима се превозе лакозапаљиве и опасне материје. 

Моторна возила за превоз људи и личног пртљага морају задовољити одређене услове како би могла бити 

кориштена у јавном саобраћају. Ти услови су веома добро повезани са безбједношћу свих актера у саобраћају 

и можемо рећи да су у нормалним условима експлоатације потпуно безбједни. Моторна возила за превоз 

терета и специјална возила, фокусирајући се на проблем безбједности имају потпуно исти третман као и 

ова претходна. Проблеми везани за експлозију и пожар могу настати онда када се не поштују саобраћајни 

нормативи, када се лоше одржавају, када се користе неадекватно и изван предвиђених граница и могу бити 

средство терористичког напада.  

Пожар и експлозије на овим средствима настају услијед саобраћајног удеса, лоше изведене инсталације 

(електричне и довод горива), механичких проблема када због трења долази до прегријавања мотора или 

других дијелова возила или када су предмет терористичког напада. 

Летјелице, мислећи на хеликоптере, обављају задатке и ниске прелете на овом подручју. Опасности које 

могу настати њиховом употребом су у категорији потенцијалних. Потребно је нагласити да постоји реална 

потреба,за кориштење ових транспортних средстава, која ће временом бити све израженија, а самим тим и 

потреба за организовање простора на који ће моћи безбједно слетјети. 

Транспортна средства у којима се превозе лакозапаљиве и опасне материје су средства чија употреба 

може потенцијално угрозити животе људи и напаравити велику материјалну штету. Осим стандардних 

процедура које су за ова возила обавезне, постоје и посебне процедуре које су у функцији безбједности и 

нешкодљивости за становништво, материјалне добра и екосистем. 
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СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 
 

УЗРОК ПОЖАРА КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОЖАРИ ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА 

Спаљивање остатака стрног жита Пожари који се најчешће догађају у љетном периоду и 

често имају карактер пожара великих размјера. Неријетко 

захвате површину више општина. Наносе велику директну 
и индире-ктну штету, која се тешко може номинално 

изразити. Највеће штете производе на шумским 

комплексима, у пољопривреди као и цјелокупном еко-
систему. На њиховом спречавању учес-твују снаге и 

средства која стоје на располагању локалној заје-дници, 

укључујући и угрожено становнишво.  У условима по-
већане температуре, недостатком  падавина и појачаним 

вјетр-ом у току дана може настати више пожара што има 

тенденцију да произведе катастрофално стање.  
Представљају велики проблем цјелокупног друштва.  

Неисправна и небезбједна механизација 

Неадекватно кориштење отвореног пламена 

Намјерна упала од стране чувара стоке 

Немаран однос ловаца, излетника и сл. 

Шумска крађа 

Скупљачи скупљих јестивих гљива (смрчак) 

Дјечија игра 

Удар грома 

Ефекат сферног огледала 
ПОЖАРИ СТАМБЕНИХ, ПОМОЋНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 

Димњаци, ложишта и други елеменати димовода Догађају се у току читаве године. Ипак су најчешћи у току 

зи-мског периода, када  се врши интензивно загријавање 
објеката и када долази до преоптерећења 

електродистрибутивне мреже. Такви пожари наносе 

велике материјалне штете и директно уг-рожавају животе 

људи.У принципу, када се десе, захтијевају сложенију 

интервенцију на њиховој елиминацији, због околн-ости у 

којима се дешавају и потребе за употребом сложеније 
опреме и средстава.  

Грејна тијела са различитим врстама горива 

Електрични уређаји и  инсталације  

Плински уређаји и инсталације 

Немаран однос према грејним тијелима и уређајима 

Неадекватна употреба отвореног пламена 

Употреба алата који варничи и производи високе температуре 

Дјечија игра 
ПОЖАРИ НА ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА БОРАВИ МНОГО ЉУДИ 

Ложишта и димоводи  Такви пожари могу узроковати катастрофлне послиједице 
по животе људи и њихову имовину. Осим проблема који 

се одре-ђују као пожарни, постоје и они који се 

детерминишу као мањ-кавости, али синергичност узрока и 
проблема  за собом повла-чи могуће катастрофално стање. 

Дјечија игра и нехат 

Пиротехничка средства 

Намјерна упала 

Терористички чин 
ПОЖАРИ ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА 

Електрични уређаји и инсталације То су пожари  који, када се десе, могу изазвати 
катастрофалне послиједице. На подручју општине 

тренутно немамо опасност због таквог сценарија  јер је 
индустријска производња на нис-ком нивоу. Са друге 

стране у таквим објектима превентивне и  друге мјере 

заштите се стриктније поштују. Некада је постојала 

израженија потреба за експлицитнијом заштитом од 

пожара у секторима дрвопрерађивачке и текстилне 

индустрије, а сада је то сведено на постојећи ризик са 
којим се може рачунати без потребе за додатним и 

захтјевнијим мјерама. 

Ложишта и димоводи 

Лако запаљиви материјали 

Опасне и нагризајуће материје 

Употреба алата који варничи и изазива високе температуре 

Употреба отвореног пламена 

Самоупала 

Небезбједна громобранска заштита 

Немаран однос 

Намјерна паљевина 
ПОЖАРИ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА 

Неисправни електрични уређаји и инсталације Мисли се на пожаре који се могу десити у објектима  

попут: бензинских пумпних станица; електропреносних и 

електроди-стрибутивних објеката; топловодних и парних 
котловница.  

Такви пожари се одликују брзим изгарањима и често су 

пропр-аћени експлозијама. Наносе велике материјалне 
штете, а нери-јетко директно угрожавају људске животе. 

Превентивне и ос-тале мјере заштите које се предузимају у 

таквим објектима мо-рају бити стриктно поштоване.  
Могу изазвати катастрофалне послиједице. 

Неисправни механички уређаји и инсталације 

Употреба отвореног пламена 

Употреба алата који варничи и изазива високе температуре 

Нестручно и немарно руковање опремом и средствима 

Непоштовање безбједоносног протокола 

Небезбједна громобранска заштита 

Намјерна упала 
ПОЖАРИ ТРАНСПОРТСКИХ СРЕДСТАВА 

Неисправне инсталације (довод горива и електричне) Овакви пожари се најчешће дешавају на индивиуалним 

возил-има, а за послиједицу имају ограничену материјалну 
штету и директно угрожавање актера у саобраћају. Када се 

десе на ве-ћим транспортним средствима (камиони и сл.), 

а посебно када превозе лакозапаљиве, експлозивне или 
опасне материје, онда такви пожари могу проузроковати 

катастрофалне послиједице. 

 

Послиједица саобраћајног удеса 

Превоз лако запаљивих и експлозивних материја 

Превоз опасних и нагризајућих метерија 

Немар и непоштовање прописа и мјера заштите 

Намјерно изазивање пожара и експлозије 

Табела 4 Врсте пожара као идентификованих ризика са узроцима и карактеристикама 

 

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉАЊА ОПИС 

СТАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ 

1. Пожари отвореног простора ●  Дешавају се током читаве године, а најизраженији су 
љетном периоду. 
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2. Пожари стамбених, помоћних и 

пословних објеката 
●  Дешавају се током читаве године, али највише у току 

зимског периода. 

3. Пожари на јавним објектима у 

којима борави много људи 
 ● Никад се није десило, али није речено да се не може 

десити са катастрофалним послиједицама. 

4. Пожари индустријских објеката  ● Због малих индустријских капацитета, у овом  пе-риоду, 

ових пожара  готово и нема. 

5. Пожари енергетских постројења  ● Нешто израженији узрок је струја, али генерално не 

можемо рећи да се често дешавају. 

6. Пожари транспортних средстава  ● Пожар или експлозија као послиједица различитих узрока 

није честа појава. 

Табела 5 Учесталост јављања идентификованих ризикаса описом 

 

Пожари отвореног простора су најзаступљенији, редовно се дешавају у току цијеле године, зависно од 

услова, а најчешћи су у љетном, сушном периоду. Куће, станови, помоћни објекти и пословни простори су 

највише изложени ризику у току периода загријавања, односно зими са појачаним вјетром, мада се дешавају 

и у другим периодима године. Пожари на јавним објектима у којима се налази много људи нису забиљежени, 

али то не даје за право да кажемо да се неће десити. Структура индустријске производње се тренутно свела 

на оне гране чији је ризик знатно мањи, па је и пожарни ризик значајно умањен. Пожари на енергетским 

постројењима су готово занемариви, ако изузмемо струју као узрок, али у том случају су ризици могу 

окарактерисати као потенцијални. Пожар и експлозија код транспортних средстава нису честа послиједица 

код удеса и сличних инцидената, код ове врсте пожара. 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 
 

На графикону је приказана матрица ризика за идентификоване факторе ризика у функцији вјероватноће 

њихове појаве и послиједица које могу настати. 
 

ВРЛО ВИСОКА ВЈЕРОВАТНОЋА   5    Пожари  на отвор. 

простору 
 

ВЕЛИКА ВЈЕРОВАТНОЋА               4    Пожари стамб. 

пом.  и пословних 

објеката 

 

ПРОСЈЕЧНА ВЈЕРОВАТНОЋА       3    Пожари енергет. 

постројења 
 

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА                2  Пожари 

индуст. 

објеката 

Пожари 

трансп. 

средстава 

  

 

ВРЛО НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА     1 
    Пожари на 

јав. об.  у 

којима борави 

мн. људи 

 ОГРАНИЧЕНО 

1 

ОСРЕДЊЕ 

 2 

ОЗБИЉНО 

 3 

ВРЛО ОЗБИЉНО 

 4 

КРИТИЧНО  

5 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

Заштита од пожара на подручју општине Невесиње организована је на више нивоа. Примарни ниво заштите 

обављају ТВЈ Невесиње и Служба за заштиту од пожара Ш.Г.“ Ботин “ Невесиње. Секундарни ниво заштите 

проводи се у предузећима, пословним јединицама и јавним установама преко посебних служби или лица 

задужених за послове заштите од пожара и инспекцијским службама. У терцијарни ниво можемо сврстати 

снаге и средства којима располаже општина и које може ангажовати на пословима заштите од пожара. 
 

ПРИМАРНИ НИВО 

Територијална ватрогасна јединица Невесиње (ТВЈ) је професионална јединица, лоцирана на простору 

касарне унутар Ватрогасног дома. ТВЈ има 12 ватрогасаца, који обављају дежурство 24часа/365дана. 

Посједују и Сервис против-пожарних апарата. Опремљени су основним средствима и ватрогасном опремом. 

Старосна структура ватрогасаца није оптимална јер три ватрогасца прелазе доб од 55 година, чак осам има 

између 41 и 55 и један преостали мање од 30 година. Сви ватрогасци имају положен стручни испит и потребну 

школску спрему. Међу њима има шест Руководилаца акције гашења пожара са положеним стручним испитом 

и одговарајућим степеном сложености школске спреме. Посједују минимум што се тиче личне заштитне 

опреме, која се не надопуњује редовно према роковима употребе. Заједничку и осталу опрему и средства 

набављају према динамици планираној у Елаборату о посједовању опреме у ТВЈ. Што се тиче ватрогасних 

возила имају два навална, једно комбиновано, једну цистерну и два специјална теренска, ватрогасна возила. 
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Осим комбинованог ватрогасног возила „ IVECCO “ и ЛАДЕ НИВЕ (специјално теренско, ватрогасно возило) 

сва остала су стара преко 25 година, што их чини непоузданим приликом изласка на интервенцију. 

Служба за заштиту од пожара Ш.Г.“ Бот н“ су чувари шума, а по потреби и остали запослени радници. 

Они обављају примарну заштиту од пожара на подручју којима газдују шумским комплексима. Према 

номенклатури МУП-а, одсјека за експлозивне материје и ЗОП, разврстани су у другу категорији степена 

угрожености од пожара. Имају потребан број обучених припадника и основну опрему и средства, намјењену 

за гашење пожара на отвореном простору. Између осталог посједују и ватрогасну цистерну са резервоаром 

од 2,5 Т воде. Дежурство организују у складу са основном дјелатношћу, а приправношћу рјешавају кризне 

ситуације. 
СЕКУНДАРНИ НИВО 

Секундарни ниво заштите од пожара обављају службе и радници, који су као одговорна лица задужени за 

послове заштите од пожара, у оквиру предузећа, пословних јединица, јавних установа и сл. Они су дужни 

положити стручни испит и посједовати потребан степен сложености школске спреме за обављање тих 

послова. На основу обавезујућих докумената, која усвајају надлежни органи,та лица организују и спроводе 

заштиту од пожара на оном нивоу, како је законом прописано. Према одређеном степену угрожености од 

пожара, дужни су посједовати потребна средства и опрему за заштиту од пожара. 

Организацију и спровођење заштите од пожара контролишу инспекцијске службе : Одсјек за експлозивне 

материје и послове ЗОП Министарства унутрашњих послова и Инспекторат за инспекцијске послове РС. 
ТЕРЦИЈАРНИ НИВО 

У овај ниво заштите сврстали смо оне снаге које се можу ангажовати у циљу елиминације пожара који 

егзистира на подручју општине Невесиње. Тако имамо Специјалну јединицу за заштиту од пожара цивилне 

заштите и Јединице опште намјене цивилне заштите у оквиру мјесних заједница.  

Специјална јединица цивилне заштите за заштиту од пожара је по формацији вод и броји 28 припадника 

који су разврстани у посебна одјељења.  

Јединице цивилне заштите опште намјене у оквиру мјесних заједница су по формацији одјељења из десет 

мјесних заједница, који броје укупно око 100 припадника.  

 
ЈЕДИНИЦА БРОЈ ПРИПАДНИКА 

ПРИМАРНИ НИВО 

ТВЈ 12 професионалних ватрогасаца 

Служба заштите од пожара Ш.Г.“Ботин“ Невесиње 15-20 обучених лица за гашење пожара 

СЕКУНДАРНИ НИВО 

Предузећа Службе заштите од пожара  

Лица одговорна за спровођење заштите од пожара 

Инспектори Одјељења за експлозивне материје и послове ЗОП 
Министарства унутрашњих послова и 

 Инспектората за инспекцијске послове РС 

Пословне јединице 

Јавне установе 

Инспекцијске службе заштите од пожара 

ТЕРЦИЈАРНИ НИВО 

Специјала јединица ЦЗ за заштиту од пожара 28 обучених припадника 

Јединица ЦЗ опште намјене око 100 обучених припадника 
Табела 6 Људски капацитети заштите од пожара 

 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

Преко матрице процјене капацитета заштите од пожара покушат ћемо објаснити тренутно стање , нарочито 

тамо гдје смо оцјенили да су потребне велике промјене. Слободно можемо оцјенити да су превентивне мјере 

које се односе на пожаре отвореног простора и пожаре енергетских постројења веома добро одрађене на 

нивоу законских и подзаконских аката које дефинишу ту област, као и на већини осталих нивоа, ако их већ 

тако одређујемо. Највећи проблем представља изостанак казнене политике у виду откривања и 

санкционисања изазивача пожара. Док код пожара енергетских постројења мислимо на електро - преносне и 

електро- дистрибутивне водове и уређаје, које је неопходно ревитализовати због дотрајелости као и подручја 

изнад којих пролазе или су у њиховој непосредној близини, редовно прочишћавати од запаљивог материјала. 

 
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА * 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА** 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА*** 

Пожари отвореног простора ● ● ● 

Пожари стамбених, помоћних и пословних објек. ● ● ● 

Пожари на јав. објек. у којима борави много људи ● ● ● 
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Пожари индустријских објеката ● ● ● 

Пожари енергетских постројења ● ● ● 

Пожари транспортних средстава ● ● ● 
*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 

 

 Изостанак мјера казнене политике у виду откривања и санкционисања изазивача пожара, нарочито на 

отвореном простору. 

 Спаљивање пољопривредног отпада у периоду када није дозвољено, без потребних мјера заштите и на 

начин који је супротан од предвиђеног у оквиру Мјера заштите од пожара општине Невесиње. 

 Велики број дивљих депонија смећа, на свим расположивим локацијама унутар или непосредној близини 

шуме, као потенцијалним узрочницима пожара. 

 Постојање старих дрвених стубова, ослабљене функције због ограниченог периода експлоатације, на 

електро-дистрибутивној мрежи. 

 Застарјели и потенцијално опасни прикључци електричне струје на домаћинствима, нарочито на сеоским 

подручјима. 

 Запаљиве материје попут пластова сијена, сјеница и сличних објеката, депонија дрвета за огрев и др. 

често нису довољно удаљени од електроводова. 

 Мјеста на којима постоји потенцијалне опасност од изазивања и генерисања пожара су непросјецане, 

неочишћене и неодржаване трасе испод далековода и дистрибутивних електроводова. 

 Уградња електричних елемената, посебно у помоћним објектима, често нису у складу са потребним и 

прописаним нормама. 

 Употреба електричних уређаја који су неисправни, неусклађене снаге и профилације, кориштени 

супротно од упутства произвођача и нестручно одржавани, најчешће за послиједицу имају изазивање 

пожара. 

 Нередовна контрола, у законски предвиђеним роковима, електричних и громобранскух инсталација. 

 Нестручно изведени, оштећени и неочишћени димоводи и ложишта су један од најчешћих изазивача 

пожара, према статистичким показатељима. 

 Мали број хидраната на најгушће насељеном подручју, градске зоне. Поједини постојећи подземни 

хидранти нису у функцији због оштећења или су затрпани абразивним материјалом. Некима је немогуће 

прићи због возила паркираних изнад њих. 

 Хидрантске мреже у стамбеним објектима са више етажних власника нису у функцији, због лошег 

одржавања, непостојања потребне опреме (цријево, млазница, хидрантски кључ).  

 Недовољан број и неповољна старосна структура ватрогасаца у ТВЈ Невесиње. 

 Ватрогасна средства и опрема почев од ТВЈ, па преко Ш.Г.“ Ботин “ и ЦЗ није довољна нити поуздана у 

мјери која је потребна приликом изласка на интервенцију. 

 Едукација становништва, школске омладине и дјеце, из области заштите од пожар, није организована 

нити се спроводи. Проблем је шире природе и није довољно проводити едукацију само на локалном 

нивоу, то би требало бити стратешко питање. 

 Обавјештења, упозорења, препоруке и сл. које се односе на проблематику заштите од пожара, путем 

различитх врста медија, требају бити креативно осмишљене и пласиране у периодима повећане пожарне 

опасности.  
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МЕТЕОРОЛОШКИ РИЗИЦИ 
 

КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Клима (грч. - нагиб) или поднебље као метеоролошки појам је скуп временских појава, односно 

атмосферских процеса који карактеришу средње физичко стање атмосфере изнад неког дијела земљине 

површине. Савремена дефиниција одређује климу као динамички систем у којем учествују и једни на друге 

дјелују атмосфера, океани, литосфера, ледени и снијежни покривач, биосфера, укључујући и утицај човјека. 

Као једна од одредница за одређивање климе, свакако је и вегетација. 

Средње физичко стање атмосфере добија се из дугогодишњих осматрања метеоролошких елемената (сунчево 

зрачење - инсолација, земљино израчивање - радијација, температура зрака, притисак, влажност зрака, 

хоризонтална видљивост, облачност, количина падавина, висина снијежног покривача, густина снијега, 

испаравање, правац и брзина вјетра) и метеоролошких појава (магла, киша, снијег, грáд, роса, слана, иње 

итд.) које треба средити и статистички обрадити. 

На климатске елементе утичу климатски фактори које дијелимо на астрономске (активност сунца, земљина 

ротација и револуција), географске (географска ширина, распоред копна и мора, надморска висина, рељеф, 

врста подлоге ) и антропогене. Период осматрања метеоролошких елемената и појава за одређивање климе 

према Свјетској метеоролошкој организацији (World Meteorological Organization - WMO) износи 30 година.   

Према одлуци одсјека за климатологију при „ WMO “ , климатолошки низ 1961. - 1990. користи се као 

упоредни низ.  

Према „ Кöppеn “-овој класификацији климе , која се темељи на статистички добијеним, тачно одређеним, 

вриједностима годишњих и мјесечних температура и падавина, можемо рећи да подручје општине Невесиње 

има карактеристике слиједећих климатских разреда, односно климатских типова: 

 Cfa ..... Умјерено топла, влажна клима са врућим љетом......................................1% 

 Cfb ..... Умјерено топла, влажна клима са топлим љетом....................................90% 

 Cfc ..... Умјерено топла, влажна клима са свјежим љетом.....................................6% 

 Dfc ..... Снијежна, шумска, влажна клима са свјежим љетом................................3% 

Одлике ових климатских разреда очитују се постојањем правилног ритма годишњих доба. Падавине су 

распоређене дуж читаве године, али су чешће у току прољећа и јесени. Нема дужих периода суше, као ни 

непрекидних периода падавина. Температуре су умјерене, а у зимском и љетном периоду достижу своје 

максималне вриједности. 

Климатски разреди (према Копеновој подјели са ознаком Cf / abc) углавном су уједначени. Разлике се јављају 

код максималних и минималних апсолутних температура, па тако имамо врућа, топла и свјежа љета. 

Распоред падавина је готово идентичан, осим у љетном периоду за подручја са врућим љетом гдје је 

примјетна нешто мања количина падавина. Зимске температуре варирају у складу са вертикалним 

температурним градијентом, па је вриједност апсолутне минималне температуре нижа са повећањем висине, 

као и дужина временског периода са појавом снијежних падавина и задржавањем снијежног покривача. Овај 

тип климе познат је још и као „клима букве“, јер буква преовладава у шумској вегетацији. 

Подручја са климатским разредом (према Копеновој подјели са ознаком Dfc) позната још и као бореална, 

односно снијежна клима, одликује се вриједношћу “средње температуре“ најхладнијег мјесеца нижом од -

3ºC, док најмање један мјесец у години има „средњу температуру“ вишу од +10ºC. Што значи да су љета 

свјежа, влажна и кратка, а зиме хладне, дуге са снијежним падавинама и дужим временским периодом 

задржавања снијежног покривача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невесиње 

 
Климатски типови  који  су 

заступљени на подручју 
општине Невесиње .    

 

Према Копеновој подјели 
Слика 1 
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КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ 

Чињеница је да се климатске промјене дешавају и то је примјетно у сваком сегменту мјерљивих метео 

података. Упркос негирањима, промјене које се дешавају, утичу на све аспекте антропогене заједнице у 

микро и макро пројекцији. Приказат ћемо само два параметра видљивих промјена: на просјечну количину 

падавина  и средњу температуру ваздуха. 

Слика 2 приказује промјену годишњих количина падавина у односу на два референтна периода: 1961.-1990. 

и 1981.-2010. за подручје општине Невесиње и ширу околину. Примјетно је да западни, већи дио општине, 

има тенденцију пада количине падавина, док  источни дио има благо повећање. Глобално гледано средња 

количина падавина је готово  иста за цјелокупно подручје општине Невесиње. 

 

 

 
 

 

Разматрајући проблематику са аспекта заштите и спасавања уочљиво је да се на једном дијелу општине 

повећава пожарна опасност, док се на другом смањује, исто тако на једном дијелу се очекују проблеми са 

повећаном количином падавина (киша, снијег), док се на другом дијелу та врста опасности смањује. 

 

На слици 3 је приказана разлика средњих годишњих температура ваздуха, у датом региону, упоређујући 

период 1981.-2010.г. са периодом 1961.-1990. године.  Примјетно је да се на највећем  дијелу општине 

Невесиње (око 75%)  температура повећава до 0,4ºC,  на једном дијелу (око 20%) повећање је до 0,6ºC, док је 

на најмањем дијелу (око 5%) то повећање највеће до 0,8ºC. Тенденција повећања се наставља и као резултат 

је претпоставка  да је  тренутно повећање веће од 1ºC. Такво, односно толико повећање Средње годишње 

температуре знатно утиче на готово све природне и антропогене појаве, па је са аспекта заштите и спасавања, 

пројекција ризика добила неку нову димензију, коју је потребно темељније анализирати и имплементирати 

у планове за наступајући временски период. 

 

 

Промјене годишњих Количина 

падавина у датом региону  

Поређење периода 1981-2010, у 

односу на 1961-1990.  

Слика 2 

НЕВЕСИЊЕ
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Најочитије измјене, као потврда климатских промјена, се дешавају код апсолутних вриједности, било 

температуре, било количине падавина, величине снијежног покривача и слично. 

Као један од проблема који се очитују повећањем средње годишње температуре јесте опадање снијежног 

покривача у зимском периоду у планинском дијелу, што условљава смањење акумулације воде. Умјесто 

лаганог топљења снијега на прољеће, дешава се само да кишне оборине промптно пуне корита водотокова, 

што индуцира дефицит воде у прољетној и љетној сезони. Такав тренд се већ и сада значајно осјећа.  

Евидентна је све већа промјењљивост временских услова у свим сезонама и она подразумијева брзе измјене 

краћих периода (пет до десет дана) екстремно хладних и топлих временских услова, такозваних топлих и 

хладних валова и периода са екстремно великим кишним падавинама, као и сушама. Те измјене су често 

праћене јаким вјетровима. Овакво повећање осцилација температура и падавина доводе до повећања 

интензитета и фреквенције временских непогода, које су често праћене пљусковима кише, снијега или грáда. 

Примјетна је изузетна промјењљивост времена у кратким временским интервалима и на малом простору, као 

и погоршање биометеоролошких прилика, што директно имплицира реалне послиједице на пољопривреду, 

водопривреду, електропривреду и људско здравље. Очекује се да ће се трајање периода суше, учесталост 

поплава од бујица и интензитет ерозије тла повећати у наступајућем периоду. Поред тога, повећање се 

очекује и у појави грáда, олуја, муња, максималне брзине вјетра, што у ствари представља пријетњу свим 

облицима људске активности. 

 

МЕТЕОРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

У оквиру метеоролшких ризика, како смо назвали ризике од временских непогода, обрадит ћемо податке који 

нам указују на постојање реалних ризика, који могу угрозити животе и имовину становништва на подручју 

општине Невесиње. Интересоват ће нас: температура ваздуха (максимална, средња и минимална); количина 

падавина (киша, снијег, грáд : просјечне и апсолутне вриједности); релативна влажност ваздуха; ведрина и 

облачност; појава мраза, магле, слане; појава вјетра (смјер, брзина, честина); екстремне вриједности 

метеоролошких ризика, као показатељ климатских промјена и други подаци. У овом дијелу нећемо 

Разлика Средњих годишњих 

темпертатура ваздуха у датом 

региону 

Поређење периода 1981.-2010. у 

односу на 1961.-1990. 

Слика 3 

НЕВЕСИЊЕ 
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обрађивати ризик од поплаве, због потребе да се та област самостално прикаже, али количину падавина 

свакако хоћемо. Као закључак добит ћемо идентификоване метеоролошке ризике.     
 

У табелама ћемо приказати метеоролошке податке мјерене у Метеоролошкој станици Невесиње у периоду 

1961.–1990.године. 
 

    параметар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сред макс мин Σ 

Средње 

температуре 

 

-0,9 

 

0,5 

 

3,5 

 

7,5 

 

12,3 

 

15,5 

 

18,0 

 

17,8 

 

14,2 

 

9,7 

 

4,8 

 

0,5 

 

8,6 

   

Апсолутне макс. 

температуре 

 

15,0 

 

19,6 

 

21,5 

 

25,5 

 

29,5 

 

31,2 

 

35,0 

 

34,6 

 

32,0 

 

26,4 

 

30,4 

 

16,8 

  

35,0 

  

Апсолутне мин. 

температуре 

 

-19,2 

 

-17,0 

 

-17,0 

 

-9,0 

 

-2,0 

 

1,0 

 

5,0 

 

2,0 

 

-1,0 

 

-8,0 

 

-14,8 

 

-17,2 

   

-19,2 

 

Средњи број дана 

са појавом мраза 

 

26,3 

 

21,6 

 

16,7 

 

5,4 

 

0,2 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,1 

 

3,1 

 

13,6 

 

22,8 

    

110 

Просјечно први дан са појавом мраза 21. октобар 

Просјечно посљедњи дан са појавом мраза 19. април 
Табела 1  Температуре 

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

 

макс мин Σ 

Средње суме 
падавина 

(l/m²) 

 
171 

 
169 

 
165 

 
162 

 
119 

 
97 

 
65 

 
85 

 
116 

 
178 

 
242 

 
225 

 
 

   
1794 

Макс. Дневне  
суме падавина 

(l/m²) 

 
97,3 

 
108,6 

 
167,0 

 
116,2 

 
75,4 

 
70,2 

 
56,9 

 
80,2 

 
135,2 

 
160,2 

 
156,0 

 
135,2 

  
167,0 

  

Средњи број дана 
са падавинама 

(≥1mm) 

 
9,6 

 
10,0 

 
9,6 

 
10,6 

 
10,0 

 
9,0 

 
5,8 

 
6,5 

 
6,6 

 
8,4 

 
11,1 

 
11,0 

    
108 

Средњи број дана 

са појавом  
кише 

 

8,2 

 

8,6 

 

9,6 

 

11,8 

 

11,8 

 

10,9 

 

7,1 

 

8,3 

 

7,8 

 

9,5 

 

11,9 

 

10,7 

    

116 

Средњи број дана 

са појавом  
снијега 

 

6,4 

 

6,0 

 

3,9 

 

2,4 

 

0,1 

     

0,3 

 

2,4 

 

5,4 

    

27 

Максимална 

висина снијежног 

покривача у (cm) 

 

117 

 

70 

 

53 

 

34 

 

4 

     

10 

 

30 

 

65 

  

117 

  

Средњи број дана 

са снијежним 

покрив.(≥1cm) 

 

14,2 

 

14,2 

 

7,1 

 

1,5 

 

0,03 

     

0,1 

 

3,0 

 

11,5 

    

52 

Просјечно први дан са снијежним покривачем 23. новембар 

Просјечно посљедњи дан са снијежним покривачем 2. април 
Средњи број дана 
са снијежним 

покрив.(≥10cm) 

 
9,2 

 
8,0 

 
4,1 

 
0,5 

      
0,04 

 
1,2 

 
5,6 

    
29 

Средњи број дана 
са снијежним 

покрив.(≥30cm) 

 
4,0 

 
2,0 

 
1,1 

        
0,04 

 
2,1 

    
9 

Средњи број дана 
са снијежним 

покрив.(≥50cm) 

 
2,6 

 
0,4 

 
0,2 

         
0,3 

    
4 

Табела 2  Падавине 

 
    параметар I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сред макс мин Σ 

Средња 
облачност 

1/10 

 
5,8 

 
5,9 

 
5,7 

 
5,8 

 
5,6 

 
4,9 3,4 3,4 3,9 4,5 5,9 6,1 5,1 

   

Средњи број 

ведрих дана 

(N<2 

 

7 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

6 12 14 12 11 6 6       96 

Средњи број  

облачних дана  
(N>8) 

 

12 

 

11 

 

11 

 

10 

 

9 

 

6 3 3 5 8 12 13       103 

Средња Релативна 

влажност зрака 
(%) 

 

83 

 

80 

 

76 

 

70 

 

68 

 

68 63 65 69 75 80 83 73       

Средњи број дана 

са појавом  

грмљавине 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,6 

 

1,4 0,8 1,1 0,6 0,4 1,1 0,3       7 

Средњи број дана 

са појавом  

грáда 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,03 

 

0,1 

 

0,03 

 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,4 
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Средњи број дана 
са појавом  

магле 

 
1,0 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,5 0,3 0,3 3,6 3,7 2,5 1,5       15 

Табела 3  Метеоролошке појаве 

 
Правац вјетра 

 

 

Тишина 

 

„N“ 

 

„NE“ 

 

„E“ 

 

„SE“ 

 

„S“ 

 

SW 

 

W 

 

NW 

 

Σ 

Честине правца 

% 21,3 19,7 9,2 2,3 5,2 17,1 8,6 6,8 9,7 
 

99,9 
Средње брзине 

m/s 
 3,0 2,3 2,3 2,6 2,5 2,4 2,4 3,0 

 

Табела 4     Честина правца и средњих брзина вјетра 

 

Слика 4    Дијаграми честина и средњих брзина вјетра 

Бофоровом скалом дато је описно стање временскох услова. С обзиром да се, у широкој употреби, скала 

показала као изврстан квантификатор вриједности које често нису мјерљиве и ми ћемо је користити за приказ 

стања вјетра у упоредној вриједности описних и мјерљивих параметара. 

Ознака по Бофору Назив вјетра Одговарајуће брзине (m/s) 

6 Јак вјетар 10,8 – 13,8 

7 Врло јак вјетар 13,9 – 17,1 

8 Олујни вјетар 17,2 – 20,7 

9 Олуја 20,8 – 24,4 

10 Јака олуја 24,5 – 28,4 
Табела  5  Сегмент Бофорове скале (6-10) описа и брзине вјетра 

 

У наредним табелама приказат ћемо екстремне податке који су забиљежени у различитим периодима.  
 

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

Јачина (BOFOR) 8 10 10 9 8 8 8 8 6 8 10 10 10 
Табела  6   Максимални удари вјетра у Бофорима за период 1981.-1990.г. 

Табеларни приказ мјесечних количина падавина и максималних дневних количина падавина на овом 

подручју, у периоду 2007.-2014.г. 
год/мјесец Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Септ. Окт. Нов. Дец. 

2007 164,8 224,5 150 3,5 154,6 39,8 17,5 29 168,7 195,2 276 145,8 

2008 155 61,3 242,5 153,1 47,6 68,7 27 - 95,4 98,1 250,1 234,5 

2009 322,2 116 195,8 102,6 84,5 195 72,2 34,1 51,5 27,7 220,5 348,8 

2010 504,5 299,5 182 177,2 221,2 140,5 76,6 30,3 220,2 173,1 568,4 411 

2011 40 67 48 54,7 203,9 45,5 132,5 14,7 77,5 62,5 67,6 203,5 

2012 68,6 - - 324,3 136,5 15 16,8 - 16,7 182,5 151,9 241,9 

2013 345,5 231,5 166 210,5 213,5 89,8 89,7 57,5 204,7 137,7 227 37 

2014 272,8 184,4 80,2 123 97,4 146,2 157 99,5 268,7 51,8 176,3 300,9 

Табела 7  Мјесечне количине падавина (mm) 

 

год/мјесец Јан. Феб. Март Април Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. 

2007 72 42 56 3 36,1 11 12 8,5 78 48 75 48 

2008 41 28 74 31 22 24 15 0 59 24 52 54 

2009 78 28,5 63,5 21 21 29 26,5 18 15 10,2 71 67 

2010 102 39 51 33 88 34 28 18 119 57,5 89 115,5 

2011 24 33 21 34 42,5 16 28 14 69,5 25,5 29 71 

2012 28 - - 44 39 7,5 14 0 9 41 100,6 47 

19,7

9,2

2,3

5,2

17,1

8,6

6,8

9,7
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Честине (%)

3,0

2,3

2,3

2,6

2,5

2,4

2,4

3,0
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Средње брзине (m/s)
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2013 82 60 53 73 71 32 54,5 21 65,5 39,5 63 25 

2014 69 34 26,5 28 51,5 46 33 48 78 25 24,5 120 

Табела 8   Максимална дневна количина падавина (mm) 

 

Екстремни услови забиљежени у фебруару 2012.г. са висином снијега и максималним ударима вјетра 
Фебруар 2012. 

 

Датум 

Висина 

снијежног 

покривача 

Максимални 

удари вјетра 

m/s 

 

Датум 

Висина 

снијежног 

покривача 

Максимални 

удари вјетра 

m/s 

 

Датум 

Висина 

снијежног 

покривача 

Максимални 

удари вјетра 

m/s 

1 9 13,7 11 130 15,3 21 142 10,2 

2 20 18 12 160 13,1 22 120 18 

3 25 15,5 13 175 14,6 23 105 16,7 

4 118 14,9 14 175 10,1 24 95 13 

5 120 13,7 15 172 11,9 25 90 2,4 

6 120 25,4 16 185 24,6 26 80 16,6 

7 120 - 17 180 14,9 27 72 22,6 

8 120 23,7 18 160 4,5 28 70 14,2 

9 120 7,1 19 144 7,1 29 70 18,8 

10 120 20,6 20 130 8,4  

Табела  9    Висина снијежног покривача и максимални удари вјетра 

 

Навест ћемо само неке податке о мјерењима која су извршена у ТВЈ Невесиње, гдје је вршено свакодневно 

мјерење од 2002. године. Поузданост  измјерених података не прелази грешку од 2%, упоређујући 

вриједности са другим мјерењима : 

 Екстремно високе температуре измјерене у јулу 2007. године износиле су од +34ºC до +38ºC, а ефекат 

осјећаја топлоте се повећавао, с обзиром да је тај талас трајао готово 10 дана у континуитету. 

 Екстремно ниске температуре измјерене су у јануару 2009.године од -26ºC или у децембру исте године 

од -24ºC. Интересантно је запажање да је температурна разлика у микрорегији општине Невесиње - 

подручја ( Алаговац – Шеховина – Касарна) износила 4ºC, тако да је на подручју Алаговца измјерена 

апсолутна минимална температура од -30ºC. 

 У 2010.години десиле су се велике количине падавина (3.004,5mm), које су изазвале поплаве у 

2010/11.години.  

 Већ наредне 2011.године забиљежена је веома мала количина падавина (1017,3mm), што је помогло 

изазивању и ширењу великог броја пожара. 

 Екстремно велика количина снијега која је нападала за 24 часа, у фебруару 2012.године (око 130 cm) и 

наставак падавина у виду снијега условио  је проглашење ванредног стања на подручју општине 

Невесиње, чак и шире, на подручју већег дијела Херцеговине. 
 

Температура 

На основу измјерених вриједност у референтном периоду 1961.-1990.г. можемо израчунати средњу годишњу 

температуру која износи +8,6°C, максимална температура је +35,0°C, док је минимална -19,2°C. Највиша и 

најнижа средња мјесечна температура наступа послије солстиција. Средњи број дана са појавом мраза (t < 

0°C) је 110, са просјечним првим даном појаве око 20 октобра и просјечном последњим даном појаве око 20 

априла. Због климатских промјена средња годишња температура је врло мало порасла (испод 1°C), али су 

зато апсолутне температуре (минимална ≈ -30°C, максимална ≈ +38°C) видљиво промјениле вриједност. 

Просторни распоред температурне промјене пропорционално учествује у повећању ризика од појаве пожара 

на централном и југозападном дијелу општине, док је источни дио угроженији од појаве мраза. Промјена 

температуре на сваких 100 m висинске разлике зове се вертикални градијент температуре и можемо га 

апроксимативно узети као 0,56-1°C на 100 m висинске разлике, гдје са висином температура опада. 

Ризици који су директно везани са температурним вриједностима су врућина, хладноћа, мраз, суша, пожар. 
 

Падавине 

Према подацима мјерења за референтни период 1961. - 1990.г. средња годишња количина падавина на 

простору општине Невесиње износи око 1.800 l/m². Забиљежени дневни максимум падавина износио је 167,0 

l/m². Средњи број дана са појавом кише је 116, а са појавом снијега 27. Средњи број дана са снијежним 

покривачем је 52, док је максималнa висина снијега мања од 120cm. Снијег са најраније појави око 20. 

новембра, а најкасније почетком априла, мада је 2005.г. пао 8. јуна.  

Ипак, у 2010. години десиле су се велике количине падавина 3.004,5 l/m², које су изазвале поплаве у 

2010/11.години, а већ наредне 2011.године забиљежена је веома мала количина падавина 1017,3 l/m², што је 

погодовало изазивању и ширењу великог броја пожара. 

Екстремно велика количина снијега која је нападала за 24 часа, у фебруару 2012.године (око 130 cm) и 

наставак падавина у виду снијега условио  је проглашење ванредног стања на подручју општине Невесиње, 
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чак и шире, на подручју већег дијела Херцеговине. Максимална количина снијега износила је 185 cm, исте 

године.  

Контекст падавина у оквирима заштите и спасавања, повезујемо са одређеним ризицима, које смо назвали 

метеоролошки ризици. Као такве имамо потребу да их фокусирамо као факторе одређених ризика, па тако 

имамо: 

Кишне падавине  - У великом обиму изазивају поплаву и механичка оштећења тла. Велика релативна 

влажност ваздуха утиче на здравље људи, животиња и биљака. Недовољна количина кише утиче на појаву 

суше, као метеоролошког ризика са потенцијално великим послиједицама. 

Снијежне падавине – У великом обиму изазивају директну ванредну ситуацију, због паралисања виталних 

функција локалне заједнице. Нагло отапање великих снијежних падавина потенцијално ствара услове за 

настанак поплава. Недостатак снијежног покрова, као заштите од ниских температура на тлу, директно утиче 

на смањење приноса у пољопривреди. Недовољна количина снијежног покривача у планинским рејонима, у 

зимском периоду, за послиједицу има смањење акумулативних капацитета хидролошког потенцијала. 

Грáд – Прави директне штете, нарочито у пољопривреди, али и на објектима и другим материјалним добрима. 

Појава грáда је забиљежена од марта до краја јула, мада није необично да се јавља и у другим периодима. 

Највећу штету може направтии, ако се појави у августу. 
 

Вјетар 

Подручју општине Невесиње оцјењено је као ресурс за добру искористивост вјетроенергије, што потврђују 

намјере отварања, тренутно, два вјетропарка, на подручјима Трусине и Грепка.  Сјеверни правци пухања 

вјетра су најчешћи и износе 38,6% („ NW “,“ N “,“ NE “), на јужне отпада 30,9% („ SW “,“ S “,“ SE “), док је 

тишина заступљена са 21,4%. Максимална снага вјетрова који егзистирају на овим подручјима ријетко 

прелази 10 степени Бофорове скале, мада је на одређеним подручјима незванично забиљежена брзина од 

преко 120 km/h, што одговара приближно 34 m/s, односно на граници 11. и 12. степена Бофорове скале или 

урагана који има разарајућу снагу. У пракси вјетар, готово увијек, наступа са другим факторима (киша, 

снијег, грáд...)  

Ризици од послиједица које вјетар може проузроковати на овом подручју спадају у ону групу метео-ризика 

са великим и скупим штетама. 
 

Остале метео-појаве 

У остале метео-појаве сврстали смо оне атмосферске појаве које остављају нешто блаже послиједице, од оних 

које смо већ набројали. Ту можемо убројити: 

Магла – Ово подручје није оптерећено честом појавом магле. Појављује се у сваком периоду године, али је 

најчешћа током  јесени и ране зиме. Просјечан број дана са маглом износи 15. Не можемо рећи да она узрокује 

штете, али да може отежавати нормално функционисање заједнице је чињеница. 

Грмљавина – Спада у оне појаве које могу узроковати људска страдања и изазвати непосредне, као и много 

веће посредне штете. Појава грмљавине, везано за референтни период (1961.-1990.г.), гдје је наведена њена 

просјечна појава од 7 дана годишње, дефинитивно, је параметар који треба бити коригован као послиједица 

климатских промјена. Њена појава је чешћа у последње вријеме и ријетко се деси без пратећих фактора, а 

ако се деси, обично изазове пожар. Грмљавина је уз појаву града готово обавезна. 

Слана – Иако немамо званично забиљежене податке о појави слане, не можемо игнорисати њену појаву. У 

питању је метео-појава која може узроковати знатну штету, а нарочито у пољопривреди. Везана је са појавом 

росе и мраза, али да би се појавила слана која чини штету, потребно је испунити и друге услове. Најштетнија 

је када се појави у касно прољеће и рану јесен. 

Атмосферски притисак -  Притисак од 760 mm Hg еквивалентан је притиску од 1.013,25 mbar, што се сматра 

нормалним атмосферским притиском. Промјене притиска посредно су врло важне јер узрокују циркулацију 

ваздуха – вјетар, а тиме утичу на низ промјена у атмосфери. Промјене притиска узрокују вертикално и 

хоризонтално премјештање ваздуха. Значи да је атмосферски притисак посредни фактор настанка вјетра. 

Влага – Као метео-појава или боље рећи њен недостатак за послиједицу има директан утицај на појаву суше, 

а посредно као повољан фактор за изазивање и ширење пожара. Апсолутна влага ја количина водене паре у 

1m³ ваздуха. Порастом температуре расте и апсолутна максимална влажност. Релативна влажност у 

постоцима приказује однос између количине водене паре која постоји у ваздуху и максималне количине 

водене паре коју би ваздух могао примити на тој температури да би био засићен. Релативна влажност има 

максималну вриједност зими, а минималну љети на нашем подручју. 

Облачност и ведрина – Дефинитивно су параметри који не утичу на изазивање реактивних мјера заштите у 

оквирима метео-ризика, уколико облачност није повезана са падавинама. Спомињемо их из сензуалног 

хабитата као факторе који утичу на људско понашање, односно расположење, па чак и на здравствене тегобе. 
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Потпуно ведро небо има наоблаку 0/10 (0), а небо потпуно застрто облацима 10/10 (10). Средњи број ведрих 

дана , гдје је N < 2/10 износи 96, док средњи број облачних дана, гдје је N > 8/10 износи 103. 
 

Табелом ћемо приказати корелацију између метеоролошких фактора и појава са непосредним и посредним 

послиједицама које могу бити проузроковане њиховим дјеловањем. 
 

МЕТЕО ФАКТОРИ И ПОЈАВЕ ПОСЛИЈЕДИЦЕ 

Висока температура ваздуха 

Ниска температура ваздуха 

Врућина - Утицај на људе и околину - Појава суше - Појава и распиривање пожара 

Хладноћа – Мраз - Утицај на људе и околину – Поледица -  Слана 

Велике кишне падавине  

Недостатак кишних падавина  

Утицај на човјека и околину – Појава поплава 

Утицај на човјека и околину – Појава суше 

Велике снијежне падавине 

Недостатак снијежних падавина 

Утицај на човјека и околину-Угрожене виталне функције заједнице–Поплаве код  брзог отапања 

Штете због мраза на усјевима - Недостатак влаге у тлу – Предиспозиција за појаву ране суше 

Грáд Штете у пољопривреди, на материјалним добрима и природној околини 

Вјетар Штете на материјалним добрима и природи - Распиривање пожара – Губитак влаге у тлу 

Магла Успорава или отежава нормално функционисање заједнице 

Слана Штете у пољопривреди и природној околини 

Грмљавина Материјалне штете са могућим људским жртвама – Настанак пожара 

Атмосферски притисак Утиче на здравствено стање и понашање људи   

Ваздушна влага Утиче на здравствено стање и понашање људи   

Облачност и ведрина Утиче на здравствено стање и понашање људи   

Табела  10  Метеоролошки фактори и појаве као ризици и послиједице које узрокују 

 

Поред наведеног неопходно је напоменути да подручје општине Невесиње припада макрорегији на којој 

значајан утицај има тзв. Ђеновска циклона. Њеном појавом и трајањем реализује се доминантан утицај на 

дотично поднебље и климатске карактеристике на којима иначе преовладавају локални фактори, типични за 

микрорегију којом је детерминисано ово подручје.    

 

СТРУКТУРА ИДНТИФИКОВАНИХ МЕТЕОРОЛОШКИХ РИЗИКА 
 

Издвојит ћемо оне метео-ризике који својим дјеловањем представљају стварну пријетњу човјеку и његовој 

имовини, као и природи која га окружује. 

 Висока температура ваздуха 

 Ниска температура ваздуха 

 Кишне падавине великог обима 

 Снијежне падавине великог обима 

 Суша 

 Вјетар олујне снаге 

 Грáд 

 Грмљавина 
 

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉАЊА ОПИС 

СТАЛНИ ПОВРЕМЕНИ 

1. Висока температура ваздуха   Редовна појава у току љета, краћих и дужих интервала. 

2. Ниска температура ваздуха   Редовна појава у току зиме. 

3. Кишне падавине великог обима   Оне које изазову поплаве се повремно десшавају. 

4. Снијежне падавине великог обима   Не јављају се сваке године. Десе се повремено. 

5. Суша   Када на дуже вријеме изостану падавине или су 

минималне. 

6. Вјетар олујне снаге   Вјетар олујне снаге који наноси већу штету није редовна 

појава  

7. Грáд   Редовна годишња појава, али не са већом штетом 

8. Грмљавина   Редовна појава, са ријетким штетним послиједицама 

Табела 11  Учесталост јављања идентификованих метео-ризика 

 

 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД МЕТЕО-РИЗИКА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 

Анализу сценарија ризика изразит ћемо матрицом, која је у функцији вјероватноће појаве одређеног ризика 

и послиједица које могу настати. Њихова резултанта представља квантификовани ризик. 
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ВРЛО ВИСОКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

5 
  Ниска 

температура 

ваздуха 

  

ВЕЛИКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

4 

 Грмљавина Грáд Вјетар олујне снаге  

ПРОСЈЕЧНА ВЈЕРОВАТНОЋА 

3 
  Кишне падавине 

великог обима 

Суша Снијеж. падавине 

великог обима 
НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

2 
   Висока 

температура 

ваздуха  

 

ВРЛО НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 
     

 ОГРАНИЧЕНО 

1 

ОСРЕДЊЕ 

2 

ОЗБИЉНО 3 ВРЛО ОЗБИЉНО 

4 

КРИТИЧНО 5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

Матрица 1  Ниво идентификованих метео-ризика 

АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

Капацитете локалне заједнице, као одговор на метео - ризике почет ћемо са расположивим мјерама, које 

можемо подијелити на тзв. заједничке или опште јер важе за све типове поменутих ризика и посебне које су 

карактеристичне за одређени ризик. 
 

Заједничке или опште мјере 
Настојање појединаца и институција да путем медија буду информисани о временским приликама. 

Сваки појединац се треба придржавати препорука и упутстава за заштиту здравља и добара од временских неприлика. 

Организовати вријеме за рад и одмор тако да метео-ризици изгубе свој реактивни утицај. 

Правовремено организовати и пласирати информације становништву са упозорењима и препорукама као мјеру заштите од метео-ризика. 

У очекивању временских неприлика извршити припреме у виду опскрбе свим потрепштинама, како би очекиване послиједице биле што мање. 

Провјерити рад, а по потреби извршити поправку алтернативних могућности које доприносе нормализацији виталних функција у домаћинству. 

Одговорне институције локалне заједнице требају обратити посебну пажњу и правовремено организовати заштиту за циљне скупине 
становништв са посебним потребама. 

Систематски радити на планирању и набавци опреме за заштиту и спсавање од метео-ризика, пратећи трендове и ефикасна рјешења. 

У складу са наставним плановима и програмима организовати едукацију дјеце и школске омладине на тему заштите и спасавања од метео-ризика. 

Посебне мјере 
Метео-ризик Превентивне мјере Репресивне мјере 

Висока температура ваздуха Предузети мјере заштите у пољопривреди Подићи степен приправности за пожарну опасност 

Ниска температура ваздуха Предузети мјере заштите у пољопривреди Очистити лед са са пролаза, прилаза , степеништа... 

Велике кишне падавине Очистити водотокове, канале, оборинске одводе 
Поставити блокаде за продор воде у објекте 

Довести опрему за испумпавање воде у функцију 

Подићи степен приправности за опасност од 
поплава 

Мотрити водотокове и бране 

Активирати јединице за одбрану од поплава 

Велике снијежне падавине Припремити механизацију 

Организовати службе за снијег 

Припремити довољне количине соли и абразива 
Обиљежити путеве вертикалном сигнализацијом  

Провјерити стање енергената и извршити надопуну 

Активирати јединицу за уклањање снијега 

Редовно чистити путеве и друге површине од 

снијега 
Чистити тротоаре, прилазе и пролазе објектима 

Скидати леденице и снијег са угрожених кровова 

Организовати доставу намирница и лијекова 
Организовати мобилну здравствену екипу 

Суша Планирати набавку система за наводњавање 

Користити садни материјал веће отпорности на сушу 

Утврдити капацитете за опскрбу становништва водом 

Активирати ресурсе за доставу воде за пиће 

Олујни вјетар Утицати на поштивање грађ. норми за вјетрозаштиту 

Постављати вјетрозаштитне природне бране уз путеве 

Планирати природне заштитне зоне од вјетра 
На вријеме уклањати опасне објекте, дрвеће и сл. 

Активирати службе и јединице за рашчишћавање 

Грáд Организовати против градну заштиту 

Улагање у индивидуална средства заштите од грáда 

 

Грмљавина Поштивати законске норме за заштиту од грмљавине 

Планирати оптималан број заштитних инсталација 

Постојеће инсталације редовно тестирати и одржавати 

Радити на едукацији за заштиту од грмљавине 

Активирати службе за помоћ становништву 

Табела 12  Палета расположивих општих и посебних мјера за заштиту од метео-ризика 

 

Капацитети за заштиту и спасавање од присутних метеоролошких ризика на овом подручју, а са којима 

располаже општина Невесиње могу се навести као : 

 ТВЈ Невесиње са властитим снагам и средствима за различите врсте интервенција 

 Заштиту обала водотокова ријека: Заломке, Дрежањке и Зоводоке реализује ХЕТ Требиње, преко уговора 

са другим правним лицима која имају потребни кадар и оперативна средства за обављање тих врста 

послова. 

 Редовна јединице општине Невесиње за рашчишћавање снијега која се састоји од једне грађевинске 

машине и оперативца који је опслужује. 
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 „ Невесињепутеви “ а.д. Невесиње, који има сав потребни кадар и опрему, обавља одржавање и чишћење 

магистралних и регионалних путева.  

 Специјална јединица ЦЗ за рашчишћавање од великих снијежних падавина и снијега која се састоји од 

15 грађевинских машина и потребних оперативаца. 

 Јединице ЦЗ опште намјене из оквира мјесних заједница ( 13 одјељења за опште намјене из МЗ са по 10 

припадника и опремом). 

 Одјељење ЦЗ за спасавање са неприступачних терена са 10 припадника и опремом  

 Вод ЦЗ за заштиту од пожара са 28 припадника и опремом 
 Одјељење ЦЗ за прву медицинску помоћ са 13 припадника и опремом 

 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 

ПРИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА * 

ТОКОМ  

ИНЦИДЕНТА ** 

ПОСЛИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА *** 

Висока температура ваздуха ● ● ● 

Ниска температура ваздуха ● ● ● 

Кишне падавине великог обима ● ● ● 

Снијежне падавине великог обима ● ● ● 

Суша ● ● ● 

Вјетар олујне снаге ● ● ● 

 Грáд ● ● ● 

Грмљавина ● ● ● 
*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  
 

Оцјена да су потребне велике промјене код ризика суше и града лежи у чињеници да нису реализоване 

никакве превентивне мјере заштите. Основни разлог је претпостављени степен развоја пољоприврене 

производњен на коју се и односе запажања. 

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

 Решеткасти пропусти градског колекторског система за одвођење оборинских вода често су запушени 

абразивним и другим материјалом, а нарочито у прољеће. Због тога се појављује већа количина воде на 

улицама, тротоарима и другим мјестима гдје отежава нормално функционисање заједнице. 

 Оборински канали и одводи морају бити у беспрекорном стању у сваком временском периоду, а 

комуналне или друга служба, која их одржава и чисти, мора бити квалитетније контролисана. 

 Није добро ријешено чишћење површина од снијега, које користе пјешаци :  

 Због препрека на тротоарима ( узак габарит, расвјетни стубови, дрвеће, паркирани аутомобили...) не долази 

до њиховог чишћења од снијега или чишћења које није адекватно. Покушај чишћења великим и већим 

грађевинским машинама је могућ само на неким дијеловима тротоара, док је на већини или бар оним главним 

у близини школе готово немогућ.  

 Пјешачка зона у главној улици се чисти грађевинским машинама које праве штету на површинском камену. 

За ту намјену неопходно је предвидјети боље рјешење. 

 Паркирани аутомобили често онемогућавају одржавање и чишћење путних праваца од снијега. Мора се 

инсистирати на квалитетнијем рјешењу тог проблема у коме интерес има више фактора и судионика. 

 Опрема и средства редовних и ванредних служби за помоћ и отклањање послиједица од насталих ризика 

треба бити боља и у погледу квалитета и квантитета.  

 Проблем недовољне количине воде у сушном периоду, који се јавља у градском опскрбном систему, 

свакако да има своје послиједице на стање пољоприведних производа у домаћинствима.   

 Неопходно је боље упознати пољопривредне произвођаче са проблематиком ризика од суше и града и 

начинима како их превазићи. Нису довољне квалитетне прилике за постизање фер аранжмана између 

пољопривредника и кредитних организација за превазилажење губитака материјалних добара због суше 

и града. 
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 Превентивне мјере заштите од удара грома, које контролишу инспекцијске службе, требају у потпуности 

бити реализоване код свих законом обавезујућих  власника или корисника објеката, који подлијежу тој 

обавези. 

 Становништво је потребно боље информисати о начинима, условима и предностима које им стоје на 

располагању када осигурају своју имовину од послиједица метеоролошких, свакако и осталих, ризика. 

 Не ради се на планирању и реализацији постављања природних и других препрека, које имају функцију 

заштите од вјетра, на тзв. слабим тачкама. 

 Проблеми чишћења локалних и некатегорисаних путева у условима великих снијежних падавина 

повећавају се угрожавањем безбједности оних који обављају чишћење и уклањање снијега са тих праваца, 

јер трасе нису означене вертикалном сигнализацијом (без обзира да ли је примитивна). У неким 

случајевима могућност чишћења, из тог разлога, готово да није могућа.  

 Неопходно је правовремено утврдити трошност објеката, дрвећа и сл. који су подложни оштећењима 

утицајем метео-ризика (вјетар, киша, снијег...), а због тога могу угрозит људе или их повриједити и 

изазвати штете на другим објектима. 

 Потребно је побољшати капацитете за опоравак. 
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ЗАШТИТА ЗДРАВЉА 

 
Свјетска здравствена организација је 1948.г. дефинисала здравље као стање потпуног физичког, психичког и 

социјалног благостања, а не само одсуство болести. 

Заштита здравља становништва на подручју општине Невесиње је системски организована на два нивоа. 

Примарни ниво реализује се путем Ј.З.У.“ Дом здравља Невесиње “, које са својим капацитетима може 

задовољити основне здравствене потребе цјелокупног становништва на подручју општине. Објекат у коме је 

смјештен Дом здравља и који дијели са Болницом реконструисан је 2017. г. и сада задовољава све захтјеве и 

норме. У њему су смјештене различите службе које пружају медицинске услуге преко љекара породичне 

медицине и специјалиста из различитих медицинских области као и осталих медицинских и немедицинских 

радника. 

Секундарни ниво здравствене заштите на подручју општине Невесиње, преко радника запослених у 

различитим службама, у новом објекту и са савременом медицинском опремом, обавља Ј.З.У. „Болница 

Невесиње“. Ниво секундарне заштите коју пружа Болница са својим особљем превазилази потребе саме 

општине, а обзиром да на лијечење долазе пацијенти из цијеле регије, а и шире за одређене врсте 

медицинских хируршких услуга, можемо слободно рећи да она има регионални и шири карактер.  

Уз медицинске услуге које пружа Дом здравља и Болница, потребе за набавку лијекова и других производа 

фармакопеје задовољавају четири апотеке са потребним кадром, које су регистроване за обављање те врсте 

дјелатности на подручју општине Невесиње. Морамо наоменути да у склопу Болнице, као и Дома здравља 

постоје болничке апотеке за интерне потребе. 

Реална оцјена стања здравственог система на подручју општине Невесиње даје слику квалитетних 

капацитативних параметара, који се уз одређене корекције још могу побољшати, али ова област на подручју 

општине Невесиње има најбољу оцјену у односу на све остале. 

 

РИЗИК ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 

Заразна болест је болест изазвана специфичним узрочним агенсом која настаје као послиједица преноса 

агенса или његових токсичних продуката са заражене особе или другог резервоара на осјетљивог домаћина, 

било директно са особе на особу или индиректно преко загађене хране, воде, предмета опште употребе, 

прелазног домаћина, вектора или неживе средине, те размјеном течности која је контамирана узрочником 

заразе. 

Заразне болести, због начина преношења имају особину да нападају ширу популацију при чему могу настати 

ситуације као што је епидемија и пандемија. Правило које се потврђује у пракси каже да се заразне болести 

појављују и показују своје зубе у тренуцима великих катастрофа изазваних различим узроцима. Ни једно 

друштво није нити може бити у потпуности заштићено од појаве и преноса заразних болести, а штета која 

произлази њиховом појавом тешко да се може измјерити и приказати уобичајеним методама. 

Заразне болести по категоријама и посебна здравствена питања над којима се спроводи епидемиолошки 

надзор и против којих се примјењују мјере спречавања и сузбијања заразних болести су :  
 

I   БОЛЕСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ СПРИЈЕЧИТИ ИМУНИЗАЦИЈОМ 

Дифтерија (Diphtheria) ; Инфекције узроковане хемофилусом инфлуенце групе Б (Haemophilus influenzae 

B cut causa morborum); Инфлуенца / Грип укључујући инфлуенцу А (H1N1) (Influenzae/Influenzae A (H1N1) 

; Морбили / Мале богиње  (Morbilli) ; Паротитис / Заушке  (Parotitis); Пертусис / Велики кашаљ  (Pertussis); 

Полиомијелитис / Дјечија парализа  (Poliomyelitis anterior acuta); Рубеола / Црвенка  (Rubella); Вариола 

вера / Велике богиње  (Variola vera); Тетанус  (Tetanus) 
II   ПОЛНО ПРЕНОСИВЕ БОЛЕСТИ 

Инфекције хламидијом  (Infectio chlamydiasis); Гонококне инфекције  (Infectio gonococcica) ; Инфекција 

узроко-вана вирусом хумане имунодефицијенције  (HIV-om); Сифилис  (Syphillis)  
III   ВИРУСНИ ХЕПАТИТИСИ 

Хепатитис А; Хепатитис Б; Хепатитис Ц; Хепатитис Д; Хепатитис Е.    (Hepatitis А;B;C;D;E)  
IV   БОЛЕСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ ХРАНОМ И ВОДОМ И БОЛЕСТИ УЗРОКОВАНЕ ЖИВОТНОМ 

СРЕДИНОМ   

Антракс (Anthrax); Ботулизам (Botulismus); Кампилобактериоза (Campylobacteriosis); Криптоспоридиоза  

(Cryptosporidiosis); Ламблиаза (Đardioza) (Labliasis); Инфекција узрокована ентерохеморагијском Е.Коли 

(Infectio intestinalis per E. Coli enterohaemorrhagicam); Лептоспироза (Leptospirosis); Листериоза 

(Listeriosis);Салмонелоза  (Salmonellosis); Шигелоза (Shigellosis); Токсоплазмоза 

(Toxoplasmosis);Трихинелоза (Trichinelosis); Јерсиниоза (Yersinosis)  
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V   ОСТАЛЕ БОЛЕСТИ 

Болести које се преносе неконвенционалним узрочницима :   
Заразне спонгиоформне енцефалопатије, варијанта „Krojcfeldt-Jakobsove“ болести 

Болести које се преносе ваздухом :  
Легионелоза (Legionellosis); Менингококна болест (инвазивна болест) (Morbus Meningococcica); 

Пнеумококне ин-фекције (инвазивна болест) (Infectio Pneumococcal); Туберкулоза  (Tuberculosis); Тежак 

акутни респираторни синдром  (SARS), Водене оспице (Varicella) 

Зоонозе – осим оних наведених у IV :  

Бруцелоза (Brucellosis); Ехинококоза (Echinococcosis); Бјеснило (Rabies); „Q“ грозница (Q-febris); 

Туларемија (Tularaemia); Авијарна инфлуенца код људи (Avian influenzae); Инфекција узрокована вирусом 

Западног Нила (Febris West Nile); Хеморагијска грозница са бубрежним синдромом (Febris haemorrhagica 

cum syndroma renali),  

Озбиљне увезене болести :  

Колера (Cholera); Маларија (Malaria); Куга (Pestis); Вирусне хеморагичне грознице (Viral haemorrhagic 

fevers),  

Болести које се преносе векторима : 

Крпељски енцефалитис (Encephalitis viralis ixodibus); Лајмска борелиоза (Morbus Lyme) 

Остало : 

Остале цријевне инфекције (Infectio intestinales alia);Тровање храном (Intoxicatio alimentaris);Вирусни 

менингитис (Meningitis virosa) 
ПОСЕБНА ЗДРАВСТВЕНА ПИТАЊА 

Болничке инфекције  (Инфекције повезане са здравственом заштитом); Антимикробна резистенција  
Табела 1 Заразне болести по категоријама 

Најчешћа подјела заразних болести се односи на начин и путеве ширења инфекције, па тако имамо :  
 

РЕСПИРАТОРНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

мале богиње, велики кашаљ, оспице, рубеола, 

пнеумококна пнеумонија, шарлах, дифтерија, инфективна 

мононуклеоза, грип, туберколоза, ангина... 

Обољења се преносе капљичним путем. Особина им је да се 

брзо шире и узрокују масовно обољевање. 
 

ЦРИЈЕВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

ентероколитис, дизентерија, паратифус, тифус, заразна 

жутица, полиомијелитис, колера, неке паразитозе... 

Обољења се преносе тзв.  фекално-оралним путем преко воде, 

хране, људи, инсеката. Јављају се у предјелима са лошом 

хигијеном и могућношћу контакта са фекалним материјама или 

у ванредним приликама као што су катастрофе, рат и сл. 

АНТРОПОЗООНОЗЕ 

бруцелоза, хеморагична грозница са бубрежним 

синдромом, антракс, лептоспироза, тетанус, „Q“ 

грозница... 

Карактеристика им је да се на човјека преносе преко дивљих и 

домаћих животиња, свим могућим путевима преношења. 

СЕКСУАЛНО ПРЕНОСИВЕ БОЛЕСТИ 

сифилис, ХИВ, инфекција изазване хламидијом, 

гонококне инфекције... 

Обољења се најчешће преносе путем сексуалног контакта, 

преко тјелесних течности. Немају карактер масовне заразе. 

ОСТАЛЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

хепатитис Б, хепатитис Ц, неке нове болести или тзв 

старе-нове болести... 

Имају већу могућност преноса и касне манифестације болести 

у условима масовних несрећа. Често стичу отпорност на 

стандардне антибиотике. 
Табела 2 Заразне болести према начину и путевима преноса 

 

Да би смо боље схватили опасност коју могу узроковати заразне болести осврнут ћемо се на  приказ 

забиљежених пандемија кроз историју. Пандемија је исто што и епидемија презентована на већој географској 

површини, тачније изван граница једне земље или се може рећи да је пандемија глобална епидемија. За њен 

настанак потребна су три услова : 

 Појава болести која је нова, односно до тада непозната у популацији 

 Узрочници инфицирају људе и изазивају тешке послиједице 

 Узрочници се шире брзо и остају међу људима 

 
НАЗИВ ПЕРИОД 

ДЕШАВАЊА 

ПОСЛИЈЕДИЦЕ УЗРОЧНИК 

 

Атинска куга - епидемија 430. г. п.н.е. Усмртила ¼ војника и грађана 

Атине 

Трбушни тифус 
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Антонијева куга – епидемија 165. – 180.г. Усмртила око 5.000.000 људи у Римском 
царству 

Велике богиње 

Кипријанова куга - епидемија 251. – 266.г. У Риму умирало 5.000 људи 

дневно 

Велике богиње 

Јустинијанова куга - 

епидемија 

541. 750.г. Изазвала је пад становништва Европе за 

50% у периоду дешавања 
Бубонска куга 

Црна смрт – преко 100 епидемија 1.300-их година Усмртила око 1/3 становништва у 
погођеним областима Азије, Медитерана и 

Европе  

Бубонска куга 

Шпански грип - пандемија 1918. – 1920.г. Усмртила од 80 до 100 милиона људи Вирус грипа 

Богиње До XVIII вијека у Европи је усмртила више од 400.000 људи, понављајући се 

сваке године. У XX вијеку је усмртила око 500.000 људи 
Вирус Великих 

богиња 

Мале богиње Само у САД било је заражено сваке године 3 до 4 милиона људи, док није 
установљена вакцинација 

Вирус Малих 

богиња 

Туберколоза Претпоставља се да је данас 1/3 свјетске популације заражено овим вирусом Вирус туберколозе 
Табела 3 Епидемије и пандемије које су забиљежене кроз историју 

 

Као узроци драстичног смањења популације читавих народа који су забиљежени кроз историју, посебно 

домородачког становништва Јужне и Сјеверне Америке, Аустралије, Новог Зеланда, Ускршњег острва, 

Фиџија и других биле су епидемије заразним болестима. Наводи се да је помор готово 95% урођеничке 

Америчке популације Новог свијета био узрокован болестима Старог свијета као што су : велике богиње, 

рубеола и инфлуенца. Током вијекова, Европљани су развили висок степен имуности на те болести, док је 

старосједеоци уопште нису имали. 

Заразне болести није довољно сагледати на ужем подручју, него је потребно обратити пажњу на шири 

контекст, због њиховог начина преноса и данашњег начина живота, односно потреба за све чешћом 

комуникацијом међу становништвом. Из тог разлога приказат ћемо податке који имају регионални карактер. 
  

ДИЈАГНОЗА 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 
 

A04,08,09   Infectiones intensinales 3 0 1 2 0 3 2 1 0 0 0 1 2 

A15 – A19   Tuberkolosis 14 0 10 4 1 3 5 5 0 0 1 3 10 

A84 – A86   Encephalitis viralis 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

A87   Meningitis viralis 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

A98.5   HGSBS (Мишија грозница) 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

B01   Varicella 186 0 96 90 2 184 0 167 43 133 9 1 0 

B02   Herpes zoster 2 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

B05   Morbilli 3 0 2 1 0 3 0 3 0 0 3 0 0 

B06   Rubella, CRS 56 0 26 30 13 43 0 56 1 43 9 3 0 

B16   Hepatitis virosa acuta B 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

B26   Parotitis epidemica 215 0 150 65 9 206 118 97 1 90 115 9 0 

B27   Mononucleosis infectiva 10 0 4 6 0 10 9 1 0 7 3 0 0 

B86   Scabies 4 0 3 1 0 4 0 3 0 1 0 1 2 

G00   Meningitis bacterialis 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

J02 – J03   Pharyingitis et tonsil. 

strept. 

23 0 12 11 1 22 20 3 9 12 2 0 0 

J10 – J11   Influenza 101 0 48 53 0 101 2 99 32 53 3 9 4 

Z20.3   Kontakt i izl. bjesnilu  3 0 1 2 1 2 3 0 0 0 2 1 0 

Σ 625 0 357 268 27 598 163 436 86 341 149 30 19 
ЛЕГЕНДА :  1* Број обољелих  2* Број умрлих  3* Број мушких  4* Број женских   5* Број са села  6* Број из града  7* Утврђено клинички   

8* Утврђено лабораторијски  9* од 0 до 5 година  10* од 5 до 20 година  11* од 20 до 40 година  12* од 40 до 60 година   13* преко 60 година 
Табела 4 приказује рекапитулацију по дијагнозама за период 01.01.2008. – 01.01.2015. г. На подручју регије Источне Херцеговине 

 

Заушке (Parotitis epidemica) су најчешћа заразна болест која се јавља на подручју регије Источна 

Херцеговина. 

Основни разлог за појаву ове епидемије је изостанак вакцинације (вакцина ММР) за генерацију дјеце у 

периоду рата (1992. - 1995.г). Евидентно је да се заразне болести највише појављују у градским срединама и 

срединама гдје постоји јавно окупљање, као што су школе и сл. Такође је видљиво да је узраст дјеце и 

школске омладине најбројнија популација коју захвате заразне болести. 

Према подацима Републичког завода за здравље РС, учешће у укупном обољењу од заразних болести у 

Републици Српској за период 2007-2011.г. на првом мјесту су респираторне заразне болести са удјелом 63-

84%, а затим цријевне заразне болести са удјелом 12-31%. 
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На основу података које смо добили из Дома здравља Невесиње покушати ћемо извући закључке који дају 

какву такву слику ризика од заразних болести. Морамо напоменути да подаци везани за грип (инфлуенца), 

ради скупе дијагностике, нису приказани у директном облику, него у облику претпоставке и изражени су као 

акутна респираторна инфекција или стање слично грипу. За остале заразне болести, бар оне које су се 

дешавале, на подручју општине дати су статистички подаци за период 2010. - 2017.година.  
 

РБ ДИЈАГНОЗА 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
   

1. Tuberkolosis -- -- 5 5 2 4 -- 1 

2. Morbilli -- -- -- -- -- 3 -- -- 

3. Mononucleosis infectiva -- -- 2 1 3 2 3 9 

4. Gastroenteritis -- -- -- -- -- 3 3 -- 

5. Scabies -- 1  1 1 2 -- -- 

6. Varicella 23 11 11 43 5 10 35 5 

7. Hepatitis C -- -- -- -- 1 -- -- -- 

8. Hepatitis B -- -- -- 1 -- -- -- -- 

9. Herpes zoster -- -- 1 -- 2 -- -- -- 

10. Parotitis epidemica -- 194 20 -- -- -- -- -- 

11. Rubella 57 -- -- -- -- -- -- -- 

12. Scarlatina -- -- -- -- -- -- 1 -- 

Σ 80 206 39 51 14 24 42 15 
   

1. Акутне респираторне инфекције -- -- 771 772 1339 1132 нема података 

2. Стања слична грипу -- -- 77 786 364 333 нема података 

Σ -- -- 848 1558 1703 1465 нема података 
Табела 5 Заразне болести на подручју општине Невесиње за период 2010. – 2017.г. 

 

Према наведеним подацима добијеним из евиденције Хигијенско - епидемиолошке службе (ХЕС) Дома 

здравља Невесиње, епидемија је била евидентна у два случаја : 

1. Епидемија Рубеоле од фебруара 2010. г до јуна 2011. г гдје је било 57 обољелих. Поклапа са са 

ванредном ситуацијом проглашеном ради поплаве која се десила у децембру 2010. г. 

2. Епидемија Заушки од септембра 2011. г до фебруара 2012. г гдје је било 214 обољелих. У фебруару 

2012.г. проглашена је ванредна ситуација због великих снијежних падавина. Може се наслутити да је 

због екстремно ниских температура и великих снијежних падавина, прекинут ланац преноса патогена 

јер су школе прекинуле рад, а комуникација и контакти међу људима су били сведени на минимум. 

Примјетно је да се Varicellа понавља сваке године, али број случајева током године није толики да би се 

болест окарактерисала као епидемија. Интересантно је да Hepatitis A није регистрован више од 10 година на 

овом подручју, ради чега га и нисмо узели у разматрање. Разлог рјеђе појаве осталих заразних болести је 

успјешно проведена вакцинација, у високом проценту реализације, према календару вакцинисања. 

Акутне респираторне инфекције и стања слична грипу смо унијели, према подацима ХЕС-а, и то су валидни 

подаци, без обзира што не можемо прецизирати грип и његове типове. У сваком другом случају имали бисмо 

нетачне податке са нагађањима о грипу. Ипак је чињеница да се, бар за периоде који су наведени, 

респираторне инфекције и стања сличне грипу појављују у забрињавајућем броју и то континуирано. 
 

Посебну пажњу обратит ћемо на заразне болести са узрочницима и њиховим начином преношења, које се 

најчешће дешавју на нашим просторима и које угрожавају становништво општине Невесиње и шире регије.  
 

ОБОЉЕЊЕ УЗРОЧНИЦИ НАЧИН ПРЕНОШЕЊА 
 

Туберколоза,  јектика, 

сушица (ТБЦ) 

Tuberkolosis 

Бактерија 

Micobacterium tubercolosis 

Преко аеросолних капљица које избацује зараж-

ена особа кашљем, кихањем, говором, пљувачк-ом 
и сл. Свака капљица може да пренесе болест, јер је 

инфективна доза туберкулозе врло ниска. 

Мале богиње 

Morbilli 

Вирус морбила  

породица Paramyxoviridae 

Вирус морбила се преноси директним конта-ктом 
са обољелим особама преко респираторних 

капљица (аеросола), кашљањем и кијањем или, 

рјеђе, ваздушним путем. 

Mononucleosis infectiva Вируси : 

Епштајн-Баров, цитомегаловирус 

Првенствено се преноси путем пљувачке, а рјеђе 

трансфузијом крви. 

Упала гастроинтестина-

лног тракта са акутним 

проливом 

Gastroenterokolitis 

Вируси : норовирус, ротавирус, аденови-

рус, астровирус 

Бактерије : салмонела, клостридије, ши-

ела, стафилокок, ешерихија коли... 

Пренос се може јавити путем контаминиране воде, 

или када људи дијеле личне предмете, а најчешће 

неадекватна припрема хране, подгрејана јела од 
меса, морских плодова, млијека и пекарски 

производи. Такође путовање или боравак у 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B2
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Паразити : Giardia lamblia областима лоших хигијенских услова. Уобичајено 
је да се купачи у ријекама заразе у вријеме кише, 

као резултат спирања контаминиране воде и сл. 

Шуга 

Scabies 

Гњида   

Sarcoptes scabiei 

Болест се може пренијети са објеката, мада до 
преноса најчешће долази директним додиром, и 

ризик од обољевања је пропорционалан дужини 

контакта. 

Варичела, оспице 

Varicella 

Вирус херпес зостер Варичела се најчешће преноси капљицама преко 
ваздуха, кашљањем или кијањем болесника или 

непосредним контактом са секретом из мјехурића. 

 

Хепатитис Ц 

Hepatitis C 

 

Вирус хепатитиса Ц 

Првенствени начин преношења у развијеном 
свијету је интравенска употреба дроге, а у замљама 

у развоју  главни путеви преношења су 

трансфузија крви и небезбједне медицинске 
процедуре, У 20% случајева узрок преношењања је 

непознат 

Hepatitis B Вирус хепатитиса Б Преноси се као и вирус хепатитиса Ц, али је он 

много отпорнији, преноси се чак и преко 
слузокоже. 

Herpes zoster Вирус херпес зостер 

(исти онај који изазива варичелу) 

Преноси се на исти начин као варичеле, али се 

болест испољава приликом пада имунитета. 

Заушњаци 

Parotitis epidemica 

Вирус  

Parotitis 

Може се пренијети кихањем, кашљом, говором, 

преко неопраних руку или кориштењем предмета 

заражене особе 

Црвенка (Рубеола) 

Rubela 

Вирус 

Rubelavirus 

Инфекција се преноси капљичним путем. 

Грип 

Influenca 

 

Вируси грипа 

Инфекција се најчешће преноси путем капљица, 
по-средством аеросола који се формирају при 

кашљу, кијању или говором. Рјеђе се преноси 

директним контактом или контамираним 
предметима. 

Капљичне инфекције  

(без грипа) 

Вируси  

различити типови вируса  

Преносе се углавном капљичним путе, као п што 

каже сам наслов 

Табела 6 Приказује заразне болести са узрочницима и начином преношења, које су најчешће на нашем подручју 

 

РИЗИК ОД ОСТАЛИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ПОВЕЋАНЕ УЧЕСТАЛОСТИ  
 

Према статистикама јавних здравствених установа одређене болести се на овом подручју појављују чешће у 

односу на остале. Разлози су бројни и зависе од многобројних фактора, а здравствене установе својим 

процјенама тек требају докучити све узроке путем студијских и научних радова.  Битно је да нагласимо које 

су то болести и да их структурно сврстамо на мјесто које им припада у овом документу. Тако можемо 

издвојити : 

 Кардиоваскуларне болести 

 Карцином (плућа и дебелог цријева) 

 Дијабетес 

 Депресија 

Дијабетес и депресија се повезују са изложеношћу стресним ситуацијама, а с обзиром да је ово подручје било 

изложено ратним дејствима у експлицитном облику, може се повући паралела са ПТСП - јем ( посттрауматки 

стресни поремећај ). 

 

УТИЦАЈ ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ЗДРАВСТВЕНЕ РИЗИКЕ 
 

Вјероватноћа настанка и брзог ширења заразних болести се знатно повећава када се деси природна или друга 

несрећа. Катастрофе попут поплаве и земљотреса директно утичу на хигијенску ситуацију у негативном 

смислу, чиме се стварају услови за настанак епидемије цријевних и респираторних заразних болести у првом 

реду, а затим и осталих.  

У условима катастрофе дошло би до поремаћаја водоснабдијевања, што би условило потребу за кориштењем 

алтернативних начина снабдијевања водом из извора и чатрња, чији би квалитет могао бити озбиљно 

нарушен. Постојала би реална могућност оштећења канализационог система и мјешања његовог садржаја са 

чистом водом или онечишћења одређених подручја на којима се могу стећи услови за развој и пренос 

патогена. Храна из остава и трапова са погођеног подручја била би сумњива за употребу, како људску, тако 

и сточну. У условима катастрофа често долази до пренамножења глодара и инсеката, што би за собом 

повукло реперкусије које изазивају ове скупине на храну, воду, биљке , животиње и уопште пренос патогена 

којима може бити изазвана епидемија заразних болести. Путна и комуникацијска инфраструктура би 

претрпила оштећења што би, свакако отежало комуникацију људи, свих облика намирница, лијекова, 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarcoptes_scabiei&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%85%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%A6&action=edit&redlink=1
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хигијенских артикала и свега осталог потребног за нормално функционисање. Стока би била погођена свим 

недаћам, а могућност заразе антропозоонозама била би драстично увећана, што би условило епидемију и код 

стоке и код људи. Пресељење становништва у евакуационе центре, узроковало би повећање могућности 

епидемије заразним болестима због блиског контакта већег броја људи, нарушавања хигијенских услова и 

многих других фактора. Могући прекид електроенергетске мреже, такође би изазвао послиједице чији би 

резултат директно утицао на здравље становништва преко бројних фактора. Приликом прекида или отежаног 

рада комуналних служби, одговорних за превоз смећа, узроковало би стварањем дивљих депонија, на којима 

би услијед потраге за храном била повећана концентрација паса луталица, домаћих мачака, као и дивљих 

животиња. У таквим условима могућност преноса болести се вишеструко увећава.  

Као закључак намеће се чињеница да би у условима катастрофе изазване природним и другим несрећама 

било реално очекивати настанак епидемије заразних болести, у првом реду респираторних и цријевних, а 

потом антропозоонозних, као и осталих.  

 

ХИГИЈЕНСКИ УСЛОВИ 
 

ВОДА 

Један од најзначајнијих фактора који утичу на здравствено стање становништва на подручју општине 

Невесиње, са посебним акцентом на градско и приградско подручје , које се снабдијева водом из система 

језера Алаговац, резервоара на Рововима и мреже цјевовода, јесте управо вода из тога система. Ваљаност 

воде утврђује се  анализом од стране Ј.З.У. Институт за јавно здравство Бања Лука – регионални центар 

Требиње.  Ј.К.П. „Водовод и канализација“ преко својих служби обавезно једном  мјесечно шаље  узорке 

воде на анализу. У последње двије године, према налазима, вода је бактериолошки и микробиолошки у 

границама дозвољеним за људску употребу, док према физичко-хемијским параметрима има повећану 

замућеност, што није препрека за конзумирање. О ваљаности воде за пиће они су дужни пласирати 

обавјештење о резултатима анализе преко јавних медија, а у случају неисправности налаза и упозорење 

становништву, односно мјере које је неопходно предузети за њену употребу.  

Обзиром да у статистичким показатељима који су били доступни из Дома здравља нема јасних индиција о 

повећању броја обољелих од цријевних узрочника, намеће се закључак да је вода исправна.  

Са друге стране повећана замућеност, температура воде изнад 15°C и неугодан мирис на устајалу воду, у 

току љетних мјесеци, повећавају вјероватноћу развоја заразних патогена (препоручена температура воде у 

дистрибутивном систему је у интервалу: 8°C - 12°C). Када се узме у обзир да се забрана купања и кампинг 

боравка у непосредној близини језера не поштује, да купачи користе хигијенске препарате који негативно 

утичу на хемијску ваљаност воде, да се у непосредној близини воде формирају дивље депоније смећа 

различитих садржаја. Да се на пољопривредним парцелама, које су сливно оријентисане према језеру, 

увелико  користе хемијски препарати за прихрану и пестициди, који су у потпуности неприхватљиви на том 

подручју. Градски сливни систем оборинских вода није у потпуности ослобођен нерегуларних прикључака, 

а та вода се у крајњем исходу улива у језеро. Један дио дистрибутивних цијеви градског водовода је 

замијењен новим ПВЦ цијевима, док се један дио састоји од застарјелих азбестних цијеви, што није 

прихватљиво. Систем одмуљавања цјевовода је проблематичан, а као доказ за то је да након нестанка воде 

код крајњих потрошача, вода која поново дође на славину сем непријатног мириса има боју у нијансама од 

браон до црне и оставља масан траг на посуђу. 

Сви набројани фактори крајње озбиљно оптерећују водоопскрбни систем и његове кориснике у општини 

Невесиње. Јасно се назире потенцијал могућег развоја и ширења патогена, различитих врста, од бактерија и 

вируса па преко гљивица до протозоа и цријевних паразита, који имају озбиљан потенцијал за угрожавање 

здравља цјелокупног становништва заједнице и проузроковања несагледиве штете. 

Тренутно се ради на рјешавању проблема са водом преко пројекта Удбина, изградњом потисног цјевовода са 

резервоарима, а са друге стране побољшање пречистача на постојећој акумулацији Алаговац. Завршетком 

тих пројеката градски водовод би знатно поправио недостатке који се односе на количину и квалитет воде. 
 

Природни извори, као алтернативно снабдијевање водом, којима се један дио становништва користи за пиће 

и припремање хране нису увијек поуздани у здравственом погледу. Општина Невесиње, преко своје службе, 

узима узорке воде са изворишта која се највише користе и шаље их на анализу, према потребама (1 - 2 пута 

годишње). Подаци о резултатима су доступни преко инспекцијске службе задужене за бригу о исправности 

воде. Вриједности анализе према задатим параметрима су промјењљиве, па је кориштење те воде у сфери 

властите одговорности појединца.  
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Становништво које насељава рурална подручја општине водом се снабдијева преко властитих резервоара 

(чатрња). У те резервоаре скупља се кишница која се претходно пречисти преко једноставних филтера 

властите израде. Та вода обично је прихватљива за употребу, а рецимо да нема каменца. 
 

ЗДРАВСТВЕНО – ХИГИЈЕНСКА КУЛТУРА 

Још од малих ногу, одгојем у породичној средини, почиње стицање знања из хигијене које има функцију 

заштите здравља. Кроз школске установе (вртић, предшколско образовање, основна и средња школа) дјеца 

се преко наставних програма упознавају са потребом и значајем одржавања хигијене и хигијенских навика. 

Оне нам помажу да сачувамо и одржавамо здравље избјегавајући ризично понашање и лоше навике. Потреба 

очувања здравља има нагонски карактер, па је стицање знања о здрављу и болестима исконска потреба људи, 

која им омогућава опстанак и продужење животног вијека. Путем електронских и других медија (радио, 

телевизија, друштвене мреже, новине) људи имају прилику да чују или пронађу информације које су у 

функцији здравља, односно питања и одговора везаним за болести и њихово лијечење, као и остала 

здравствена питања.  

Рецимо да је у пријашњем периоду до 1990. г. на одређеном територију општине био изражен велики број 

случајева обољења од дјечијих глиста и шуге, што се директно може повезати са здравствено – хигијенском 

културом. 

Хигијенско - епидемиолошка служба (ХЕС) Дома здравља континуирано прати стање и сачињава 

медицинско - статистичке извјештаје, које шаље  надлежним службама на обраду, а оне на основу анализа и 

закључака доносе потребне мјере за заштиту здравља. Сходно приликама, када се укаже потреба, организује 

едукативна предавања дјеци и осталом становништву о актуелним проблемима хигијенско – епидемолошког 

карактера. Такође, у условима повећаног ризика од заразних и других болести, посјетом Дому здравља, 

становништво добија упутства и препоруке о начину понашања и мјерама које је потребно предузимати у 

циљу заштите здравља. 

Повећана комуникација и мјешање становништва оптерећује здравствене ризике, а мјере, упутства и 

препоруке које произилазе из здравственог хабитата имају превентивни карактер и као такве утичу на 

здравље цјелокупне популације, односно начина живота заједнице одређеног подручја. Из тог разлога 

побољшање здравствено – хигијенске културе у општини значи улагање у властиту заједницу, што и јесте 

темељни услов за нормалан живот и просперитет. 
 

БИОТЕРОРИЗАМ 

Овај ризик навест ћемо као могућност, у складу са данашњим трендовима. Конвенција о забрани кориштења 

биолошког и хемијског оружја, прихваћена је од готово свих земаља у свијету. Чињенице указују на 

постојање доказа да су, чак и неке земље потписнице тих конвенција, вршиле и врше производњу и одређена 

испитивања тих средстава.  

Без потребе за посебном имагинацијом лако се може замислити да би употреба таквих средстава изазвала 

епидемију и довела да блокаде читавог система уже или шире друштвене заједнице са несагледивим 

послиједицама и немјерљивом штетом.  

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 

За структурно издвајање здравствених ризика, карактеристичних за подручје општине Невесиње, а на основу 

доступних података из здравствених установа са подручја локалне заједнице и регије, можемо издвојити оне 

ризике чији је сценарио извјестан у већој или мањој мјери. Идентификовали слиједеће ризике  

 Епидемија респираторних заразних болести 

 Епидемија цријевних заразних болести 

 Појава осталих заразних болести 

 Пандемија нових заразних болести 

 Незаразне болести повећане учесталости на подручју локалне заједнице 

 Биотероризам 
 

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉАЊА ОПИС 
СТАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ 

 

1. Епидемија респираторних 

заразних болести 

 

● 

 Обухвата широк спектар патогена. Зараза се понавља 
сваке године, у зимском периоду. За епидемију је 

потребно испуњење више услова.  

2. Епидемија цријевних заразних 

болести 

 

● 

 

 

Обухвата широк спектар патогена. Није циклична у 
епиде-мијском облику. Потенцијално може изазвати 

инфекцију ширих размјера. 
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3. Појава осталих заразних болести  

● 

 Разлог рјеђе појаве осталих заразних болести је 
успјешно проведена вакцинација, у високом проценту 

реализације, према календару вакцинисања. 

4. Пандемија нових заразних боле-

сти 

  

● 

 
Потенцијално може изазвати озбиљне послиједице 

5. Незаразне болести повећане уч-

есталости... 

 

● 

 То су болести од којих становништво најчешће болује, 
на овом подручју, према статистикама ЈЗУ 

6. Биотероризам  ● Потенцијално може изазвати катастрофалне 

послиједице. 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ОД РАЗЛИЧИТИХ ФАКТОРА 

РИЗИКА 

 
АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 

ВРЛО ВИСОКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

5 

  Епидемија 

респира-торних 

зар. болести 

  

ВЕЛИКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

4 
  Незаразне болести 

повећ. 

учесталости 

Епидемија 

цријевних 

заразних болести 

 

ПРОСЈЕЧНА 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

3 

  Појава осталих 

заразних болести 
  

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

2 
    Пандемија нових 

заразних болести 

ВРЛО НИСКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 

    Биотероризам 

 ОГРАНИЧЕНО  1 ОСРЕДЊЕ    2 ОЗБИЉНО   3 ВРЛО ОЗБИЉНО 

4 

КРИТИЧНО   5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

Анализа сценарија ризика приказана је матрицом у којој се као резултанта изражава степен или ниво ризика 

за одређени идентификовани ризик. Вертикална или ординатна вриједност приказује ниво вјероватноће 

догађања могућег идентификованог ризика, док хоризонтална или апсцисна вриједност приказује ниво 

послиједица које може изазвати одређени идентификовани ризик.  

Епидемија респираторних заразних болести оцијењена је са високим ризиком као и епидемија цријевних 

заразних болести. У просјечан ризик сврстане су: Појава осталих заразних болести, пандемија нових заразних 

болести и незаразне болести повећане учесталости. Биотероризам је, без обзира на послиједице које може 

изазвати, сврстан у низак ризик. 

 
 АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

Како је већ речено здравствена заштита на подручју општине Невесиње спроводи се на два нивоа : примарни 

и секундарни. Осим редовних, наведених снага, у капацитете убрајамо и тзв. ванредне и остале снаге које 

нам стоје на располагању 

 Примарни ниво обавља Ј.З.У. „ Дом здравља Невесиње “ са својим службама и запосленим радницима.  

 Секундарни ниво здравствене заштите обавља Ј.З.У. „ Болница Невесиње “ са својим одјељењима, 

службама и секторима које опслужује медицинско и немедицинско запослено особље   

 Служба за трансфузију, као посебна организациона јединица Ј.У. „ Завода за трансфузијску медицину РС 

“.  

 Опскрба лијековима организована је преко четири регистроване апотеке и једном, интерном, у склопу 

болнице.  

 Стоматолошке ординације која је регистроване на подручју општине. 

 Специјална јединица цивилне заштите за прву медицинску помоћ формирано је форми Одјељења 

цивилне заштите за прву медицинску помоћ.  

 Специјална јединица цивилне заштите за асанацију терена, формирана је као Одјељење цивилне заштите 

за асанацију терена. 

 Јединице цивилне заштите опште намјене из реда мјесних заједница 
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ДОМ ЗДРАВЉА НЕВЕСИЊЕ 

 

РБ 

 

СЛУЖБЕ 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
ЉЕКАР 

ОПШТ.  

ПРАК. 

СПЕЦИЈ 

АЛИСТИ 

СПЕЦИ-

ЈАЛИЗА-

НТИ 

СТО

МАТ. 

 

ВИШИ. 

МЕД. 

ТЕХН. 

МЕД. 

ТЕХН 
НЕМЕД 

ОСОБЉ

Е 

   

1. ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА 5 1 4   

 

 

 

5 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

14 

2. СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  1  2 

3. ЛАБОРАТОРИЈСКА СЛУЖБА   

4. РАДИОЛОШКА СЛУЖБА 1 

5. СЛУЖБА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ  

6. ХИГИЈЕНСКО ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА 

7. ПЕДИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА 1 

8. ГИНЕКОЛОШКА СЛУЖБА 1 

9 АПОТЕКАРСКА СЛУЖБА  1 

Σ 5 4 5 2 6 23 14 

Σ 59 
 

БОЛНИЦА НЕВЕСИЊЕ 

 

РБ 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
СПЕЦИЈА- 

ЛИСТИ 

СПЕЦИЈА- 

ЛИЗАНТИ 

MrPh ВИШИ. 

МЕД.ТЕХН. 

МЕД. 

ТЕХН. 
НЕМЕД. 

ОСОБЉЕ 

 

1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ 

 Одсјек за интерну медицину 

 Одсјек за педијатрију 

 Одсјек за неурологију 

 

 

4 + 2* 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

2. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ 

 Одсјек за општу хирургију 

 Одсјек за гинекологију и акушерство 

 Одсјек за анестезију, реанимацију и 

инт. његу 

 

 

3 

 

 

4 

3. ОДСЈЕК ЗА ПАЛИЈАТИВНУ ЊЕГУ 1  

4. ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ 

 Служба за радиолошку дијагностику 

 Служба за лабораторијску 

дијагностику 

 

1 + 1* 

 

2 

5. БОЛНИЧКА АПОТЕКА   1 

6. ЗАЈЕДНИЧКЕ НЕМЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ 

 Сектор за опште правне и пом.техн. 

послове 

 Сектор за економско – финансијске 

послове 

    

 

19 

7. СЕКТОР ЗА КОНТИНУИРАНО УНАПРЕЂ. 

КВАЛИТЕТА 

8. УПРАВА 

* Рад по уговору о привременим пословима         Σ           

Σ 

9 + 3* 9 1 6 37 19 

84 
 

СЛУЖБА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 

РБ СЛУЖБА СПЕЦИЈАЛИСТИ МЕД.ТЕХНИЧАР 

1. СЛУЖБА ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 1 2 

Σ 3 

 

АПОТЕКЕ 

РБ АПОТЕКА MrPh ТЕХНИЧАРИ ОСТАЛИ  

1. АПОТЕКА „ВИВА МЕДИКА“ 2 2 1 

2. АПОТЕКА „МЕДИКА КАПОР“ 2 1 - 

3. АПОТЕКА „БОГДАНОВИЋ“ 1 1 1 

4. „ГРАДСКА АПОТЕКА“ 1 2 1 

Σ 

Σ 

6 6 3 

15 
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У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, одсјек за инспекцијске и послове комуналне полиције 

општине Невесиње, између осталог, активно учествују у пословима заштите здравља Инспекција за храну и 

Ветеринарска инспекција, које својим мјерама утичу превентивно и репресивно. 

У одређеним пословима, везаним за здравствену заштиту може бити укључен и Црвени Крст Невесиње са 

својим капацитетима. 
 

Мјере које су на располагању Министарству здравља и социјалне заштите РС, Инстуту за заштиту здравља 

РС, Заводу за заштиту здравља РС, јавним здравственим установама, другим правним лицима која обављају 

послове здравствене заштите, предузетницима и грађанима на располагуњу су опште, посебне, ванредне и 

друге мјере чији је задатак заштита здравља становништва путем спречавања и сузбијања заразних болести. 

Оне су дефинисане и спроводе се у складу са Законом о заштити здравља од заразних болести и Законом о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама. 
 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРОЛАГОЂАВАЊА 
 

Имајући у виду статистичке показатеље који се односе на појаву респираторних болести намеће се закључак 

да је потребно извршити знатне промјене у превентивним, односно мјерама прије инцидента. Не можемо 

рећи да се поправак стања може догодити корективним мјерама унутар локалне заједнице. Неизоставне су 

промјене глобалног карактера у оквиру шире друштвене заједнице или боље рећи читавог друштва, јер је 

суштина у прилагодби начина живљења и понашања јединке у друштву. Са друге стране потребне су знатне 

промјене у фази прије инцидента како би се потенцијални ризик од заразе цријевним болестима спустио на 

прихватљив ниво. Реално увијек постоји могућност за извјесно побољшање стања, па чак и кад је оно добро, 

због чега смо оцјенили да је потребно прилагођавње за све остале постојеће капацитете водећи се логиком 

да ако постоји мјеста за напредак, онда нека се он покуша и реализовати. 

 
СЦЕНАРИЈ РИЗИКА ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 

ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА * 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА** 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА*** 
 

Епидемија респираторних заразних болести ● ● ● 

Епидемија цријевних заразних болести ● ● ● 

Појава осталих заразних болести ● ● ● 

Пандемија нових заразних болести ● ● ● 

Незаразне болести повећане учесталости ● ● ● 

Биотероризам ● ● ● 
 

*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

 

● Потребне велике промјене  ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РИЗИКА 
 

 План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Невесиње још није урађен. У њему би 

се требале налазити активности и мјере везане за здравствену заштиту становништва. 

 Јавне здравствене установе (Дом здравља и Болница) дужне су урадити властите планове заштите и 

спасавања. Ти планови ће бити фокусирани на заштиту здравља становништва. 

 Здравствени радници требају имати едукацију у континуитету, посебно усмјерену на ванредне 

ситуације. 

 Познавање образаца понашања и правила која се намећу у условима ванредних ситуација, а нарочито 

оних који се тичу здравствених питања, представљају озбиљан недостатак код становништва. Намеће 

се потреба организовања и спровођења едукације о здравственим ризицима, становништва на све 

расположиве начине. 

 Као најподесније средине за ширење заразних болести  су јавне установе као што су  школе, вртићи 

и сл. То јест установе у којима борави велики број дјеце, школске омладине и запослених радника. 

Није неопходно наглашавати да је, за тај сегмент друштва, потреба за упознавање са проблемима 

здравствене заштите у ванредним и другим условима веома важна. Потребно је је додатно 

организовати и спроводити, без обзира на постојеће садржаје у школским плановима и програмима 
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 Препознавање и откривање заразних болести је први корак за борбу против њих. Понекад је потребан 

читав механизам да би се то реализовало. Ипак тај корак може крунски утицати на крајњи исход 

масовне заразе или епидемије, због чега се непрестано морају подизати капацитети раног откривања 

појаве заразних болести. 

 Нехигијенски услови директно утичу на појаву и ширење заразних и осталих болести. Инсекти често 

имају улогу преносилаца патогена који изазивају заразне и друге болести. Глодари, дивље и домаће 

животиње, птице и сл. такође могу бити преносиоци заразе. Недостатак службе која може 

елиминисати пренос патогена путем наведених преносилаца на човјека не смије бити разлог за 

настанак и развој заразе. Па су послови ДДД (дезинфекција, дезинсекција и дератизација) битна 

карика у прекиду ланца заразе. 

 Један дио становништва користи воду са природних изворишта од којих су нека уређена, а нека нису. 

Постоји могућност да ти извори буду контаминирани људским и животињским излучевинама и 

другим отровним материјама. 

 Вода из градског водовода у току љета редовно прелази температуру изнад  15°C (препорука  је 8°C 

± 4°C). Уз повећану замућеност и сумњив мирис који има створени су потенцијални предуслови за 

могући развој патогена изазивача инфекција цријевних и других болести. 

 Купање и рекреативни боравак становника на језеру Алаговац повлачи питање исправности воде за 

те сврхе, а нарочито када се та иста вода прерадом користи за пиће. Јављају се два питања : да ли је 

вода исправна  у оквирима дозвољене употребе за рекреативне сврхе, а други да ли су капацитети за 

прераду у стању пречистити је за безбједно кориштење од стране становништва. 

 Постоје оправдане индиције да градска оборинска вода која се у крајњем исходишту улијева у језеро 

Алаговац, није у потпуности ослобођена свих градских отпадних вода. У таквом случају постоји 

оправдања сумња у исправност те воде и њен могући лош утицај на здравље људи. 

 Иако су законским актом регулисана правила понашања у дефинисаним зонама околине језера 

Алаговац и изворишта чије се воде директно улијевају у њега, присутне су пољопривредне 

активности којима се нарушава квалитет воде. Опасност од токсичних, хемијских метерија које 

доспију у воду језера, као послиједица третирања агротехничким мјерама земљишта у непосредној 

близини, превазилази оквире дозвољеног и представља, а у будућности ће представљати још већи 

проблем.  

 Постојање великог броја дивљих депонија смећа, посебно оних у близини насеља и језера из кога се 

снабдјевамо водом за пиће, јесте један од главних могућих проблема који могу директно утицати на 

здравље становништва. 

 Комуникација између служби којима је од интереса заштита здравља становништва, без обзира каква 

год да је тренутно, може и треба да буде на високом нивоу. Контекстуално, увијек има мјеста за 

побољшање у тим односима и то треба бити циљ који се планира и очекује у континуитету. 
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ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА 
 

СТОЧНИ РЕСУРСИ, ДИВЉЕ И ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ 
 

Подаци које смо прикупили из различитих извора дају претпостављене, апроксимативне вриједности. Без 

обзира на прецизност из њих се да закључити да је сточни фонд на овом подручју у значајном опадању. С 

обзиром на предиспозиције које се огледају у великом пространству пашњака и ливада 40.269 Ха или 44% 

од укупне површине, добре биолошке и климатолошке услове, традицију бављења овом врстом послова, 

бројно стање стоке је изразито лоше. Један од примарних циљева развоја овог подручја би требало бити 

сточарство и без обзира на тренд опадања, још увијек се највећи приходи у пољопривреди остварују од 

сточарске производње. Према неформалним подацима знатан дио становништва живи искључиво од 

пољопривреде, па је број запослених ту и највећи.  

У периоду 2010.-2015. године у руралном подручју општине је изграђено око 25 објеката за смјештај крупне 

и ситне стоке, капацитета до 20 грла крупне и 100 грла ситне стоке. На овом подручју присутно је око 15 

пољопривредних произвођача који имају преко 10 грла крупне стоке, и преко 20 произвођача који имају од 

100-400 грла стоке „ситног зуба“. Није занемарљива ни производња у области свињогојства и перадарства, 

док охрабрујући тренд раста биљежи пчеларство.  

Пресељење сеоског становништва у урбана подручја је основни разлог опадања сточног фонда. Поред тога 

сточни фонд је непрестано изложен опасностима од појаве заразних и других болести, што га додатно 

деградира и умањује му вриједност. 

Сточарство, на овим просторима, ће у догледно вријеме заузети мјесто које му припада и придонијети 

стварању вишкова као темељ економског просперитета. Обзиром на потенцијал који је присутан и који се не 

може занемарити, на повећање потребе и интереса за производњу здраве хране у још увијек чистој природној 

средини, постоји реална основа за развој примарног сектора привреде кроз све видове сточарске дјелатности. 

 

Основне врсте стоке 2011. година период  2011-2015. 2017.година 

ГОВЕДА 5.100 4.400 око                               4.000 

ОВЦЕ 35.000 20.000  мање од                     18.000 

СВИЊЕ 1.500 --- око                               2.500 

КОЊИ 50 --- око                                    20 

ПЕРАД 17.000 --- мање од                    15.000 

КОЗЕ 1.200 --- мање од                      1.000 

КОШНИЦЕ ПЧЕЛА 2.800 2.500 више од                       3.000 
Табела 1  Стање сточног фонда на подручју општине Невесиње 

  
Уз сточарске ресурсе, можемо рећи да значајан потенцијал овог подручја представљају и дивље животиње о 

којима се брину Ш.Г.“ Ботин “ и Л.У.“ Срндаћ “, у оквиру подручја којима газдују. У табели 2 приказат ћемо 

врсте и бројно стање ловне дивљачи и птица са овог подручја. Подаци се односе на простор којим газдује : 

Л.У.“ Срндаћ “ Невесиње - 79.350 Ха и Ш.Г.“ Ботин “ Невесиње - 19.536 Ха. 
 

РБ ВРСТА БРОЈНО СТАЊЕ - 2017.година СТАТУС 

Л.У. „СРНДАЋ“ Ш.Г. „БОТИН“ 

ДИВЉАЧ 
1. СРНЕЋА ДИВЉАЧ 200 180 ЛЗВ 

2. ДИВОКОЗА 10 40 ЛЗВ 

3. МЕДВЈЕД 12 16 ЛЗВ 

4. ДИВЉА СВИЊА 200 133 НВ 

5. ЗЕЦ 1.500 450 ЛЗВ 

6. ВУК 12 5 НВ 

7. ЛИСИЦА 150 280 НВ 

8. ДИВЉА МАЧКА 40 40 НВ 

9. КУНА ЗЛАТИЦА И БЈЕЛИЦА 60 200 НВ 

10. ЈАЗАВАЦ 45 20 НВ 

11. ЛАСИЦА ВЕЛИКА И МАЛА 100 100 НВ 

12. ВИДРА  10 10 ТЗВ 

13. ВЈЕВЕРИЦА 100 500 ТЗВ 

ПТИЦЕ 

1. ПРЕПЕЛИЦА 400 200 ЛЗВ 
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2. ЈАРЕБИЦА КАМЕЊАРКА 150 90 ЛЗВ 

3. ЈАРЕБИЦА ПОЉКА 150 -- ЛЗВ 

4. ШУМСКА ШЉУКА 200 80 ЛЗВ 

5. ГОЛУБ  400 200 ЛЗВ 

6. ГРЛИЦА 150 100 ЛЗВ 

7. ОРЛОВИ 10 20 ТЗВ 

8. ЈАСТРЕБ 150 100 НВ 

9. СОКОЛОВИ 30 45 ТЗВ 

10. СОВЕ 40 180 ТЗВ 

11. ДИВЉА ПАТКА 60 30 ЛЗВ 

12. ЋУБАСТИ ГЊУРАЦ 30 40 ТЗВ 

13. ГАВРАН 50 30 ТЗВ 

14. ВРАНА 150 300 НВ 

15. СВРАКА 150 100 НВ 

16. КРЕЈА 250 500 НВ 
Табела 2  Бројно стање ловне дивљачи и птица на подручју општине Невесиње 

НВ - У незаштићену врсту дивљачи спадају : вук, дивља свиња, лисица, дивља мачка, куне, јазавац, ласице, јастреб, врана, сврака, креја.  
ЛЗВ - У ловостајем заштићену врсту дивљачи спадају : срнећа дивљач, дивокоза, медвјед, зец, јаребица камењарка и пољка, дивља патка, голуб, 

грлица, шљука, препелица.  

ТЗВ - У трајно заштићену врсту дивљачи спадају : видра, вјеверица, орлови, соколови, сове, ћубасти гљурац, гавран.  
 

Подручје општине Невесиње, окарактерисано као крашко, брдовито подручје, обрасло густом шумом, са 

пространствима која су  ријетко насељена, изразито је погодно за развој и опстанак популације ловне 

дивљачи и птица.  

Иако немамо готово никакве податке о стању рибљег фонда, на овом подручју заступљене су рибље врсте 

које се развијају и опстају у слатководним срединама језера Алаговац, ријеке Заломке и потока у Батуши. 

Наведене слатководне средине су засебни еко системи у којима егзистирају рибље врсте као што су: шаран, 

поточна пастрмка, клен (стругач), гаовица и друге сличне врсте које су се уз помоћ човјека успјеле 

прилагодити овим еко системима. Бригу о њима води С.Р.Д.“ Заломка “. 

Неизоставно треба споменути и присуство домаћих животиња као што су пси, мачке и други егзотични 

љубимци. Већина тих животиња живи у контролисаном простору сеоских или урбаних средина, мада има и 

оних о којима се нико не брине и који представљају посебан проблем у оквиру ризика које ћемо разматрати.  

 

ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИЦИ КОД ЖИВОТИЊА 
 

Фокусирајући се на ризике који су присутни у животињском свијету, на овом подручју, долазимо до 

закључака који дају веома озбиљну пројекцију проблема који су видљиви и присутни у овом тренутку и 

проблема који могу бити присутни у скоријој и даљој будућности. Озбиљност се очитује чињеницом да су 

штете које могу настати на материјалним добрима, сточног фонда у другом плану, када је присутна опасност 

по здравље људи. 

Епидемиолошко – епизоотиолошки аспект погледа на могуће ризике даје нам за право да истакнемо 

проблеме као што је перманентна опасност од заразних болести животиња или чак епизоотија. Присуство 

дивљих животиња ту опасност значајно увећава. Пренос патогена са животиња на људе је извјесна и то у 

ствари и представља највећи ризик. Не смијемо занемарити утицај паса и мачака луталица на пренос патогена 

на друге животиње и људе, као што не смијемо занемарити однос према угинулим животињама и 

примјенљивост хигијенско – санитарног третмана према животињским остацима, што се може сматрати 

великим ризиком за настанак и ширење болести.  

Као наш примарни интерес разматрат ћемо болести од којих обољевају и људи и животиње, односно ризик 

који носе таква обољења : 
 

ЗООНОЗЕ 
 

То је скуп заразних болести које су заједничке људима и појединим животињским врстама. Преносе се са 

животиња на људе и обратно. Њихови узрочници се најчешће налазе међу животињама, али се под одређеним 

условима могу пренијети и на човјека. Извори ширења зооноза могу бити домаће и дивље животиње. Људи 

се могу инфицирати директно преко живих животиња (контактом са животињским секретима, огреботином, 

уједом...) или конзумирањем заражене хране животињског поријекла, аерогеним путем и преко вектора 

(крпељи, комарци, мухе...). У табели 1 приказат ћемо најчешће зоонозе и патогене који их изазивају. 
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ПАТОГЕНИ БОЛЕСТИ 

Бактерије Салмонелоза, Лептоспироза, Антракс, Болест мачијег огреба, Туберколоза, Лајмска болест, 

Бруцелоза, Црвени вјетар, Кампилобактериоза, Тетанус, Листериоза, Туларемија, Јерсиниоза, 

Сакагија, Бубонска куга, Мелиоидоза, Повратна грозница-борелиоза 

Вируси Бјеснило, Авијална инфлуенца, Плави језик, Ебола грозница, Ласса грозница, Хеморагијске 

грознице, Енцефалитис Менингоенцефалитис 

Паразити Трихинелоза, Тенијазе, Ехинококоза, Лишманијаза, Токсоплазмоза, Филариоза – Лоа лоа, 

Маларија, Болест спавања, Метиљавост, Шагасова болест, Дифилоботриоза, Пнеумоцистикоза, 

Хименолепидоза Балантидиоза, Токсокариоза, Шистозомијаза 

Рикеције Пјегави тифус, Q-грозница 

Гљивице Хистоплазмоза, Трихофитије, Микроспоридије 

Табела 1  Зоонозе и патогени који их изазивају 

 

Издвојит ћемо оне болести које су се појављивале и које се могу појавити на нашем подручју, односно 

зоонозе које можемо третирати као актуелне. 
 

ЗООНОЗЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БОЛЕСТИ 

Салмонелозе Салмонелозе су алиментарне токсиинфекције изазване бактеријама - салмонелама, које су отпорне у спољној средини. 
До сада је познато више од 2.200 серотипова салмонела. Клинички се испољавају са повишеном тјелесном температуром, 

боловима у трбуху, проливом, а понекад и повраћањем. Могу да се испоље у тешком облику, а код средње тешких 

случајева симптоми се губе од 2 до 5 дана. Салмонелоза може да се испољи и у облику лаког обољења. Због тога тачан 
увид у морбидитет од салмонелоза није познат јер се обољели са лакшом клиничком сликом не јављају љекару и не 

региструју. 

Трихинелоза Трихинелоза је акутна паразитарно-инвазивна болест животиња и људи  изазвана паразитом (Trichinela spiralis). 
Карактерише се повишеном тјелесном температуром, гастроинтестиналним поремећајима, боловима у мишићима, 

отоком лица, а нарочито очних капака. Код обољелог узрочник може да изазове компликације на срчаном мишићу, 

плућима и мозгу. Он може да буде узрок не само дуготрајној сметњи већ и смрти. Као паразит ларва трихинеле живи у 
мишићима дивљих и домаћих животиња. Човјек се зарази када поједе недовољно кувано или недовољно печено месо или 

производе од меса сушених на диму, животиња заражених ларвама. Главни извор заразе за човјека је месо домаће свиње 

у коме се налазе ларве. 

Лептоспирозе Лептоспирозе су акутне, субакутне и хроничне заразне болести животиња и људи природно жаришног карактера. Оне се 

могу са животиња пренијети на човјека посредно и непосредно. Изазивач лептоспироза је бактерија - лептоспира са већим 

бројем патогених серотипова из групе (Leptospira interogans) од којих је код нас регистровано седам. Оне могу да буду 
патогене за животиње и људе. Распрострањене су у цијелом свијету. Лептоспирозе су код човјека краткотрајна акутна 

фебрилна обољења са мање-више карактеристичном клиничком сликом и добрим исходом. Биљеже се и тежа обољења 

са оштећењем јетре и бубрега која се могу завршити и смртним исходом. Људи се најчешће инфицирају преко 
контаминиране средине и директним контактом са инфицираним животињама, њиховим излучевинама и производима. 

Бруцелоза Бруцелоза је заразно системско обољење људи и животиња, типична зооноза која је раширена у читавом свијету, а 

посебно у земљама медитерана. Примарно је обољење великог броја домаћих животиња (овце, козе, говеда, свиње, пси). 

Узрочник бруцелозе, бактерија из рода бруцела, спада у врло отпорне микроорганизме који се и у спољној средини могу 

одржавати доста дуго. У животним намирницама - месу и млијечним производима, води и земљишту могу се одржати и 

више мјесеци. Човјек се заражава од инфицираних животиња, најчешће контактом са њима, употребом некуваног или 

непастеризованог млијека и производа справљених од њега (млади сир, маслац, павлака и друго), употребом 
инфицираног меса као и удисањем контаминиране прашине. Бруцела се не преноси са човјека на човјека. Према тежини 

клиничке слике бруцелоза варира од лаких атипичних форми које представљају велики дијагностички проблем до тешких 

акутних облика. Код нелијечених или неправилно лијечених болесника могуће су компликације на плућима, срцу, 
зглобовима, нервном ткиву, а смртни исход настаје у око 2,0% случајева. 

Кју (Q) 

грозница 

Кју грозница је рикецијска зооноза која се манифестује знацима грипозног синдрома. Обично почиње нагло са језом, 

повишеном температуром, тешком ретробулбарном главобољом и знојењем. Промјенљивог је трајања и тежине 
клиничког тока, са честим промјенама на плућима које су сличне атипичној пнеумонији. Кју грозница је типична 

природно жаришна зоонозна рикециоза коју изазива (Cohiella burnetti). У природним жариштима Q грознице најважнији 

резервоар и извор заразе су крпељи, јер се код њих зараза одржава доживотно, а преноси се и трансоваријално. 
Инфицирање чоjвека настаје различитим алиментарним путевима - при употреби некуваног и непастеризованог млијека 

или свјежих млијечних производа од инфицираних оваца, коза или крава. Контактно преношење настаје продором 

узрочника кроз повријеђену кожу и слузокожу. Трансмисивни пут преношења убодом инфицираног крпеља код људи је 
врло риједак. Водећи начин преношења болести код људи је аерогени, тј. удисањем прашине контаминиране 

излучевинама заражених животиња. 

Туларемија Туларемија (глодарска куга), је акутно инфективно обољење животиња и човјека изазвано грам-негативним кокобацилом 
(Francisella tularensis). На човјека се преноси са болесне животиње или убодом крпеља. Клинички се манифестује наглим 

почетком са повишеном температуром, примарним афектом, регионалним лимфаденитисом. Могућа је хематогена 

дисеминација са промјенама на удаљеним органима. 

Бјеснило Бјеснило је акутно инфективно обољење, из групе зооноза, које карактерише појава енцефалитиса са леталним исходом. 
Примарно је болест животиња, а на човјека се преноси уједом обољеле животиње или преко пљувачке. Узрочник бјеснила 

је вирус који се увијек налази у нервном ткиву и слини заражене животиње. 

Грозница 

Западног Нила 

Грозница Западног Нила је инфективно обољење из групе зооноза, вирусне етиологије, које се на људе и животиње 
преноси убодом зараженог комарца. Примарни резервоар заразе су  многе врсте птица (гаврани, вране, свраке, чавке и 

др.) код којих је инфекција најчешће асимптоматска (без симптома болести). У ендемским крајевима вирус се одржава 

између птица које су заражене и комараца који се хране крвљу птица. Нема специфичне терапије против грознице 
Западног Нила. Болест се обично завршава потпуним опоравком након неколико недеља или мјесеци. У случају теже 

клиничке слике, оболели се хоспитализује са знацима упале мозга (енцефалитис) или упале можданица и кичмене 

мождине (менингитис), односно неуроинвазивног облика болести. 

Табела 2 Актуелне зоонозе 
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Поред зооноза које смо навели у табели 2, назначивши их као актуелне, поменут ћемо и зоонозе које се 

најчешће преносе преко кућних љубимаца, при чему су дјеца она скупина која је највише изложена таквим 

болестима. 
 

ЗООНОЗА УЗРОЧНИК КУЋНИ ЉУБИМЦИ - ПРЕНОСНИЦИ 

Болест мачијег огреба Бактерија Мачке 

Микроспороза Гљивица Пси и мачке 

Пситакоза и орнитоза Бактерија Птице 

Токсоплазмоза Паразит Мачке 

Токсокароза Паразит Пси и мачке 

Шуга Паразит Пси и мачке 
Табела 3 Зоонозе које се преносе преко кућних љубимаца 

 

ОСТАЛЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА И ПЧЕЛА 
 

Навест ћемо најчешће заразне болести стоке, кућних љубимаца, перади и пчела. С обзиром да смо већ прије 

навели и описали болести које су заједничке животињама и људима – зоонозе, нема потребе да их поново 

помињемо. Најчешће болести стоке су свакако и болести дивљих животиња. Узрочници болести и инфекција 

које смо навели као остале заразне болести у наредној табели су вируси, бактерије, гљивице и паразити. 
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СТОКЕ 

Болест квргаве 

коже 

Болест квргаве коже је вирусно обољење које напада говеда, а карактерише га повишење тјелесне температуре и 
појава типичних, тврдих чворова на кожи који временом некротизирају. По току, обољење може бити акутно, 

субакутно и без икаквих видљивих знакова болести. Сличне промјене могу се наћи и по слузокожи респираторног и 
дигестивног тракта. Болест се не преноси на људе. Узрочник је вирус из рода Capripoxvirus. 

Болест плавог 

језика 

Болест плавог језика је вирусна акутна, неконтагиозна, сезонска заразна болест оваца, коза, говеда и дивљух 

преживара, а преносе је комарци из рода Culicoides. Клиничка слика болести најјаче је изражена код оваца, док 

код говеда и коза најчешће настаје скривена инфекција без видљивих клиничких симптома. Од болести плавог језика 

људи не обољевају. Болест се сузбија јер наноси велике економске штете сточарској производњи које се очитују 

угинућима, губитком тјелесне тежине, смањеном производњом. 

Класична куга 

свиња 

Класична куга свиња је заразна болест домаћих и дивљих свиња која у земљама у којима се појављује наноси огромне 
економске штете сточарсву, како због угинућа животиња тако и због спровођења ветеринарско-санитарних мјера. 

Према важећим прописима, сврстава се у категорију Нарочито опасних заразних болести, првенствено због тога што 

се лако шири кроз пријемчиву популацију свиња и не познаје границе, физичке или административне. Вирус ККС 
није патоген за човјека ни за друге животињске врсте. За свиње је веома патоген, обично доводи до тешке акутне 

болести са високим морбидитетом (број обољелих животиња) и великим морталитетом (број угинулих обољелих 
свиња). Неке форме вируса доводе до лакшег облика болести али се преносе и на потомство па се прасад рађају слаба 

и невитална или долази до побачаја. Ове свиње су често извор заразе јер се болест не препозна лако. Слично је и код 

животиња које носе вирус без очигледних симптома болести, посебно код товљеника. 

Слинавка и шап Слинавка и шап је акутна и једна од најконтагиознијих заразних болести од које обољевају папкари. Узрочник 

слинавке и шапа је РНК вирус из фамилије Picornaviridae и рода Aphthovirus. Болест се ријетко јавља код 

других врста животиња и код људи. Манифестује се фебрилним стањем, појавом карактеристичних везикула (афти) 
и ерозија на слузници уста, језику, носном огледалу, кожи млијечне жлијезде, између папака и на круни папака и 

уколико не дође до секундарних инфекција долази до брзог оздрављења. Болест може имати малигни ток, углавном 

код младих животиња и он се манифестује дегенерацијом скелетних мишића и срца а завршава угинућем. Код дивљих 
папкара инфекције су субклиничке. Болест наноси велике директне и индиректне штете сточарству. 

Шуштавац Шуштавац је акутна неконтагиозна заразна болест говеда, оваца и коза старости од 3 мјесеца до 2 године. Свиње могу 

ријетко да оболе. Узрочник болести је бактерија Clostridium chauvoi. Болест се карактерише септикемијом, 

општом интоксикацијом организма, дегенеративно–некротичним промјенама у мишићима екстремитета, појавом 

едема и накупљањем гаса у везивном, међумишићном и поткожном ткиву која на притисак шуште, због чега је 

обољење и добило назив.  

ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

Болести паса Штенећак је контагиозно, вирусно и веома тешко мултисистемско обољење најчешће младих паса, које се 

манифестује двофазном грозницом, имуносупресијом, упалним промјенама на слузницама (епителу) очију, 
респираторног и дигестивног тракта као и промјенама на нервном ткиву и кожи. Због имуносупресије (лимфопеније) 

болест прате секундарне инфекције са разним компликацијама. Узрочник болести је вирус који припада породици 

Paramyxoviridae и роду Morbillivirus. 

Псећи кашаљ, Парвовирус, Гиардијаза... 

Болести мачака Мачији грип, Туберколоза мачака, Мачија куга, Инфективна анемија мачака, Ринотрахеитис, 

Инфекција хламидијом, Инфекција калцивирусом, Панлеукопенија мачака... 

ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ПЕРАДИ 

Болести перади Марекова болест, Инфективни ларинготрахеитис, Парамиксовирусне инфекције, Инфекције 

ортомиксовирусима, авипоксивирусима, корона, пикорна, бирна, аденовирусима, реовирусима... 

ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ПЧЕЛА 

Болести пчела Америчка трулеж легла је изразито заразна болест која, ако се не сузбија, може  уништити пчелиње друштво и 
проширити се на друге кошнице у истом и другим пчелињацима. Што је најгоре, са појавом заразе у пчелињем 

друштву долази до инфицирања опреме и свих пчелињих производа. Изазивач је бактерија Bacillus larvae. 
Европска трулеж легла, Мјешинасто легло, Пчелиња парализа, Камено легло, Кречно легло, 

Ноземоза, Акароза, Варооза... 

Табел 4 Остале заразне болести животињā и пчелā 
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СТАТИСТИКА НАЈТИПИЧНИЈИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ОВОГ ПОДРУЧЈА 
 

година болест врста животиње жариште обољело угинуло уништено заклано 

 

 

 

2008. 

Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

22 85 - 85 - 

Бруцелоза оваца и коза  

Ovine and caprine brucellosis 
Овца  

ovis 
4 36 - 36 - 

Tрихинелоза  

Тrichinellosis 
Свиња   

suis 
2 3 - 3 - 

 

2009. 

 
Бјеснило  

Rabies 

Лисица – vulpes 

Вук – lupus 
3 

1 

3 

1 

1 

- 

3 

1 

- 

 

2010. Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

3 14 - 14 - 

 

2011. Tрихинелоза  

Тrichinellosis 
Свиња   

suis 
1 1 - 1 - 

 

 

 

2012. 

Бруцелоза говеда  

Bovine brucellosis 
Говече  

Bovis 
1 1 - - - 

Бруцелоза оваца и коза  

Ovine and caprine brucellosis 

Коза – capri 

Овца – ovis 
1 

1 

5 

6 

- 

- 

5 

1 

- 

- 

Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

1 10 - 10  

 

 

2013. 

Tрихинелоза  

Тrichinellosis 
Дивља свиња 

Wild board 
1 1 - 1 - 

Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

6 19 1 - - 

 

2014. Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

2 4 - 4 - 

 

2015. Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

3 27 9 18 - 

 

 

2016. 

Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

4 23 - 15 - 

Плави језик -  Febris catarrhalis 

ovium and bovis,  Bluetongue 

Овца – оvis 

Говече - bovis 
32 

2 

249 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

2017. Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

2 11 - 11 - 

 

½ 

2018. 

Америчка трулеж пчела  

American foulbrood 

Пчеле (друштво)  

bee 

1 8 - 8 - 

Табела 5 Појаве болести животиња и пчелињих друштава са овог подручја 

 

Подаци су извучени из билтенâ мјесечних извјештаја о здрављу животиња, Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске. Подаци у билтену су преузети из пријава болести које на 

основу Закона о ветеринарству у Републици Српској („ Службени гласник Републике Српске “ број 42/08 и 

6/12) и Правилника о начину обавјештавања о сумњи или налазу заразне болести животиња начину и 

поступку пријаве и одјаве заразне болести животиња („Службени гласник Републике Српске“ број 6/09) 

министарству достављају инспектори и лабораторије. 
 

болест врста животиње жариште обољело угинуло уништено 
 

Америчка трулеж пчела   Пчеле (друштво) 44 201 10 165 

Бруцелоза оваца и коза  Овце / Козе 5 / 1 42 / 5 - / - 37 / 5 

Бруцелоза говеда  Говеда 1 1 - - 

Tрихинелоза  Свиње 4 5 - 5 

Бјеснило  Лисица / Вук 3 / 1 3 / 1 1 / - 3 / 1 
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Плави језик Овце / Говеда 32 /2 249 / 3 - / - - / - 
Табела 6 Појаве болести животиња и пчелињих друштава за период 2008-2018.г. 

 

Према евиденцији коју су 05.10.2016. г. направили чланови Кризног штаба у општини Невесиње (касније 

Локални центар за сузбијање болести Плавог језика), формираног 16.09.2016. г. услијед појаве заразне 

болести стоке - Плави језик, утврђен је податак да је на простору општине Невесиње од претпостављеног 

укупног броја 16.650 оваца угинуло 417, са симптомима Плавог језика, што даје проценат угинућа од 2,5%. 

Подаци су прикупљени директно на терену од власника стадâ, а њихова грешка не може прелазити више од 

1%. Како видимо подаци из билтена мјесечних извјештаја о здрављу животиња дају сасвим другачије 

податке, о зарази 249 оваца и 3 говеда, док података за угинулу или уништену стоку уопште нема. 

Евидентно је да према подацима из табеле појаве болести животиња и пчелињих друштава за ово подручје у 

последњих једанаест година, да се у девет година појављује болест пчелињег друштва – Америчка трулеж 

пчела. За тај период регистровано је 201 заражено друштво, од чега је угинуло 10, а уништено 165. Директна 

штета коју провизорно можемо изразити износи преко 50.000 КМ. Трихинелоза се појавила у три године, од 

којих је један случај откривене код дивље свиње. Бруцелоза оваца и коза из 2008. и 2012. г. са 6 жаришта 

однијела је 42 грла стоке „ситног зуба“. На овом подручју Бјеснило је задњи пут регистровано 2009. г. код 

дивљих животиња (лисица и вук). Ипак, за болест Плавог језика се може рећи да је узроковао најтеже 

послиједице, а по подручју заразе се може сматрати епизоотијом. Директна штета се према подацима 

Локалног центра за сузбијање болести Плавог језика може процијенити на око 100.000 КМ, о индиректној да 

не говоримо. 
 

OIE код НАЗИВ БОЛЕСТИ ЗАДЊА ГОДИНА ПОЈАВЕ 

ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СТОКЕ СА „А“ ЛИСТЕ И БЈЕСНИЛА КОЈЕ СУ СЕ ПОЈАВИЛЕ НА НАШИМ ПОДРУЧЈИМА 

А040 Куга говеда - Rinderpest 1883. 

А100 Богиње оваца и коза - Sheep pox and goat pox 1955. 

А010 Слинавка и шап - Foot and mouth disease 1968 

А160 Атипична куга живине - Newcastle disease 1998. 

А130 Класична куга свиња - Classical swine fever (hog cholera) 2006. 

А150 Високо патогена инфлуенца птица - Hyghly pathogenic avian influenza 2017. 

А090 Плави језик  - Bluetongue 2018. 

Б058 Бјеснило - Rabies 2014. 
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СТОКЕ СА „А“ ЛИСТЕ КОЈЕ СЕ НИСУ НИКАД ПОЈАВИЛЕ НА НАШИМ ПОДРУЧЈИМА 

А020 Везикуларни стоматитис - Vesicular stomatitis  

 

 

0000 

 
задња година појаве болести 

значи да та болест код нас није 

никада регистрована. 

А030 Везикуларна болест свиња - Swine vesicular disease 

А050 Куга малих преживара - Peste des petits ruminants 

А060 Заразна плеуропнеумонија говеда - Contagious bovine pleuropneumonia 

А070 Нодуларни дерматитис говеда - Lumphy skin disease 

А080 Грозница долине Рифта - Rift Valley fever 

А110 Афричка куга коња - African horse sickness 

А120 Афричка куга свиња - African swine fever 
Табела 7 Задње појаве болести бјеснила и болести са бивше листе „OIE“ 

 

На листи су приказане нарочито опасне болести стоке (especially dangerous diseases) према међународним 

стандардима и година задње забиљежене појаве тих болести. Иако није приказана у овој табели Америчка 

трулеж пчела  - American foulbrood је уврштена званичну OIE листу међу 117 болести животиња, инфекција 

и најезда за 2018. г. 

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 
 

Анализирајући стање из презентованих чињеница које се односе на потенцијалне опасности за појаву болести 

животиња и пчелињих друштава на подручју општине Невесиње направили смо идентификацију ризика. 

Тако смо ризике сврстали на следећи начин : 

- Појава зооноза 

- Појава заразних болести животиња (осим зооноза) 

- Заразне болести перади 

- Заразне болести пчела 
 

Ризик од појаве зооноза је најкомплекснији јер обухвата широк спектар болести које погађају животиње, али 

и људе и управо због тога му је значај многострук. Осим зооноза ту су и остале заразне болести животиња, а 
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посебне ризике смо додијелили болестима пчела (пчелињих друштава) и болестима перади, мада она нису 

заступљена у великом броју на нашем подручју. 
 

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉАЊА ОПИС 
СТАЛНИ ПОТЕНЦИЈ. 

 

1. Појава зооноза ●  Стално су присутне с обзиром на њихову бројност 
врста и узрока појаве болести.  

2. Појава заразних болести животиња  ● Појава је спорадична, али препознатљива са 

видљивим послиједицама 

3. Заразне болести перади  ● Код нас нису изражене, али појавом могу направити 
озбиљне послиједице 

4. Заразне болести пчела ●  Стално су присутне и изазивају озбиљне 

послиједице. 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ОД РАЗЛИЧИТИХ ФАКТОРА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 
 

ВРЛО ВИСОКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

 5 

  Појава зооноза   

ВИСОКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

4 
  

 Заразне болести 

пчела 
 

ПРОСЈЕЧНА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

3 

  
Заразне болести 

перади 

 Појава заразних 

болести животиња 

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

2 
     

ВРЛО НИСКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 

  
   

 
ОГРАНИЧЕНО 

 1 
ОСРЕДЊЕ 

2 
ОЗБИЉНО 

3 
ВРЛО ОЗБИЉНО 

4 
КРИТИЧНО 

5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

Како се зоонозе јављају од различитих узрочника (бактерије, вируси, паразити, гљивице и др.) то је њихова 

појава извјесна и често атипична што утиче на компликације у дијагностици. Неки облици болести се 

манифестују једино код људи, а ти подаци су онда доступни једино у здравственим установама, мада се 

дешава да болест уопште не буде регистрована. Због свега тога смо их позиционирали на највиши ниво 

вјероватноће догађања, али са озбиљним послиједицама, што за резултанту даје висок ризик. Такав резултат 

дајемо и заразним болестима пчела, највише због Америчке трулежи пчелињег друштва, што се статистички 

показало са добрим разлогом. Појава заразних болести животиња (осим зооноза) може имати критичне 

послиједице, али због просјечне вјероватноће дешавања припада им висок ризик. Анализом Заразних болести 

перади и одреднице на нивоу просјечног ризика, можемо рећи да је квалификација имагинарна у овом 

тренутку, али није речено да се са повећаним бројем перади у неко догледно вријеме та квалификација неће 

показати као исправна. Можемо рећи и то да врло висок ризик код било које идентификоване појаве болести 

стоке и пчелињих друштава није реална претпоставка, бар према подацима који су нам били на располагању 

анализирајући могуће сценарије ризика. 

 
АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

Заштита и спасавање животиња и намирница животињског поријекла у првој мјери се спроводи 

превентивним активностима, које укључују редовну вакцинацију и друге потребне ветеринарске мјере. У 

2017. г. Министарсво пољопривреде, шумарства и водопривреде РС је донијело наредбу о обавезном 

вакцинисању говеда против заразне болести „ квргаве коже “. Вакцинисање против заразне болести „ плавог 

језика “, због непостојања вакцине у РС, свело се на индивидуалне одлуке власника и самосталне трошкове, 

што није уродило плодом. Обавезна вакцинација против бјеснила готово се више не спроводи, а задњи 

забиљежен случај на овом подручју је регистрован 2009. г. Обавезна вакцинација од свињске куге и куге 

перади се такође не спроводи, јер нема свињских и фарми перади које подлијежу тим мјерама. Вакцинација 

ситних преживара од заразне болести бруцелозе се спроводи од стране ветеринарских служби у организацији 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Фармери предузимају вакцинацију и у 

властитој режији, рецимо за музне краве од болести антракса.  
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На подручју општине постоје двије ветеринарске установе које се налазе у програму мјера Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС: 

 Ветеринарска амбуланта „ Damjanac company “ Невесиње 

 А. Д . Ветеринарска станица Невесиње 

Ветеринарска амбуланта са апотеком „ Самарџић “ је такође ветеринарска установа која своју дјелатност 

обавља на овом подручју, али која није у поменутом програму мјера Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС, па је њена дјелатност нешто умањена у односу на ове друге двије 

ветеринарске установе. 

Све три поменуте ветеринарске установе су оспособљене са потребним кадровским и свим осталим 

обавезујућим рјешењима. 

Заштита здравља животиња укључује још једну битну компоненту, а односи се на активности власника 

животиња и њихове обавезе да пријаве ветеринарској установи сваку појаву или сумњу у појаву заразне 

болести. 

Заштита и чување меса и месних прерађевина треба да се ослања на постојање кланица са потребним 

садржајима који могу задовољити прехрамбене стандарде. Затим капацитетима за њихово складиштење, 

транспорт и продају, такође у оквиру поменутих прехрамбених стандарда, у којима се примјењују сви 

потребни санитарно-хигијенски поступци. 

Здрава и исправна храна и вода су први предуслов за добру здравствену заштиту животиња и намирница 

животињског поријекла. 
 

У случају проглашења ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања животиња и намирница 

животињског поријекла, ШВС може ангажовати Специјално ветеринарско одјељење цивилне заштите, 

Специјализовану јединицу за aсанацију терена (Одјељење за заштиту животиња и намирница животињског 

поријркла) или јединице Опште намјене ЦЗ из мјесних заједница, као и друге службе, установе, институције 

које својим активностима могу придонијети ефикаснијем рјешавању проблематике везане за заштиту 

животиња и намирница животињског поријекла. 

 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

Према подацима који су нам били на располагању, везано за статистику болести животиња у континуираном 

периоду 2008. - 2018.г. видљиво је да се проблем јавља код заразних болести животиња и заразне болести 

пчелињих друштава. Закључујемо да су у таквим случајевима потребне велике промјене у домену периода 

прије инцидента, како би се на неки начин предухитрило, наизглед, хаотично стање. Све остало је у 

категорији потребног прилагођавања, што је и разумљиво јер простора за напредак увијек има. То смо 

претпоставили и за заразне болести перади, као потенцијалну могућност, мада су перадарске фарме на овом 

подручју још увијек незнатног капацитета. Квалификација да не треба ништа мијењати послије инцидента 

код заразне болести пчелињих друштава почива на чињеницама да се проблем рјешава веома радикално од 

самих власника. 
 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА * 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА** 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА*** 
 

Појава зооноза ● ● ● 

Појава заразних болести животиња ● ● ● 

Заразне болести перади ● ● ● 

Заразне болести пчела ● ● ● 
*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене  ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

● Статистички подаци, скупљени и обрађени за одређено подручје те фокусирани на третирану 

проблематику, у овом случају заштиту животиња од болести које их угрожавају, су мјеродаван показатељ 

за одређивање правила и мјера које могу поправити стање. Немогућност кориштења података из локалне 

базе, која није успостављена, пружа оправдану сумњу да постоји потреба да се ова област много боље 

уреди како би се избјегла хаотичност. 
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● Проблеми попут недовољног броја вакцина које су обавезне за одређене врсте животиња или избјегавање 

обавезног вакцинисања при чему није дошло до санкционисања власника угрожених животиња су 

фактори који не смију постојати у правној држави или озбиљној локалној заједници. 

● Слободан избор према материјалним могућностима власника животиња, који се односи на вакцинисање 

или невакцинисање стоке од опасних заразних болести, на може бити рјешење. Мора бити обавеза за све, 

јер је у питању здравље животиња и намирница животињског поријекла, односно, у крајњем исходу, 

људи.    

● Велика површина и слабо насељена подручја општине, са великим шумским комплексима дају 

оптималан амбијент за развој и опстанак популације дивљих животиња. Таква средина погодује развоју 

опасних заразних болести како дивљих тако и домаћих животиња, па је могућност преноса и пуног 

развоја заразних болести знатно увећана. 

● Промјеном климе на глобалном нивоу, дошло је до повећања средње годишње температуре и на нашем 

подручју, што је директно утицало на развој инсеката погодних за пренос патогена који се нису прије 

појављивали на нашим подручјима, који угрожавају и животиње, али и људе. 

● Повећање неконтролисане популације домаћих животиња (пси луталице и мачке), нарочито у урбаном 

подручју, увелико повећавају могућност ризика од постојања и преноса заразних патогена, што поред 

животиња угрожава и људе, посебно дјецу. 

● Организација правилног модела третирања болесних или угинулих животиња почива на правовременој 

информацији упућеној од стране власника животиња према служби или лицу које је стручно за ову 

област, а које ће провести даљи поступак за одређивање узрока болести или угинућа. 

● Када животиња угине из било ког разлога (заразна или незаразна болест, тровање...) отвара се потреба за 

збрињавање трупла, што захтијева све потребне хигијенско - санитарне мјере. Активности које припадају 

аснацији су дезинфекција простора, хране и других ствари које су имале дотицај са угинулом животињом, 

безбједан пренос трупла до локације за укопавање (сточно гробље) и њено хигијенско-санитарно 

обезбјеђење. Сваки корак је важан и ако испустимо само један асанација губи смисао. 

● Нису утврђене локације у оквиру локалне заједнице, које би задовољиле потребе збрињавања угинулих 

животиња, што је један од првих и основних услова за њихов правилан третман.  

● Поред прецизних локација за сточна гробља, неопходно је одредити правила и мјере, у складу са законом 

који уређује ову област, о начину понашања за њихову употребу, као и начин контроле кориштења и 

поштивања донесених мјера од стране стручних лица. 

● Дезинфекција простора , дотицајних ствари и средстава за превоз угинулих животиња требали би бити 

под надзором стручних лица. 
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ЗАШТИТА БИЉА И БИЉНИХ ПРОИЗВОДА 
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Пољопривреда, као привредна грана је добила примарно мјесто, обзиром на њен значај и улогу у укупном 

развоју општине Невесиње. Пољопривредно земљиште је примарни ресурс за пољопривредну производњу. 

Катастарски подаци општине Невесиње нису усклађени са новим разграничењем општине, тако да се 

базирају на површини од 91.738 Ха, од чега пољопривредно земљиште заузима 56,02% или 51.396 Ха. 

Са становишта својине од укупне површине земљишта у приватном власништву је 31,90% односно 29.262 

Ха, а у државном власништву је 68,10%, односно 62.476 Ха. Са аспекта пољопривреде примарно мјесто 

заузимају оранице, а потом ливаде и пашњаци. Међутим , већина наведене површине се претежно користи 

за пољопривредну производњу на екстензиван начин ( прикупљање сијена и испаша стоке ). Такођер, 

изражена је мала заступљеност под воћњацима која је условљена неповољним земљишним и климатским 

условима. 

У структури од 51.396 Ха укупног пољопривредног земљишта 68% су пашњаци (35.122 Ха), 10% ливаде 

(5.037 Ха), 21% оранице (10.942 Ха) и воћњаци 295 Ха, односно мање од 1%.  

У структури бонитетских класа, на пољопривредно земљиште бољег квалитета (1-4 бонитетна класа) отпада 

47%, а на земљиште лошијег квалитета (5-8 бонитетна класа) отпада 53%. Међутим, у општини Невесиње 

ради се о великој уситњености посједа  у приватном власништву тј. посједи су исјецкани на више ситних 

парцела , што доприноси неразвијеној и нерентабилној пољопривредној производњи. 
 

Доминантне ратарске културе су стрна жита тј. пшеница, раж, јечам, зоб, тритикале, а повртарске културе су 

кромпир, лук, мрква, купус. Доминантне воћарске културе су шљива, јабука и крушка. 

Према статистичким показатељима  годишње (прољетна и јесења сјетва) се засије око 2.000 – 2.200 Ха 

пољопривредног земљишта, од тога 2/3 стрним житима, а 1/3 поврћем. Просјечан принос стрних жита је 3 - 

3,5 тона/Ха. 

 

ШТЕТЕ НА БИЉКАМА ИЗАЗВАНЕ БОЛЕСТИМА, ШТЕТОЧИНАМА, КОРОВИМА  

И ДРУГИМ УЗРОЦИМА (ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ)   
 

Болести биљака узроковане су патогеним и еколошким факторима. Присуство патогена не гарантује 

искључиво развијање болести, јер биљка има могућност да се одбрани, на што утичу еколошки фактори. 

Болести узроковане патогенима могу се подијелити у три групе:  

 Микозе - болести узроковане гљивицама  

 Бактериозе - болести узроковане бактеријама  

 Вирозе - болести узроковане вирусима  

 

С обзиром на заступљеност биљних врста обрадити ћемо доминантне ратарске културе и болести које 

представљају реалан ризик. Појава болести на стрним житима је редовна и често непредвидива. Она у 

највећој мјери зависи од услова у којима се производња обавља, али се послиједице изражавају кроз смањење 

квалитета и обима приноса. 
 

БОЛЕСТ  ИЗАЗИВАЧИ // ДОМАЋИН ШТЕТА 

 

 

Фузариозе  

(Микозе)  

 
Fusarium graminearum, ... 

Пшеница и јечам су најзаступљеније 

Зависно у ком стадијуму развоја је биљка 

нападнута болешћу (палеж клијанаца, палеж 

класова, пропадање младих биљака).    

Није за људску исхрану. 

 

Жута патуљавост јечма и 

пшенице  

(Вироза)  

BYDV – Barley Yellow Dworf 

(Вирус се преноси уз помоћ лисних ваши) 

Све врста стрних жита и друге биљке из 

породице трава.  

Пшеница и јечам су најзаступљенији 

 

Приноси зрна су битно смањени, а често 

бивају стерилни. 

Мрежаста пјегавост јечма 

(Микоза) 

Pyrenophora teres 

Јечам је најизразитији домаћин 
Принос може бити умањен и до 25%. 

Пругавост листа јечма 

(Микоза) 

Pyrenophora graminea 

Јечам је најизразитији домаћин 
Зрно, ако се формира, је ситно и штуро. 

Покривена гар јечма 

(Микоза) 

Ustilago hordei 
Домаћини су клас јечма и метлица овса 

Без заштите чини слабији принос 

Откривена гар јечма Ustilago nuda Узрокује знатну штету на класу. 
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(Микоза) Јечам је најизразитији домаћин 

Гар пшенице 

(Микоза) 

Ustilago tritici 

Пшеница је најизразитији домаћин 
Узрокује знатну штету на класу. 

Сива пјегавост пшенице 

класа // листа  

(Микозе) 

Septoria nodorum // tritici 

 

Пшеница је најизразитији домаћин 

Узрокује знатну штету. 

Рђа пшенице 

(Микоза) 

Puccinia spp. (spp.=graminis, recondita, striiformis, 

coronata, dispersa, hordei) 

Пшеница је најизразитији домаћин 

Узрокују штету од 10% па до преко 50%. 

Главница пшенице 

(Микоза) 

Triletia tritici 

Пшеница је најизразитији домаћин 
Узрокује знатну штету.      

Није за људску исхрану. 

Пепелница 

(Микоза) 

Blumeria graminis 

Домаћини су све врста стрних жита. 

Пшеница и јечам су најизразитији 

Узрокују штету до 5%, али се она ре-

довно понавља. 

 

Можемо закључити да су микозе најдоминантније болести стрних жита. Уз повољне услове температуре и 

влажности, у одређеном временском периоду, долази до наглог развоја микозних обољења, па је веома важно 

препознати те периоде и у њима предузимати потребне мјере заштите. 

 

Штету на стрним житима која се манифестује смањењем обима приноса и квалитета плода, па до потпуног 

губитка биљке могу проузроковати штетни инсекти. Такође, неки од њих директно утичу на пренос 

заразних болести (вирозе – лисне ваши). Ризик од такве врсте штете може бити знатно увећан у условима 

елементарне непогоде. 
 

Житна пијавица (Lema melanopus) Житни пивак  (Anisoplia spp.) 

Житне стјенице  (Eurygaster spp. /Aelia spp.) Мајски гундељ  (Melolontha melolontha) 

Лисне ваши: 

Велика житна ваш (Macrosiphum avenae)                         Сремзина лисна ваш (Rhophalosiphum  padi) 
 

Ситни глодари као што су пољска волухарица (Microtus arvalis) и мишеви из рода (Apodemus) су велике 

штеточине пољопривредних усјева, међу којима су и стрна жита. Може се рећи да су ове врсте стално 

присутне на обрадивим површинама. Бројност њихових популација знатно варира у зависности од 

временских прилика. У годинама повољним за развој долази до пренамножавања и правих најезди („ мишја 

година “). Тада у огромном броју пустоше усјеве. У појединим случајевима у стању су да потпуно униште 

усјев. Нарочито се не смије занемарити њихов утицај, као попратна појава, у условиме елементарне непогоде, 

која је изазвана другим чиниоцима. 
 

Хрчак (Cricetus cricetus) Пољска волухарица (Microtus arvalis) Краткорепи миш 

(Microtinae) 

Дугорепи мишеви (Murinae) :     - Пругасти пољски миш (Apodemus agrarius) 

                                                        - Велики пољски миш (Apodemus flavicolis) 
 

 
 

Штете на стрним житима које се манифестују смањењем приноса може проузроковати и појава корова на 

засијаним површинама.  

Корови изазивају директне штете тако што житарицама одузимају храњљиве материје, воду, свјетлост, 

простор над земљиштем и у земљишту. Индиректне штете проузрокују тиме што су домаћини разних болести 

усјева, тиме што повећавају влагу у усјевима, отежавају жетву, изазивају алергије итд. 
 

Киселица 

(Rumex acetosa) 

Штавељ / зеље 

(Rumex crispus) 

Горушица 

(Sinapis arvensis) 

Броћика 

(Galium aparine) 

Паламида  

(Cirsium arvense) 

Пепељуга 

(Henopodium album) 

Булка 

(Papaver rheoas) 

Горчика 

(Sonchus arvensis) 

Мртва коприва 

(Lamium amplecsicole) 

Попонац 

(Convonvulus arvensis) 

Амброзија 

(Ambrosia artemisiifolia)  

Папрат / бујад 

(Pteridophyta) 

Штир 

(Amaranthus retroflexus) 

Грахорица њивска 

(Vicia sativa) 

 

 
Најзаступљеније повртарске културе, које се узгајају на овом подручју, су кромпир, лук, мрква и купус. 

Поред њих узгајају се и друге врсте поврћа, али оне нису значајне са економског аспекта, јер представљају 
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незнатан дио укупног економског биланса. На поменуте повртарске културе болести знатно утичу у смислу 

штете и губитка приноса које проузрокују. Због чега ћемо поменути оне који представљају реалан ризик.  
  

БОЛЕСТ  ИЗАЗИВАЧИ // ДОМАЋИН ШТЕТА 

КРОМПИР 

„Црна нога“ кромпира 

(Бактериоза) 

Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum 

кромпир, купус 
Знатна и у пољу и у складишту  

Црна трулеж приземног дијела 

стабла и влажна трулеж кртола 

кромпира  (Бактериоза) 

Erwinia carotovora sub. sp. atroseptica i sub. 

carotovora kao i Erwinia chrysanthemi. 

кромпир 

 

Знатна и у пољу и у складишту 

Обична краставост кртола 

(Бактериоза) 

Streptomyces scabies 

кромпир 

Негативно утиче на квалитет и тржишну 

вриједност 

Прашна краставост 

(Бактериоза) 

Spongospora subterranean 

кромпир 
Негативно утиче на  тржишну вриједност 

Рак кромпира 

(Микоза) 

Synchytrium endobioticum 

кромпир (и друго) 
Знатна 

Мрка трулеж кртола и 

бактеријско увенуће 

(Бактериоза) 

Ralstonia solanacearum 

кромпир, парадајз, патлиџан, паприка, 

дуван 

Знатна 

Обавезна пријава фитосанитарној инспекцији 

Прстенаста трулеж кртола 

(Бактериоза) 

Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus 

кромпир 
Знатна 

 

Сува трулеж кромпира  

(Микоза) 

Fusarium spp. 

кромпир 

 

Знатна 

Бијела нога – Ризоктониоза 

(Микоза) 

Rhizoctonia solani 

кромпир 

 

Знатна 

Вирус увијености листа 

кромпира 

(Вироза) 

Вирус се шири директним контактом, уз помоћ 
вектора и лисних ваши. 

кромпир 

 

Знатна 
 

Вирус цртичастог мозаика 

(Вироза) 

Вирус се шири директним контактом, а најбоље 

преко  лисних ваши. 

кромпир 

 

Знатна 
 

Сива плијесан 

(Микоза) 

Botrytis cinerea 

Повртарске и ратарске културе, чак и 

воће 

 

Знатна 
 

Пламењача кромпира 

(Микоза) 

Phytophthora infestans 

кромпир, парадајз 
Знатна 

 

Бијела трулеж 

(Микоза) 

Sclerotinia sclerotiorum 

кромпир, соја, пасуљ, парадајз... 
 

Знатна 
 

КУПУСЊАЧЕ 

Влажна трулеж купуса 

(Бактериоза) 

Pectobacterium carotovorum subsp.Carotovorum 

купус, кромпир 
 

Знатна 

Црна трулеж купусњача 

(Бактериоза) 

Xanthomonas campestris pv. Campestris 

Биљке крсташице, а најдоминантније су 

купусњаче  

 

Знатна 
 

Сува трулеж 

(Микоза) 

Phoma lingam 

Све врсте купусњача 
Знатна 

Прстенаста пјегавост 

(Микоза) 

Mycosphaerella brassicicola 

купусњаче 
Негативно утиче на пласман због оштећених 

листова. Смањује принос сјемена 

Бијела рђа купуса 

(Микоза) 

Albugo candida 

купусњаче 

На сјеменском материјалу 

Пламењача купуса 

(Микоза) 

Hyaloperonospora parasitica 

купусњаче 

Највећу штету прави расадном материјалу 

Црна пјегавост купуса 

(Микоза) 

Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola 

купусњаче 
Смањење приноса и погоршање квалитета 

Кила купуса 

(Микоза) 

Plasmodiophora brassicae 

купусњаче 
Знатна 

ЛУК 

Вирус жуте пјегавост 

празилука  (Вироза) 

Вирус преносе биљним вашима 

Празилук, аљма, црни лук 
Знатна 

Вирус мозаика бијелог лука 

(Вироза) 

Вирус се преноси вегетативно,  

механички и грињама 

бијели лук 

Умањује принос 

30-40% 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

 
91 

 

Вирус жуте пјегавости ириса 

(Вироза) 

Вирус се преноси помоћу вектора(трипс)  
све врсте лука и украсне биљке 

 

Знатна 

Вирус жуте кржљавости црног 

лука 

(Вироза) 

Вирус се преноси   

биљним вашима и механички 

све врсте лука и украсне биљке 

Принос сјемена може бити смањен за  

50-75% 

Бактериозна трулеж црног лука 

(Бактериоза) 

Pseudomonas spp., Pectobacterium carotovorum 

subsp. Carotovorum 

Црни лук 

Могуће смањење приноса и до 50% 

Бијела трулеж 

(Микоза) 

Sclerotium cepivorum 

бијели лук,  

ограничено црни лук и празилук 

 

Знатна 

Ружичаста трулеж корјена 

(Микоза) 

Pyrenochaeta (Phoma) terrestris 

све врста лука,  

и остало поврће 

 

Знатна 

Фузариозно увенуће 

(Микоза) 

Fusarium oxysporum f. sp. Cepae 

све врста лука 
Знатна 

МРКВА 

Сива пјегавост лишћа 

(Микоза) 

Septoria spp. 

мрква  (пшеница) 
Знатна  

Пепелница 

(Микоза) 

Erysiphe heraclei 

мрква (стрна жита) 
Знатна 

Сива пјегавост мркве 

(Микоза) 

Alternaria radicina 

мрква 
Знатна 

 
Што се тиче болести повртарских култура, можемо закључити да су код кромпира доминантне бактериозе и 

микозе, код купусњача микозе, код лука вирозе и микозе, а код мркве искључиво микозе. Познавајући 

узрочнике болести и њихове карактеристике, важно је вршити непрестан мониторинг како би се на вријеме 

могле предузети потребне мјере заштите.   
 

Поред болести штету повртарским културама наносе и инсекти: 
 

Кромпирова златица (Leptinotarsa decemlineata) Кромпирова нематода (Globodera rostochiensi) 

Лисне ваши (Myzus persicae, ascalonicus...)  

Купусни бухачи (Phyllotreta nemorum, atra...) Купусна совица (Mamestra brassicae) 

Купусна муха  (Delia Phorbia brassicae)  

Лукова муха (Delia/ Phorbia/ Hylemyia antiqua) Лукове нематоде (Ditylenchus dipsaci)     
 

Глодари који наносе штету повртарским културама: 
 

Хрчак (Cricetus cricetus) Пољска волухарица (Microtus arvalis) Краткорепи миш (Microtinae) 

Дугорепи мишеви (Murinae) :  - Пругасти пољски миш (Apodemus agrarius) 

                                                     - Велики пољски миш (Apodemus flavicolis) 
 

 
 

Корови који су заступљени и наносе велику штету у поврћу: 
 

Једногодишњи корови:  – Усколисни корови 

                                        – Широколисни корови 

Вишегодишњи корови 

 

Најзаступљеније врсте воћа које се узгајају на овом подручју су јабуке, крушке и шљиве. Узгој осталих врста 

воћа не представља битан чинилац у укупном економском билансу. Болести које су присутне представљају 

реалан ризик за узгој воћа. 
 

БОЛЕСТ  ИЗАЗИВАЧИ // ДОМАЋИН ШТЕТА 

ЈАБУКА И КРУШКА 

Рак корјена 

(Бактериоза) 

Agrobacterium tumefaciens 

јабука, крушка, шљива, ...  
Обољеле воћке кржљају, а касније се суше. 

Највећа штету причињава у расадницима 

Монилиоза коштичавог воћа 

(Микоза) 

Monilinia laxa 

јабука,крушка -(мање) шљива, вишња...-

(више) 

Значајан губитак приноса 

Мозаик јабуке 

(Вироза) 

Нису познати преносиоци вируса 

јабука, шљива, вишња, јагода ... 
Губитак на осјетљивим сортама воћа  

може износити и до 50% 

http://agronomija.rs/?p=1500
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Јамичавост стабла  

(Вироза) 

Нису познати преносиоци вируса 

јабука, крушка, дуња 
Изазива пропадање стабла. У садејству са другим 

вирусима утиче на знатан губитак приноса. 

Браздавост стабла јабуке 

(Вироза) 

Нису познати преносиоци вируса (калемљење) 

јабука, крушка, дуња, трешња, аронија... 
Долази до оштећења стабла, 

на крају и његовог ломљења 

Хлоротична лисна пјегавост 

(Вироза) 

Заражени садни материјал 

јабука и друге воћке, украсне биљке 
У садејству садругим вирусима изазива значајне 

штете на коштичавом воћу 

Пролиферација 

(Бактериоза) 

Candidatus Phytoplasma mali 

јабука, крушка, шљива, трешња, 

лијеска... 

Опште слабљење биљке и губитак приноса 

Рак корјена и корјеновог 

врата     (Бактериоза) 

Agrobacterium tumefaciens 

воће и винова лоза 
Штета коју наноси корјену огледа се као 

отворена врата за друге патогене 

Алтернаријска лисна 

пјегавост    (Микоза) 

Alternaria mali, pumila, sylvestris, alternata 

велики круг домаћина  
Битно утиче на квалитет плода и дужину 

вегетативног периода листа 

Бијела трулеж јабуке 

(Микоза) 

Botryosphaeria dothidea 

јабука, крушка, винова лоза, кестен 
Наноси велике штете плоду и  

дрвенастом дијелу биљке  

Црна трулеж јабуке 

(Микоза) 

Botryosphaeria obtuse 

јабука, крушка, дуња 
Наноси велике штете плоду, лишћу и 

дрвенастим дијеловима биљке 

Горка трулеж јабуке 

(Микоза) 

Glomerella cingulate 

јабука 
Наноси велику штету плодовима. 

Лишћу и гранама нешто мању на нашем 

поднебљу. 

Зелена плијесан јабуке 

(Микоза) 

Penicillium expansum 

јабука 
Наноси велике штете на плодовима 

након бербе у складишту 

Влажна трулеж корјеновог 

врата  (Микоза) 

Phytophthora cactorum (псеудогљива) 

јабука, крушка, коштичаво воће, јагода... 
Наноси све веће и веће штете 

Рак ране на грани 

(Микоза) 

Nectria galligena 

јабука, крушка 

Узрокује сушење грана, 
па и цијелог стабла. 

Смеђа трулеж плодова јабуке 

(Микоза) 

Monilia fructigena 

јабука 
Наноси велике штете на плодовима 

Пепелница јабуке 

(Микоза) 

Podosphaera leucotricha 

јабука 
Напада лист, цвијет и плодове 

Чађава пјегавост лишћа и 

краставост плодова јабука 

(Микоза) 

Venturia inaequalis, pirina 

 

јабука, крушка 

Економски најзначајнија болест јабуке и крушке. 

Штете могу износити и преко 70%. 

Бактериозна пламањача 

(Бактериоза) 

Erwinia amylovora 

јабука, крушка 
Штету наноси цвијету, листу, гранама, 

деблу, па чек и корјену биљке 

Бактериоза крушке 

(Бактериоза) 

Pseudomonas syringe pv. Syringe 

крушка 
Болест изузетно опасна за крушку, 

изазива сушење грана и стабла. 

Рђа крушке 

(Микоза) 

Gymnosporangium sabinae 

крушка 
Болест изазива штете на лишћу и кори грана 

Сива пјегавост листа 

(Микоза) 

Mycosphaerella sentina 

крушка, дуња, ријетко и јабука 
Проузрокује озбиљне штете 

које се манифестују опадањем лишћа 

ШЉИВА 

Лептонекроза шљиве 

(Бактериоза) 

Candidatus phytoplasma prunorum 

шљива 
Наноси знатне штете 

Посебно на лишћу 

Пјегавост лишћа и рак ране 

грана коштићавог воћа 

(Бактериоза) 

Xanthomonas arboricola pv. pruni  
(Xanthomonas campestris pv. pruni) 

шљива, бресква, кајсија, трешња, 

бадем... 

Највећу штету наноси гранама шљиве, 
које након неколико година потпуно пропадну 

Рђа шљиве 

(Микоза) 

Tranzschelia pruni-spinosae 

шљива 

Наноси штете лишћу и плодовима 

Рогач шљиве 

(Микоза) 

Taphrina pruni 

шљива 
Наноси знатне штете на плодовима 

Пламењача шљиве 

(Микоза) 

Polystigma rubrum 

шљива 

Штета се наноси преко лишћа, што узрокује 
слабљење воћке и ситне плодове који опадају. 

Вирус шарке 

(Вироза) 

Plum pox virus 

шљива, кајсија, бресква, трешња, 

бадем... 

Осјетљивим сортама наноси потпуну штету.  

 

Можемо закључити да у болестима воћа преовладавају микозе, али барем што се тиче штете коју 

проузрокују, не заостају ни бактериозе ни вирозе. 
 

Поред инсеката који чине штету на воћкама, присутни су и инсекти који праве велику корист воћу (пчеле, 

бубамаре...), због чега се заштита не може свести на једноставно хемијско третирање. Осим у зрелом 
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стадијуму развоја, штетни инсекти и у виду ларви могу проузроковати велике штете. Поменут ћемо биљне 

ваши, гриње, нематоде и сл.  

Штету на воћкама узрокују глодари и дивљач, затим пужеви као и корови. 
 

Скупину ризика, који утичу на поменуте биљне врсте, морамо употпунити са још неким битним чиниоцима 

чији утицај може бити тренутан, као што су атмосферске непогодности (мраз, влага, град, суша, снијег) или 

дуготрајан као што је контаминација земљишта услијед неправилног третирања хемијским препаратима, 

односно другим токсичним материјама.  

Посљедице контаминације тла, услијед неправилног наношења токсичних  хемијских препарата на 

пољопривредно земљиште, представља проблем који у будућност заузима све више и више значаја, а његова 

важност се појачава чињеницом да се главни ефекти испољавају у будућноси на потомство. Највећа опасност 

произлази из немогућности да се послиједице контаминације тла уоче лако и на вријеме, обично је то онда 

када су штете готово непоправљиве са озбиљним и дубоким негативностима по људе и околину. 

Скупину ризичних фактора које смо назвали атмосферске непогодности карактеришу тренутне појаве, а 

послиједице бивају веома озбиљне у економском смислу.  

Велика надморска висина овог подручја даје реалан ризик од појаве мраза у касно прољеће, а резултат је 

економска штета која може у потпуности уништити љетину.  Овакве појаве захватају велике површине, све 

су учесталије па је неопходно рачунати са овом врстом ризика. 

Не обазирући се на поплаве, које као послиједице падавина могу причинити штете на биљкама, нас ће овдје 

више интересовати влага која може бити честа у периоду године када то биљкама не одговара, јер за 

послиједицу има развој патогена, најезду штеточина, бујање корова, а резултат је лош принос или велика 

штета. Са друге стране недостатак влаге, односно суша, такође, утиче на смањење приноса и лош економски 

аспект.  

Грáд, као атмосферска појава или фактор ризика на биљни покров, сваке године узме свој данак, а озбиљност 

нанесеној штети придоноси чињеница да до сада није примјењен никакав вид заштите.  

Снијег који помињемо у овом контексту може нанијети озбиљне штете на биљном покрову, нпр. поломљене 

гране на воћкама, а опет његов изостанак може знатно смањити принос озимој сјетви због недостатка заштите 

од мраза и слично. 

Ниво пољопривредне производње, на коме се налазимо, нас условљава да још увијек морамо обраћати знатну 

пажњу на ове факторе. 

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 
 

На основу анализе стања, појава и узрока различитих врста штета које настају на биљкама услијед обољења, 

штеточина, наметника и сл. као и других врста ризика који угрожавају пољопривредно земљиште и биљне 

културе засађене на њему, затим на основу учесталости јављања тих ризика и послиједица које проистекну 

из њих, економске штете настале њиховим чињењем, негативних одраза на здравље становништва и друге 

социо-економске послиједице по људе и цјелокупну заједницу идентификовали смо слиједеће ризике :  

- Појава биљних обољења изазваних гљивицама (микозе) 

- Појава биљних обољења изазваних бактеријама и вирусима (бактериозе и вирозе) 

- Појава штеточина (инсекти и глодари) 

- Појава корова 

- Загађење земљишта пестицидима и другим токсичним материјама 

- Атмосферске непогодности (мраз, киша - влага, суша, град) 
 

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉАЊА ОПИС 
СТАЛНИ ПОВРЕМЕНИ 

 

1. Микозе ●  Патогени су стално присутни и увијек постоји 

опасност од заразе. За епидемију је потребно 

испуњење више услова.    

2. Бактериозе и Вирозе ●  Патогени су стално присутни и увијек постоји 

опасност од заразе. За епидемију је потребно 

испуњење више услова.   

3. Штеточине  ● Најезде представљају опасност, док  је присуство 
малог броја штеточина нешто на шта се рачуна.   

4. Корови ●  Присутни су у оној мјери  у којој је слаба заштита од 

њих, посебно су опасни као домаћини патогена. 

5. Загађење пестицидима и сл. ●  Фактор ризика који ће у будућности имати веома 
велики значај, јер му се присуство повећава. 
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6. Атмосферске непогодности ●  Фактори који резултирају великим штетама, а који се 
десе у краћем или дужем периоду једног вегетационог 

циклуса. 

 
АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА И АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ БИЉАКА ОД 

РАЗЛИЧИТИХ ФАКТОРА РИЗИКА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 
 

На графикону је дата матрица ризика за различите типове фактора који угрожавају биљке.  
 

ВРЛО ВИСОКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

5 

        Микозе и 

Атмосферске 

непогодности 

  

ВЕЛИКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

4 

       Корови 

Штеточине 

Бактериозе 

и Вирозе 

    Загађење 

пестицидима 

 

ПРОСЈЕЧНА ВЈЕРОВАТНОЋА 

3 
       

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

2 
     

ВРЛО НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 
     

 ОГРАНИЧЕНО 

1 
ОСРЕДЊЕ 

2 
ОЗБИЉНО 

3 
ВРЛО 

ОЗБИЉНО 

4 

КРИТИЧНО 

5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 
 

У матрици смо представили вриједности идентификованих ризика, па је до изражаја дошао степен ризика у 

функцији вјероватноће појаве и послиједица које изазивају. Највећи степен ризика представљају микозе, 

загађење пестицидима и атмосферских непогодности. Микозе су изражене у високом ризику због озбиљних 

послиједица које изазивају и врло велике вјероватноће појаве, док је загађење пестицидима и другим 

токсичним материјама изражено врло озбиљним послиједицама и великом вјероватноћом појаве. 

Атмосферске непогодности наносе озбиљне послиједице, а вјероватноћа је врло висока, јер се различити 

узроци дешавају у свим периодима године. Остали идентификовани ризици изражени су степеном 

просјечног ризика. Корови и штеточине, као и бактериозе и вирозе имају велику вјероватноћу појаве, а 

атмосферске непогодности просјечну. Озбиљне послиједице изражене су код бактериоза и вироза, док су код 

Корова и штеточина послиједице изражене као осредње. 
 

АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

У приступу анализи капацитета, у првој мјери, намеће се потреба за увид у комплетну палету мјера које су 

на располагању или оних које се могу предузети, а представљају заштиту биља од различитих фактора који 

их угрожавају. 
  
●  Тако имамо стандардне пољопривредне мјере за заштиту ратарских, повртарски и воћарских култура које 

се гаје на овом подручју, а та заштита се односи на превенцију и репресију према болестима, штеточинама и 

коровима. 
 

МЈЕРА ОПИС 
 

А  

Г  

Р  

ОМ        

Т Ј 

Е Е 

Х Р 

Н Е 

И 

Ч 

К 

Е 

 

Сјетва и узгој отпорних 

сорти и хибрида 

Агротехничким мјерама постижу се најповољнији услови за развој биљака. Те мјере имају 

превентивни карактер, али могу бити директне мјере борбе за сузбијање напасника. 

Препоручује се изабрати толерантније сорте, јер све нису једнако осјетљиве на напад 

наметника. Врло важно је користити цертификовано сјеме, као гаранцију од касније могуће 

заразе болестима. Плодоред је важна мјера за сузбијање болести и постизање великих 

приноса, а представља просторну и временску измјену усјева. Оптималном прихраном 

мијења се брзина и енергија пораста биљака, па се може избјећи најосјетљивија фаза биљке 

са временом најјачег напада напасника, чиме се смањује штета. Заоравање заражених 

остатака је од посебног значаја за инсекте који егзистирају у тлу цијели живот или онај стадиј 

у којем су штетни. Зимском браздом инсекти се избацују на површину па се смрзавају, а у 

прољеће су плијен птица или се механички униште. Вријеме сјетве и жетве је врло важно 

подесити тако да се што мање подударају осјетљиве фазе развоја биљака са најјачим нападом 

наметника. Контролом влажности тла можемо утицати на развој болести и напасника. 

Употреба 

цертификованог сјемена 

Плодоред 

Уравнотежена прихрана 

минералима 

Заоравање заражених 

биљних остатака 

Вријеме сјетве и жетве 

Одводњавање и 

наводњавање 
МЕХАНИЧКЕ МЈЕРЕ Спречавање ширења и развоја штетних организама механичким путем. 
ФИЗИКАЛНЕ МЈЕРЕ У физикалне мјере убраја се примјена високох и ниских температура. 
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БИОЛОШКЕ МЈЕРЕ Директно или индиректно кориштење различитих организама за сузбијање наметника. 
БИОТЕХНИЧКЕ МЈЕРЕ Избор и употреба разних врста мамаца за привлачење и елиминацију напасника. 
ХЕМИЈСКЕ МЈЕРЕ Мјере које се примјењују када све остале не дају резултате. Употреба хемијских препарата.. 

 

Све ове мјере имају посебности када се примјењују за заштиту од болести изазваних различитим патогенима, 

штетним инсектима и глодарима или коровским биљкама. 

●   Заштита биља и биљних производа на подручју општине Невесиње спроводи се непосредно од стране 

власника пољопривредних површина (грађана и предузећа која се баве пољопривредном производњом). 

●    Стручна лица из области пољопривреде, у оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности на 

располагању су да својим знањем и савјетима пруже адекватне савјете пољопривредним произвођачима 

везано за заштиту биља од различитих видова идентификованих ризика. 

●   Из редова јединица Опште намјене ЦЗ из мјесних заједница одредит ће се особе које ће бити задужене за 

праћење стања биља на подручју своје мјесне заједнице. Њихова обавеза ће бити да на вријеме, појавом 

идентификованих ризика, обавијесте стручна лица Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.  

●   Стручна лица Одјељења за привреду и друштвене дјелатности су обавезна, по сазнању о  наступу 

идентификованог ризика, обавијестити члана Штаба за ванредне ситуације (ШВС) задуженог за заштиту 

биља и биљних производа, који ће, у случају потребе, покренути процедуру за даље активности. 

●   У случају угрожености биља и биљних производа у мјери која захтијева озбиљне активности, када редовне 

снаге заштите нису у могућности својом реакцијом сузбити идентификовани ризик, бит ће активиран ШВС 

општине Невесиње, који ће одлучивати о  наредним  корацима, а стицањем потребних услова прогласити 

ванредну ситуацију.  

●  Дезинфекција и дезинсекција се проводе самостално од стране предузећа или физичких лица у 

складиштима и магацинима, гдје се одлажу готови производи. Начин на који се то обавља је традиционалан, 

са скромном употребом хемијских средстава. Дератизација складишних простора се обавља у сарадњи са 

институцијом која је акредитована за обављање те врсте послова једном годишње.  

●  У случају проглашења ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања, ШВС може ангажовати 

Специјализовану јединицу за aсанацију терена (Одјељење за заштиту биља и биљних производа) или 

јединице Опште намјене ЦЗ из мјесних заједница, као и друге службе, установе, институције које својим 

активностима могу придонијети ефикаснијем рјешавању проблематике везане за заштиту биља и биљних 

производа. 
 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

За иденификоване ризике и сценарије потребно је извршити велике промјене у домену превентивних мјера 

и активности ради предупређења ових појава.  

Када је у питању оперативно дјеловање за вријеме инцедента у свим врстама ризика и сценарија потребно је 

извршити велике промјене с обзиром на недостатак капацитета и планова оперативног ангажовања у случају 

појаве инцидента.  

Реализација активности на отклањању посљедица послије појаве инцидента за све идентификоване ризике 

захтијева одређена прилагођавања која се односе прије свега на јачање капацитета, кадровско јачање и 

утврђивање одговарајућих процедура.  

У табели је приказана матрица процјене капацитета за заштиту биљака од идентификованих ризика. 

 
СЦЕНАРИЈ РИЗИКА ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 

ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА * 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА** 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА*** 
 

Микозе ● ● ● 

Бактериозе и Вирозе ● ● ● 

Штеточине ● ● ● 

Корови ● ● ● 

Загађење пестицидима и др. ● ● ● 

Атмосферске непогодности ● ● ● 
 

*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

 

● Потребне велике промјене  ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  
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ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

 Недостаци у законској и подзаконској регулативи, као и њена лоша примјена. Непостојање општих 

аката, докумената, стандарда, споразума који уређују ту материју на нивоу локалне заједнице, 

повлачи конотацију дезорганизације што имплицира проблеме, а требало би да их рјешава. 

 Неспровођење или лоше спровођење агротехничких, превентивних мјера у узгоју и заштити биљних 

култура,  резултира појавом болести и напасника, а смањењем или потпуним губитком приноса и 

економске добити. 

 Слабо улагање у инфрастуктуру која омогућава бољу заштиту од Атмосферских непогодности, као 

идентификованог ризика.  

 Непостојање стручне службе у овиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, која би се 

бавила стручним пословима заштите биља и биљних производа од идентификованих ризика и била у 

непосредном контакту са пољопривредним произвођачима. 

 Непосојање перманентног праћења здравственог стања биља и биљних производа на мјестима 

непосредне производње, у свим периодима вегетативног циклуса. 

 Веома слаб утицај напредних, научних побољшања у области пољопривредне производње, што би 

омогућило стабилнији род , већи принос и бољу заштиту гајених биљних култура. 

 Неконтролисана и нестручна употреба пестицида, је проблем који се репродукује веома брзо и за 

собом повлачи контаминацију тла, воде и ваздуха, а крајњи резултат је лош утицај на људско здравље. 

 Неконтролисано одлагање смећа и стварање дивљих депонија, између осталог, директно утиче на 

квалитет приноса гајеног биља и загађење животног простора. 
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ЗАШТИТА ШУМА 
 
ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Област шумарства на подручју општине Невесиње заступљена је кроз фазе узгоја, заштите и чувања  шума, 

експолоатације шума, отварања неотворених дијелова подручја тј. изградњу шумских камионских путева, 

као и расадничке производње.У саставу шумарства треба поменути и ловиште које спада у тип високих 

планинских шумских ловишта. 

Укупна површина шума и шумског земљишта на подручју општине Невесиње износи :  

                                           П = 62.659,98 ha и узурпација: П = 404,89 ha 

Од тога :  
 

РБ ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ПОВРШИНА 
 

1. Високе шуме са природном обновом 7.654,83 ha 

2. Високе деградиране шуме 438,60 ha. 

3. Шумске културе 1.421,95 ha 

4. Изданачке шуме 18.813,50 ha 

5. Шибљаци и голети подесне за пошумљавање и газдовање 6.385,86 ha 

6. Површине неподесне за пошумљавање и газдовање  5.811,00 ha 

 Σ = 40.525,74 ha 
 

Ш.Г. „ Ботин “ газдује на површини од  40.525,74 ha и Центар за газдовање кршом Требиње на површини од 

15.682,49 ha. Наведено стање односи се на тзв. државне шуме и шумска земљишта. Преостала површина од  

6.451,75 ha односи на  тзв. приватне шуме.  

Шумско привредно подручје невесињско подијељено је у седам господарских јединица: Вележ, невесињска 

Црна гора, Кокошињак - Чичево, Црвањ - Живањски поток, Црвањ, Снијежница - Заломска ријека и Бјеласица 

- Ђед. 

У наведеним површинама минирано је 2.537,04 ha у ПЈ Црвањ -  Живањски поток, ПЈ Кокошињак - Чичево 

и мањи дио у ПЈ Црвањ. 
  

Дрвна залиха свеукупне дрвне масе по ha износи за: 
 

 Високе шуме са природном обновом неминиране...................................................289,62 m3/ha 

 Високе шуме са природном обновом миниране.......................................................352,55 m3/ha 

 Високе деградиране шуме...........................................................................................233,58 m3/ha 

 Шумске културе...........................................................................................................229,62 m3/ha 

 Изданачке шуме неминире..........................................................................................117,11 m3/ha 

 Изданачке шуме миниране..........................................................................................129,93 m3/ha 

 Шуме неподесне за газдовање неминиране...............................................................103,62 m3/ha 

 Шуме неподесне за газдовање миниране...................................................................283,05 m3/ha 
 

Просјечни годишњи запремински прираст по 1 ha износи: 
 

 Високе шуме са природном обновом неминиране........................................................5,13 m3/ha 

 Високе шуме са природном обновом миниране............................................................4,99 m3/ha 

 Високе деградиране шуме................................................................................................3,60 m3/ha 

 Шумске културе................................................................................................................8,34 m3/ha 

 Изданачке шуме неминиране...........................................................................................7,25 m3/ha 

 Изданачке шуме миниране...............................................................................................4,41 m3/ha 

 Шуме неподесне за газдовање неминиране....................................................................1,99 m3/ha 

 Шуме неподесне за газдовање миниране .....................................................................3,23 m3/ha 

 

ПОТЕНЦИЈАЛ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Шуме и шумска земљишта су добро од општег интереса  те уживају посебну бригу и заштиту државе. 
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Производни потенцијал шума се не разматра само кроз дрвну запремину, већ су од све већег значаја 

потенцијали за производњу разних плодова, гљива,  љековитог биља, дрвеног угља,  лов и риболов,  затим у 

коришћењу тресета, камена, пијеска, шљунка итд.  Вода, њен квалитет и количина, а нарочито питка вода, 

зависи од квалитета и очуваности шумских екосистема. Улога шума у везивању угљеника из атмосфере и 

спречавању отопљавања климата мора се разматрати на посебан начин. 

Заштитно – регулаторне функције шума имају посебан друштвени значај који се огледа у противерозионој 

заштити, заштита и унапређење режима вода, заштита од нежељеног дејства вјетра, екстремних температура 

и сунчевог зрачења, регулације падавина, заштита од нежељених и штетних емисионих дејстава, те остале 

заштитне функције (заштита пољопривредне производње, саобраћајница, заштита од буке, погледа и лавина 

итд.).  Заштита земљишта укључује посебно превенцију од ерозије, контаминације загађујућим материјама, 

смањења садржаја органске материје и процеса дезертификације. Заштита станишта и биодиверзитета 

поставља се као примарни еколошки задатак због богатства шума  ендемским и ендемско - реликтним 

врстама. Неизоставно треба напоменути и еколошко - социјалну функцију шуме и њен заначај за одрживи 

развој друштва и побољшање квалитета живота, како у руралним и планинским подручјима, тако и у урбаној 

средини. 

 

УГРОЖЕНОСТ ШУМА ОД БИЉНИХ БОЛЕСТИ, ШТЕТОЧИНА И ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ 

ГАСОВА И ШУМСКИХ ПОЖАРА (ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ) 
 

Стање шума представља резултат различитих фактора: промјене површине под шумом, комерцијалне сјече, 

шумских пожара, временских екстрема и промјене климе, аерозагађења, напада инсеката, патогених гљива, 

промјене услова земљишта, ерозије земљишта и других. 

Процес деградације и нарушавања животне средине одвија се стално и у континуитету, интезитет им зависи 

од неповољних  природних процеса и појава (елементарне непогоде, каламитети и др.), људске активности и 

техничко – технолошког развоја. Проблематика заштите шума и шумских екосистема јесте и актуелна и 

глобална тема у сваком погледу. Постоји велики број узрочника који штетно дјелују на шуму и шумски 

екосистем. Генерално се дијеле на биотске и абиотске. 
 

Биотски узрочници су штетно дјеловање човјека, животиња и биљака. У штетно дјеловање човјека убрајамо: 

лоше господарење, крађа, бесправна сјеча, пустошење, оштећење, индустријско и саобраћајно загађење, 

штета изазвана ратом и војним дјеловањем... Штетно дјеловање животиња узрокују најчешће штетни 

инсекти, мишеви и волухарице, домаћа стока и дивљач (зависи од бројности популације). Штетно дјеловање 

биљака изазивају : фитопатогене гљиве, шумски коров, паразитске цвјетнице (имела), лишаји, фитопатогене 

бактерије и вируси. 

Абиотски узрочници су : оштећење тла (ерозија, клизање, испирање...), атмосферске непогоде (суша, мраз, 

сњеголоми и сњегоизвале, вјетроломи и вјетроизвале, лавина, град, гром...), шумски пожари и друго.  
 

РБ УЗРОЧНИК ШТЕТА КОЈУ ПРОУЗРОКУЈЕ 

БИОТСКИ УЗРОЧНИЦИ 

ШТЕТНО ДЈЕЛОВАЊЕ ЧОВЈЕКА (АНТРОПОГЕНИ ФАКТОРИ) 

1. Лоше господарење Може произвести катастрофалан учинак. На овом подручју газдује се према 

смјерницама ШПО-а и не долази до послиједица. 

2. Крађа Дешава се на ентитетским границама, као и уз путне комуникације, углавном 

огревно дрво. Штете које изазива су у мањем обиму. 

3. Бесправна сјеча Као и претходно јер се бесправна сјеча и третира као крађа. 

4. Пустошење На овом подручју се не дешава, али је могуће да се деси као послиједица неке 
елементарне непогоде. 

5. Оштећење Присутно, али са мањим послиједицама. Приликом извођења експлоатационх 

радова. 

6. Индустријско и саобраћајно загађење Индустријско загађење готова да није присутно, а саобраћајно не наноси битне 

штете. 

7. Војно и ратно штетно дејство Могу нанијети озбиљну штету када се догоде.  Изазивају шумске пожаре и 

загађење минама и НУС-ом као и друге штете. 

ШТЕТНО ДЈЕЛОВАЊЕ ЖИВОТИЊА  

1. Сипци и остали штетни инсекти Могу направити знатну штету, поготово пренамножењм. На овом подручју се 

примјењују редовне мјере и врши надзор, па су штете сведене на разуман ниво. 

2. Мишеви и волухарице На тек подигниутим засадима у времену пренамножења могу направити знатну 

штету, али је ријетка појава. 

3. Домаћа стока и дивљач У младим засадима је могуће направити озбиљну штету, загризањем 

терминалних избојака, није честа појава. 

ШТЕТНО ДЈЕЛОВАЊЕ БИЉАКА  

1. Фитопатогене гљиве Може проузроковати озбиљне штете, али на овом подручју се ријетко дешава, а 

ако се деси то су физиолошки ослабљена стабла. 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

 
99 

 

2. Паразитске цвјетнице и шумски коров и 

лишајеви 

На физзиолошки ослабљеним стаблима, појединачни случајеви. Коров може 
имати утицај на новоподигнутим засадима, али на овом подручју на производи 

озбиљну штету. Лишајеви не утичу на производњу штете на овим просторима. 

3. Фитопатогене бактерије и вируси На овим просторима немају знатан утицај на здравствено стање шумског 
екосистема. 

АБИОТСКИ УЗРОЧНИЦИ 

ОШТЕЋЕЊЕ ТЛА 

1. Ерозија  Присутне су у мањем обиму, штете коју проузрокују нису озбиљне. 

2. Клизишта На нашем подручју готово да нису присутна, па нема ни штете коју чине. 

3. Испирање Такође не производи битне штете на овом подручју. 

АТМОСФЕРСКЕ НЕПОГОДЕ 

1. Суша Производи велике штете у току вегетационог периода и честа је појава. 

2. Мраз Касни прољетни и рани јесењи производе знатне штете и у задњем периоду 
честа је појава на овом подручју. 

3. Сњеголом и сњегоизвала Присутно у шумским културама и у задње вријеме производезнатне штете, када 

се десе. 

4. Вјетролом и вјетроизвала Исто као и претходно 

5. Лавина Проузрокује знатну штету на ограниченом простору дјеловања и ријетка је 

појава. 

6. Град Може изазвати мању штету, зависно од тренутка дешавања. 

7. Гром Штета настаје индиректно ради изазивања шумског пожара или на 

појединачним стаблима. Није често присутна појава.  

ДРУГИ ШТЕТНИ УЗРОЧНИЦИ 

1. Шумски пожар Наноси озбиљне и велику штету на цијелом шумском екосистему. Честе појаве 
у задње вријеме. 

2. Дивља депонија смећа Без обзира што је искључиво антропогени фактор, штета коју наноси шумском 

екосистему и природној околини издваја га по важности као и шумски пожар. 

 

Суша, мраз, велике снијежне падавине и јак вјетар наносе озбиљне и знатне штете, а њихова појава је у задње 

вријеме повећана. Штетно дјеловање животиња представља други ниво штете коју изазивају на шумским 

екосистемима, али то није толико честа појава. Остали набројани фактори производе одређену штету, али 

она нити је често присутна нити има озбиљне послиједице. Штета од дивљих депонија смећа, посебно на 

рубним појасевима шуме, је фактор који заслужује посебну и вриједну пажњу, јер генерише проблеме и даје 

им додатну димензију у шумском екосистему. Шуми и шумском екосистему највећу штету проузрокује 

шумски пожар, остављајући дуготрајне послиједице. 

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 
 

На основу анализе стања, појаве и узрока различитих врста штета насталих на шумама и шумским 

екосистемима, услијед различитих чинилаца, као и на основу учесталости јављања презентованих ризика и 

послиједица у економском и другом смислу, које настану из њих, структурисали смо и идентификовали 

слиједеће ризике: 
 

 Крађа и бесправна сјеча 

 Остали антропогени фактори 

 Сипци и други штетни инсекти 

 Стока, дивљач и ситни глодари 

 Фитопатогене гљиве  

 Паразитске цвјетнице и коров 

 Лишајеви, бактерије и вируси 

 Оштећење тла 

 Јаки вјетрови 

 Велике сњежне падавине 

 Суша 

 Мраз 

 Град и гром 

 Шумски пожари 

 Дивље депоније смећа 
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РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉАЊА ОПИС 
СТАЛНИ ПОВРЕМЕНИ 

 

1. Крађа и бесправна сјеча ●  Дешава се са огревним дрветом,  правећи мање штете 

2. Остали антропогени фактори  ● Не узрокују озбиљне штете 

3. Сипци и други штетни инсекти ●  Присутни су са мањим штеним послиједицама,  али у 

пренамножењу производе знатну штету која се дешава 

повремено.  

4. Стока, дивљач и ситни глодари ●  Присутни су са мањим штеним послиједицама,  али у 

пренамножењу производе знатну штету која се дешава 

повремено.  

5. Фитопатогене гљиве  ●  Не производе озбиљну штету, али су присутне 

6. Паразитске цвјетнице и коров ●  Присутни су стално са мањим штетним послиједицама 

7. Лишајеви, бактерије и вируси ●  Присутни су стално са мањим штетним послиједицам 

8. Оштећење тла  ● Не производе озбиљне послиједице на овим просторима 

9. Јаки вјетрови  ● Причињавају озбиљне штете када се десе 

10. Велике сњежне падавине  ● Причињавају озбиљне штете када се десе 

11. Суша  ● Причињавају озбиљне штете када се десе 

12 Мраз  ● Причињавају озбиљне штете када се десе 

13. Град и гром  ● Проузрокују мање штете 

14. Шумски пожари ●  Проузрокују најозбиљније послиједице. 

15. Дивље депоније смећа ●  Наноси озбиљне штете и дуготрајне послиједице на 

шумски екосистем 

 
АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА И АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ШУМА И ШУМСКИХ 

ЕКОСИСТЕМА ОД РАЗЛИЧИТИХ ФАКТОРА РИЗИКА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 
Приказана матрица ризика даје различите узроке који угрожавају шуме и шумске екосистеме.  
 

ВРЛО ВИСОКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

5 

Фитопатогене 

гљиве 

Паразитске 

биљке и коров 

Јак вјетар 

Мраз 

Шумски 

пожари 

 

ВЕЛИКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

4 
Град 

Гром 

Стока и 

дивљач 

Штетни 

инсекти 

Велики снијег 

Суша 

Дивље 

депоније смећа 
ПРОСЈЕЧНА ВЈЕРОВАТНОЋА 

3 
Лишајеви 

бактерије вируси 

Крађа и 

бесправна сјеча 

Глодари   

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

2 
Антропогени 

остали фактори 

Оштећење тла    

ВРЛО НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 
     

 ОГРАНИЧЕНО 

1 

ОСРЕДЊЕ 

2 

ОЗБИЉНО 

3 

ВРЛО 

ОЗБИЉНО  4 

КРИТИЧНО 

5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 
Матрица сценарија ризика приказује вриједност ординате са градијацијом вјероватноће, док вриједност 

апсцисе приказује послиједице од претпостављеног ризика. Резултат изражава вриједност ризика понуђеног 

сценарија. Видимо да су шумски пожари и дивље депоније смећа представљени са врло великим ризиком. 

Висок ризик носе: јак вјетар, мраз, велике снијежне падавине и суша. Паразитске биљке и корови, стока и 

дивљач, штетни инсекти и глодари представљени су просјечним ризиком, првенствено због појаве 

пренасељења. Низак ризик носе фитопатогене гљиве, крађа и бесправна сјеча, и ризици од града и грома. 

Узрочници штета попут лишајева, бактерија, вируса, оштећење тла и остали антропогени фактори не носе 

опасност вриједну пажње на овом простору. 

 

АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 
 

Заштита шума је веома сложен задатак и питање је стратегије разумијевања односа узрочника штете и 

природне околине, а најчешће са човјеком у средишту. Шумско заштитне мјере којима се шума може 

дјелотворно заштитити могуће је проналазити онда када се шума интегрално упозна. Мјере заштите шума 

састоје се од различитих метода, а основна подјела је на превентивне и репресивне мјере. 
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ имају задатак да спријече настанак штете, без обзира да ли се ради о биотским или 

абиотским узрочницима, као и одржавање шума таквим какве се најбоље одупиру штетним утицајима 

природних сила. За заштиту шума оне имају највећи значај и представљају њен темељ. Сврха им је да се што 

више ојача отпорност сваког дрвета као јединке и осталих  шумских чинилаца према биотским и абиотским 

штетним утицајима. Примарни задатак је трајно одржавање здравља шумског земљишта. За отпорност 

шумске заједнице битно је да врсте које је чине живе у еколошком оптимуму. 

РЕПРЕСИВНЕ МЈЕРЕ се примјењују  након појаве штеточина или болести. Дијеле се на ерадикативне и 

куративне. Ерадикативне преферирају одстрањивање нападнутих дијелова биљака, нападнутих биљака или 

свих биљака са неког локалитета у циљу заштите здравих, како се штетни организам не би проширио. 

Куративним мјерама заштита се проводи лијечењем нападнутих биљака. 
 

 

МЈЕРА ОПИС 
 

Хигијенске мјере Отклањају или бар умањују штете које шуми стално наносе екстремни услови и штетни утицаји абиотских 

узрочника. Хигијенске мјере својим трајним одржавањем здравља шуме као цјелине онемогућавају да она било 

како дође у болесно стање, та да се узрочник штете уопште појави. Међу хигијенске биолошке мјере убраја се 
и заштита животиња, као и оне мјере које спречавају настанак шумских пожара. 

Профилактичке мјере Имају задатак да узрочник штете буде уништен или онемогућен прије него што штета настане. Узрочник штете 

се уништава у почетној фази, а како се мјере изводе у почетној фази и у мањем обиму сматрамо их 

превентивним, мада су у суштини репресивне. 

Шумско-узгојне мјере Оне су темељ заштите шума. Оне представљају скуп свих радова у подизању, одржавању и кориштењу шума 

што указује на њихов превентивни карактер. Чињеница је да се овим мјерама могу спријечити или ублажити 

многи проблеми заштите шума. Може се рећи да овим мјерама припадају готови сви захвати у шуми, па их је 
тешко посебно издвајати, мада се могу груписати на слиједећи начин : 

 Начин господарења шумама и обнове шума 

 Избор локалитета 

 Отпорне врсте 

 Трајање опходње 

 Шумска хигијена 

 

Механичке мјере Су у ствари борба против болести биљака, инсеката, корова и других штетника механичким методама. То су 

најједноставније мјере и најчешће се примјењују. 

 Сјеча заражених, нападнутих стабала или појединих грана ради уклањања жаришта 

 Сакупљање зараженог и нападнутог лишћа 

 Чишћење трулих дијелова или рак-рана дрвећа 

 Копање јарака око зараженог корјена дрвећа 

 Чупање заражених садница и корова 

 Крчење заражених пањева 

 Уништавање губарових легла 

 Механичко уништавање корова и др. 
Физикалне мјере То је дезинфекција супстрата, углавном у стакленицима и пластеницима, прегријаном воденом паром у циљу 

уништавања штетних организама у тлу. 

Биолошке мјере Под овим мјерама подразумијева се употреба других организама у борби против патогена и штеточина што се 
може чинити превентивно и репресивно, а представња директан начин борбе. Могу се користити и отпорне 

биљне врсте, што је такође биолошка мјера, а по карактеру је индиректна метода. Постоји читав низ биолошких 

мјера у заштити шума различитих за гљиве и инсекте, а понекад и повезаних : 

 Антагонисти инхибирају раст других организама (једна гљива спречава развој друге) 

 Компетитори за храну ( када узрочник трулежи као супрофит насели пањ, онда га као паразит не 
насељава)  

 Суперпаразити су организми који паразитирају друге организме и узрокују њихово угибање и 
смањење популације 

 Предатори су организми који се хране другим организмима 

Хемијске мјере Примјена хемијских средстава у заштити биља даје брзе и ефикасне резултате. Због повећања дебаланса у 
природним екосистемима и опасностима које због тога пријете све су већи затјеви за потискивањем хемијских 

средтава, а још већи за њихову што мању токсичност. Упркос томе њихова примјена се може држати под 

контролом поготово у шумарству гдје им је примјена безначајна у поређењу са примјеном у пољопривреди. 
Треба имати на уму да, без обзира на малу потрошњу у шумарству, неконтролисано кориштење хемијских 

средстава у заштити шума може проузроковати сложене и дуготрајне негативна послиједице које је тешко 

предвидјети. У шумарству се примјењују већином четири групе хемијских средстава : 

 Инсектициди за уништавање штетних инсеката 

 Фунгициди за уништавање патогених гљива 

 Хербициди за уништавање непожељних биљака, углавном корова 

 Репеленти против штетних сисара и других животиња 

 Уз њих у обзир долазе и друга средства за заштиту биљака као и помоћна средства 

 

Административне 

мјере 

Обухватају низ законски и подзаконских аката којима се регулишу општи приступи шуми, у што је укључена и 

њена заштита. У овом контексту најзначајнији су они акти којима се прецизно регулишу заштитне мјере. 

Интегрисана заштита 

шума 

Представља скуп метода и средстава које се могу примјенити у заштити биљака. Она у ствари представља 

схватање односа човјека према шуми, разумијевање сложености шумских система и међусобних дјеловања свих 

чинилаца који граде шумску заједницу. У концептуалном приступу примјене интегрисане методе заштите шума 
треба имати у виду да се рјешавањем једног штетног чиниоца доводи у питање поремећај другог, што може 
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довести до још веће штете. Суштински је цјелокупна заштита шума усмјерена на одржавање равнотеже. С 
обзиром да је ова метода веома сложена можемо је сматрати више стратегијом него акцијом, у којој је средиште 

пажње усмјерено према биљци, односно биљној заједници и њеној стабилизацији.  

Мјере заштите од 

пожара 

Скуп мјера заштите од пожара дијеле се на превентивне и репресивне. Због опасности и штете коју изазивају 
пожари ове мјере  имају посебну вриједност, ради чега их и третирамо издвојено, без обзира што се налазе и у 

оквиру других поменутих мјера. 

 

● Заштиту шума на подручју општине Невесиње проводи: 

  Власници и корисници приватних шума 

  Ш. Г. “ Ботин “ са својим службама. 

  Службе у саставу ЈП „ Шуме РС “ 

  Инспекторат  за шумарство и ловство РС    
  
● Заштита се проводи примјеном скупа мјера које стоје на расплагању, од стране наведених служби, односно 

власника и корисника шумских екосистема. 
 

● Заштиту од пожара спроводе чувари шума, као и остали запосленици „ Ш. Г.“ Ботин “.  
 

● Посједују потребну опрему, спроводе редовну годишњу обуку, праве планове и програме заштите од 

пожара. 

  

● ТВЈ Невесиње са својим људством и опремом учествује у гашењу пожара на отвореном простору. 
 

● Због важности која се придаје шуми и шумском екосистему на подручју општине Невесиње именовано је 

лице за послове Заштите шуме и природне околине, као члан ШВС. Обевеза му је да има стални контакт са 

чуварима шуме, а у случају потребе предузима радње којима обавјештава ШВС о опасностима и ризицима 

који угрожавају шуму и шумски екосистем.  
 

●  У случају угрожености шума и шумских екосистема у мјери која захтијева озбиљне активности, када 

редовне снаге заштите нису у могућности да својом реакцијом сузбију идентификовани ризик, бит ће 

активиран ШВС општине Невесиње, који ће одлучивати о  наредним  корацима, а стицањем потребних 

услова прогласити ванредну ситуацију.  
 

● У случају проглашења ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања, ШВС може ангажовати 

Специјализовану јединицу ЦЗ за асанацију терена, Специјализовану јединицу ЦЗ за гашење пожара и 

јединице Опште намјене ЦЗ из мјесних заједница, као и друге службе, установе, институције које својим 

активностима могу придонијети ефикаснијем рјешавању проблематике везане за заштиту шума и шумских 

екосистема. 
 

 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

У матрици је дат преглед обима и карактеристика потребних промјена и прилагођавања за одређене 

идентификоване ризике за периоде прије, у току и након инцидента. Понуђене су три могућности које 

објашњавају процјењене капацитете за идентификоване ризике и то: да су потребне велике промјене како би 

се стање довело на потребан ниво, да је потребно извјесно прилагођавање како би се постигао потребан 

оптимум и да не треба ништа мијењати јер је стање у оквиру потребног и задовољавајућег нивоа заштите.   
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА * 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА** 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА*** 
 

Крађа и бесправна сјеча ● ● ● 

Остали антропогени фактори ● ● ● 

Сипци и други штетни инсекти ● ● ● 

Стока, дивљач и ситни глодари ● ● ● 

Фитопатогене гљиве ● ● ● 

Паразитске цвјетнице и коров ● ● ● 

Лишајеви, бактерије и вируси ● ● ● 

Оштећење тла ● ● ● 

Јаки вјетрови ● ● ● 
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Велике сњежне падавине ● ● ● 

Суша ● ● ● 

Мраз ● ● ● 

Град и гром ● ● ● 

Шумски пожари ● ● ● 

Дивље депоније смећа ● ● ● 
 

*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

 

● Потребне велике промјене  ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

Уочљиво је да је неопходно извршити велике промјене код ризика од шумских пожара и дивљих депонија 

смећа и то прије самог  инцидента (настанка пожара или одлагња смећа). Разлози су бројни и навест ћемо их 

код идентификованих проблема и узрока појаве ризика. Остали ризици захтјевају одређене корекције, а у 

одређеним случајевима нема начина да се стање побољша, а посебно код узрока изазваних елементарним 

непогодама у превентивним активностима.  

Битно је нагласити да се на овом подручју, у највећој мјери, спроводи интегрална заштита шуме, што 

получује завидне резултате и не само на шумама и шумским екосистемима него на цјелокупној природној 

околини.  

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

 Покривеност терена није најбоље спроведена из више разлога, па је могућност крађе и бесправне сјече 

извјесна. 

 Појавом штетних инсеката у периоду пренамножења долази до нарушавања шумског реда, нарочито код 

четинара. 

 Чувари стоке не воде рачуна о могућем настанку штете коју изазове стока у неконтролисаној испаши, 

посебно на младим културама. 

 Пренамножење дивљачи која чини штету у шуми, као и ситних глодара настаје из више разлога, а када 

се деси онда производи штету. 

 Индиректна посљедица бесправне сјече и крађе шуме може проузроковати оштећење тла у виду ерозије, 

испирања и сл. што се одражава на шумски екосистем. 

 Интегрисана заштита шуме бива нарушена када дође до елиминације било кога од фактора шумског 

екосистема, без обзира да ли се он сматра штетником или не. Послиједица је нарушен склоп састојина у 

шумском екосистему. 

 Неусклађеност  и дисконтинуитет у примјени законских регулатива, барем када се ради о заштити од 

пожара.  

 Неодговорно понашање становништва код извођења радова на отвореном простору са употребом ватре, 

због чега врло често настају пожари. 

 Недопустиво слаби резултати органа који раде на откривању и санкционисању изазивача пожара. 

 Опрема за заштиту од пожара којом располажу чувари шума је недовољна, застарјела и непоуздана. 

 Недовољна количина опреме потребне за интервенције заштите од пожара на отвореном простору којом 

би требале располагати мјесне заједнице у којима се налазе велики шумски комплекси. 

 Велика површина под шумом, удаљеност од базе и други негативни услови захтјевају већи број 

ватрогасаца од прописаног минимума, а који успут речено ни сам по себи није задовољен. 

 Непостојање контроле, а тиме ни потребног санкционисања за оне који грубо нарушавају природну 

околину и шумске екосистеме бацајући отпад и стварајући дивље депоније смећа. 

 Недостатак свијести, савјести и здравог односа према природној околини и њеној заштити и очувању, 

као гаранту будућности за нараштаје који долазе.  
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ЗАШТИТА ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

Општина Невесиње спада у категорију неразвијених општина, па је питање загађености животне средине још 

увијек у границама толеранције. Природна средина на овом подручју још није претпјела загађења која наносе 

трајну штету и захтијевају скупе и радикалне методе опоравка, али упркос томе постоје проблеми којима се 

морамо значајније посветити. Привредне гране које са собом носе ризик од онечишћења околине, на овом 

подручју нису заступљене. То је основни разлог за здрав еколошки потенцијал којим се, у ово вријеме, могу 

похвалити ријетка подручја. Управо је то благодет која се може и мора искористити у свим понуђеним 

облицима, како би се допринијело бољем и квалитетнијем животу становника овог подручја. 

Проблем загађења но овом простору је условљен са факторима који се односе на кориштење природних 

ресурса, употреби различитих препарата у пољопривреди, третирањем чврстог отпада и управљања 

отпадном водом, као и количином саобраћаја у ужем градском подручју. 

Неконтролисана сјеча и неадекватно кориштење вода утичу на девастацију природне средине. Хемијске 

материје које се користе у пољопривреди, упркос томе што утичу на бољи принос, загађују тло, воду и ваздух 

и могу узроковати озбиљне проблеме становништву. Неуређен систем за третирање свих врста чврстог 

отпада, можда је најдоминантнији проблем који тренутно постоји, у еколошком смислу, на читавом подручју 

општине. Један дио оборинских вода улијева се у акумулацију Алаговац, која се користи за водоопскрбу 

становништва, а да претходно није пречишћена. Фекална, отпадна вода се канализационом мрежом из 

градског и приградског подручја одводи до реципијента Ждријело, одакле одлази у подземље, а да претходно 

није пречишћена. Велики број возила који саобраћа градским улицама је највећи разлог загађења ваздуха. 

Алтернативни  правац којим би се то могло смањити не постоји, а слаб стандард условљава кориштење 

старијих возила која ослобађају већу количину отровних материја. 

Активности које треба предузимати, како би се спријечио или бар умањио лош утицај на животну средину, 

треба усмјерити у првом реду на превентивне мјере.    

 

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА УГРОЖАВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

ЗАГАЂЕЊЕ ТЛА 

Када говоримо о загађењу било које средине (тло, вода и ваздух) не може се посматрати као утицај само на 

ту средину, јер се утицај увијек јавља на све три, али у неком облику се може посматрати као најдоминантнији 

на одређену средину. 

Тло, поред тога што може бити загађено различитим утицајима, може бити и девастирано, за што је такође 

потребно вријеме опоравка. Оно што је наш предмет разматрања је човјеков утицај на девастацију тла и 

детектовање активности које утичу на то. Споменут ћемо непланску и неконтролисану сјечу шуме, 

експлоатацију шњунка из водотокова као и пијеска са теренских локација. Све те активности могу утицати 

на системску промјену одређеног подручја, а са предзнаком „ неконтролисано “ директно се повећава 

негативан утицај.  

Као једно од најозбиљнијих разлога загађења тла, које временом добија на значају, а које утиче на човјеково 

здравље, јесте оно које се тиче употребе хемијски произведених препарата за потребе пољопривреде 

(пестициди, инсектициди, фунгициди, хербициди, стимулатори...) Континуирана употреба оваквих 

препарата на тло, утиче на губитак његове функције услијед загађења, са дуготрајним периодом опоравка. 

Концентрације отрова које се задржавају у тлу, употребом ових препарата, производе негативне ефекте на 

људско здравље у облицима који још нису довољно истражени и као такви представљају једну нову 

димензију озбиљног ризика.  

Велики утицај на животну средину овог подручја представља управљање чврстим отпадом. Појам управљања 

отпадом подразумијева системски контролисане активности, које обухватају различите области, са 

потребном инфрастуктуром, средствима, опремом и озбиљним  планирањем стратегијских задатака. Планско 

третирање отпада захтијева његово ефикасно прикупљање, сепарацију, превоз и одлагање на уређену 

депонију. Сваки од наведених сегмената мора у потпуности бити ефикасан и спроведен до краја, како би се 

могло говорити о управљању отпадом. Можемо рећи да је ово, тренутно, највећи проблем у области заштите 

животне средине, на овом подручју. Осим тога што му је утицај на тло највећи, он свакако угрожава и воду 

и ваздух. 
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ЗАГАЂЕЊЕ ВОДЕ 

Заступљеност проблема везаног за загађење воде везан је за изостанак активности спровођења пречишћавања 

отпадних вода и могућност присуства отпадних и фекалних вода у систем акумулације језера Алаговац, преко 

кога се врши водоопскрба становништва. Такође је присутан и, већ поменути, проблем употребе хемијских 

препарата у пољопривредне сврхе, нарочито када се то дешава у непосредним водозаштитним зонама 

акумулације Алаговац. И органско ђубриво постаје загађивач када се наноси на тло у непосредној близини 

акумулације. Реалан ризик представља и могућност мијешања агресивних нафтних деривата, које у 

одређеним условима преко оборинских вода завршавају у сливном рејону Алаговца. Без обзира што су у 

питању мале количине, које се највећим дијелом губе у тлу, временом се та могућност знатно повећава. 

Постоји сумња да је у колектованој оборинској води, која тече отвореним каналом преко Сеповаца, још 

увијек присутна фекална вода, као и отпадне воде помијешане са остацима нафтних деривата са 

саобраћајница и бензинских пумпи. У свом крајњем исходишту та вода заврши у акумулацији Алаговац, а да 

претходно не буде пречишћена. 

Фекалне воде из градског канализационог система директно одлазе у реципијент Ждријело, а да претходно 

нису прочишћене. Та вода се, у свом подземном путу, појављује на изворишту Бунe. Иако је подземни ток у 

доброј мјери извршио прочишћење, то ипак није довољно, јер вишедецинијски континуитет  утиче на 

засићење тог подручја отровним материјама. 
 

ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА 

Подручје општине Невесиње се сматра чистом ваздушном средином, што потврђује и назив ваздушна бања. 

То се с правом може рећи, али постоје и одређени ризици у овом контексту које је потребно дефинисати. 

Чињеница да се на подручју уоштине Невесиње налази око 3.500 моторних возила, од чега је већина у зрелом 

и старијем добу свог радног вијека. Проблем је што се интензиван саобраћај одвија на ужем градском 

подручју, због чега је концентрација издувних гасова прилично велика на ограниченом простору. Томе се 

додаје и транзитни саобраћај, који се последњих година увећава. Главне саобраћајнице које повезују: Мостар 

- Гацко (магистрални пут M6.1) и Ћесим - Берковићи (регионални пут R433) укрштају се у самом центру 

урбаног подручја, уосталом трајекторија тих саобраћајница заузима главне градске улице читавом дужином. 

Постојање заобилазнице, као најбољег рјешења овог проблема, би благотворно утицало на смањење 

количине штетних гасова на простору гдје борави највећи дио становништва. Концентрација штетних гасова 

се значајно повећава у одређеним временским условима, када се отровна испарења задржавају у најнижем 

слоју атмосфере, у одсуству вјетрова. 
 

БУКА   
Комунална бука или бука у животној средини је бука коју стварају различити извори у човјековој околини. 

Она може бити у отвореном и затвореном простору а узрокује је: саобраћај, различите радне машине, 

индустрија, комуналне машине, концерти, забавне активности, аларми, кућни апарати, системи за 

вентилацију, компресивне станице, уређаји за репродукцију музике и бројни други. 

Повећана бука код човјека као и код животиња изазива стресну ситуацију. Као послиједица дјеловања буке 

на човјека, односно на његово здравље, могу настати поремећаји у разумијевању и комуникацији, 

раздражљивост, смањење радне и животне способности, хипертензија, ендокринолошки и поремећаји 

метаболизма. 

Човјек има потребу и право да буде заштићени од буке која му нарушава здравље, угрожава боравак и 

комфоран живот, што му гарантују и законске одредбе.  
 

ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ И ЊИХОВА СТРУКТУРА 
 

Идентификоват ћемо оне ризике који су присутни на нашем подручју и који угрожавају или који озбиљно 

могу угрозити животну средину и човјека у њој. 
 

Загађење тла хемијским препаратима 

Проблем који временом добија на значају. Како расте количина и број препарата који се користе за прихрану 

тла, заштиту биља од различитих болести и штеточина, против корова, посебних адитива и чега још не, тако 

се знатно повећава концентрација отровних материја у тлу, које на крају доспију до човјековог организма. 

Тај утицај на човјека још увијек није довољно истражен, тако да представља двоструку пријетњу. С обзиром 

да се временом значајно повећава количина отрова у тлу, тако ће ова врста проблематике захтијевати 

озбиљнији приступ и знатне снаге и средства како би се умањио лош утицај на животну средину. 
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Загађење тла чврстим отпадом 

Један од најактуалнијих , ако не и најактуалнији проблем, у очувању животне средине, у овом тренутку, како 

на простору општине Невесиње тако и шире. Одређује га више сегмената, а проблемом га чини то што су сви 

ти сегменти синхрони, тако да прогрес може наступити када дође до комплетног рјешења сваког сегмента.  

Збрињавање отпада у локалној заједници захтијева: просторно и архитектонски планиране локације са 

спремницима за похрану отпада у градској средини и мјесним заједницама, различите врсте посуда-

спремника за различите врсте отпада (храна, пластика, дрво, пепео, метал...), адекватна возила са потребном 

опремом за његов превоз, уређену централну депонију са могућношћу његовог разврставања, рециклажу, 

трајно одлагање и уништавање опасног отпада. Поред свега тога, можда најтеже, али је свакако неопходно, 

промијенити свијест и назоре становништва о потребама збрињавања отпада. Напредак се може очекивати 

једино са озбиљном стратегијом управљања отпадом. 

Загађење оборинских вода које се сабирају у Алаговац 

Оборинске воде са цијелог градског подручја, Килаваца и Шеховског платоа се сабирају на Сеповцима и 

отвореним каналом теку испод Лапчевина до депресије на Помаковцима, гдје се спајају са Кусељачом, такође 

оборинском водом која долази водотоком из правца истока. На свом путу колектују воде које су примиле 

онечишћења са саобраћајница, бензинских пумпи, са сумњивих индивидуалних фекалних резервоара и 

прикључака. У периодима са мањом количином падавина, та вода заврши у тлу, док се у периоду са 

повећаним падавинама улијева у акумулацију Алаговац, што и јесте проблем с обзиром да не постоји 

таложник нити пречистач. Заштита воде у Алаговцу обрађена је у поглављу које се односи на опскрбу водом, 

тако да нема потребе да је понављамо. 

Отпадне воде градске канализације   

Канализациони систем у општини Невесиње је сепаратни, што значи да се посебно одводе оборинске воде, а 

посебно употријебљене, односно фекалне воде. Прикључење на канализациони систем, сходно техничким 

могућностима, је осим градског, спојена и већина приградских насеља. Он је синергичан са дистрибутивним 

водоводним системом. Процјењује се да је тренутно спојено око 8.000 корисника, док преостали дио око 

6.000 становника користи самостално рјешење у виду септичких јама. Укупна дужина главног 

канализационог колектора износи око 8 km.  

Канализациони цјевовод је једним дијелом постављен на дну канала оборинских вода. Без обзира што је он 

израђен од квалитетни цијеви, у случају пуцања дошло би до мијешања оборинске и фекалне воде што је 

неприхватљиво. Повећана количина падавина оптерећује канализациони систем тако што га запуни 

оборинском водом која нанесе крути материјал и изврши зачепљење. Такве ситуације захтијевају 

компликоване и скупе активности.  

Фекалне воде се улијевају у крајњи реципијент Ждријело, а да претходно нису пречишћене, што производи 

директно загађење животне средине.        

Загађење ваздуха 

Постоје два фактора који могу произвести загађење ваздуха. Један који је перманентно присутан, јесте 

производ сагорјевања горива у моторима возила и испуштања отровних гасова. Проблем представља што је 

саобраћај концентрисан на уже градско подручје, јер се ту укрштају сви важни путеви. Други се појављује 

услијед пожара, материја које ослобађају, поред уобичејених и отровне продукте (индустријски објекти, 

депоније смећа...)   

Загађење буком 

Саобраћај на путевима који пролазе кроз уже градско подручје је практично највећи кривац за постојање 

комуналне буке. Она се дешава у току цијелог дана, а нешто мање, али са експлицитнијим учинком и у току 

ноћи. Теретна возила, грађевинске и друге радне машине значајно придоносе количини и квалитети 

комуналне буке.  

Бука која настаје као послиједица рада угоститељских објеката, крајем радног времена, са појачаном 

репродукцијом музике, галамом, стартовањем аутомобила и другим активностима представља проблем због 

тога што се дешавају у ноћним сатима, када се не поштује јавни мир. 

Неодговорни појединци на градским улицама или у стамбеним јединицама, не поштујући ред и мир 

производећи буку на различите начине изазивају инцидентне. 

Бука која се дешава у ноћним сатима оставља озбиљније послиједице по становништво, зато што се дешава 

у тишини, тако да се бука мањег интензитета чује даље и изразитије.  

Загађење услијед елементарних непогода 

У случају поплаве, пожара великих размјера, земљотреса и других несрећа (акцидент на бензинској пумпи, 

саобраћајни акцидент са учешћем експлозивног, запаљивог или отровног терета и сл.), као једна од 

послиједица би сигурно било нарушавање природне средине са озбиљним послиједицама. Таква врста ризика 
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се не може предвидјети, али штета и послиједице које могу настати може бити катастрофална. Такви ризици 

представљају пријетњу за сваку средину истовремено: тло, воду и ваздух.  

   
РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ 

ЈАВЉАЊА 
ОПИС 

СТАЛНИ ПОВРЕМ. 

1. Загађење тла хемијским препаратима ●  Стална пријетња, у порасту 

2. Загађење тла чврстим отпадом ●  Тренутно најизраженији ризик 

3. Загађење оборинских вода ●  Стални ризик 

4. Отпадне воде градске канализације    ● Повремени ризик 

5. Загађење ваздуха  ● Зависи од промјенљивих услова 

6. Загађење буком ●  Стално присутна 

7. Загађење услијед елементар. непогода  ● Појавом елементрне непогоде 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 

 

ВРЛО ВИСОКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

 5 

 Загађење 

оборинских 

вода 

Загађење тла 

хемијским 

препаратима 

  

ВИСОКА ВЈЕРОВАТНОЋА  
4 

 
Загађење 

буком 

Загађење ваздуха Загађење тла 

чврстим отпадом 
 

ПРОСЈЕЧНА ВЈЕРОВАТНОЋА  
3 

  

Отпадне воде 

градске 

канализације   

 Загађење услијед 

елементар. непогода 

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА  
2 

  
   

ВРЛО НИСКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 
  

   

 
ОГРАНИЧЕНО 

 1 
ОСРЕДЊЕ 

2 
ОЗБИЉНО 

3 
ВРЛО ОЗБИЉНО 

4 
КРИТИЧНО 

5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

Као висок ризик оцјенили смо: Загађење тла хемијским препаратима, зато што је то проблем будућности; 

Загађење тла чврстим отпадом, као најизраженијим ризиком тренутно и Загађење услијед елементарних 

непогода и других несрећа, које се не може предвидјети, али се може сматрати потенцијалном пријетњом. 

Све остале ризике смо сврстали у просјечан ризик, зависно од вјероватноће дешавања и нивоа штетних 

послиједица које могу произвести. 

 
АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 
 

Навест ћемо редовне дјелатности које обављају одређене установе , предузећа, организације и друштва на 

подручју општине Невесиње, а у директном су додиру са активностима везаним за заштиту и очување 

животне средине овог подручја, тј. капацитете, којима располаже локална заједница,а тичу се заштите 

природе, односно животне средине.  

Тако имамо: 

 Ј. К. П. „ Водовод и канализација“ Невесиње 

 Ј.К.П. „ Комус “ Невесиње 

 ТВЈ Невесиње 

 Служба за заштиту од пожара Ш .Г.“ Ботин “ 

 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Невесиње у свом саставу има 

запослено лице чији је реферат заштита животне средине. 

 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Невесиње има формиран одсјек за инспекцијске 

послове и послове комуналне полиције чији је рад у директној спрези са заштитом животне средине и 

активностима везаним за њено очување. Организована су: тржишна, пољопривредна, ветеринарска, 

грађевинска и инспекција за храну, као и комунална полиција са значајним овлашћењима.  
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 Ј. П.“ Шуме Српске “ преко своје организационе јединице „ Истраживачко  -развојно - пројектни центар 

“, у чијем је саставу Дијагностичко - прогнозна служба, обавља мониторинг подручја, који ,поред осталог, 

има и компоненту која се односи на заштиту природне средине. 

 Постоји цертификација у оквиру стандарда Европске уније ( E. S. C. ) коју издаје и надгледа „ S. D. S. “ 

биро из Републике Словачке, са којим је Ј. П. “ Шуме Српске “ склопило уговор. Тај биро издао је 

цертификат Ш. Г. “ Ботин “ Невесиње који се у одрђеним дијеловима директно односи на заштиту 

природне средине, подручјем којим газдује. 

 У оквиру капацитета неизоставно треба напоменути и организације које, у својим усвојеним 

документима, имају одредбе које се односе на заштиту природне, односно животне средине: 

• Ловачко удружење „ Срндаћ “ Невесиње 

• Риболовачко друштво „ Алаговац “ Невесиње 

• Планинарско друштво „ Зимомор “ 

 У случају да дође до посредног или непосредног, екстремног угрожавање животне средине, када редовни 

капацитети не могу одговорити створеној ситуацији, активират ће се ШВС општине Невесиње, који ће 

одлучивати о наредним корацима и потребним мјерама. У одређеним ситуацијама, када се створе услови 

може прогласити ванредну ситуацију. 

 За потребе заштите и спасавања, уколико дође до озбиљног нарушавања животне средине, ШВС може 

ангажовати снаге и средства којима располаже и без проглашења ванредне ситуације: 

• Специјалну јединицу цивилне заштите за заштиту од пожара 

• Специјализовану јединицу цивилне заштите за асанацију терена 

• Јединице опште намјена из реда МЗ 

• Друге јединице цивилне заштите за које се утврди неопходност њиховог ангажмана 

У случају проглашења ванредне ситуације и све остала расположиве снаге и средства које  постоје на 

подручју општине. 

 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
  
Како би омогућили побољшање у области заштите и очувања животне средине потребно је  утврдити обим 

и карактеристике потребних промјена или прилагођавања ризика које смо идентификовали као пријетње на 

овом подручју. Као и у већини области којима се бави овај документ, тако је и овдје круна промјена, које би 

требале утицати на побољшање стања, на превенцији и превентивним активностима. 
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА * 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА** 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА*** 
 

Загађење тла хемијским препаратима ● ● ● 

Загађење тла чврстим отпадом ● ● ● 

Загађење оборинских вода ● ● ● 

Отпадне воде градске канализације   ● ● ● 

Загађење ваздуха ● ● ● 

Загађење буком ● ● ● 

Загађење услијед елементар. непогода ● ● ● 
*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене  ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

Примјетно је да су загађења тла хемијским препаратима и чврстим отпадом у категорији великих промјена, 

у превентивном смислу. Наиме, стварање услова за поправак проблематичног стања прије инцидента, 

потребно је извршити обимне и квалитативне промјене на нивоу стратегије која укључује ангажман шире 

заједнице и цјелокупног друштва. 

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 

 Производња и употреба хемијских препарата се прогресивно повећава, као и загађење тла управо са 

њима. Недостатак контроле и стручног савјетовања код употребе тих препарата омогућава, у првом реду 

неконтролисано загађење тла токсичним материјама. 
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 Лоша организација управљања чврстим отпадом производи различите проблеме који се увећевају 

пропорцијално са увећањем количине отпада.  

 Недовољна посвећеност у формирању свијести, адекватној потребама, за фаворизовање модела 

понашања у чистој и незагађеној средини. 

 Оборинске и бујичне воде које се сливају у акумулацију Алаговац, не смију бити онечишћене хемијским 

препаратима аграрне производње, нити било којим другим материјама које могу изазвати загађење. 

 Одвођење фекалних вода у реципијент Ждријело, а да претходно нису пречишћене није прихватљиво, јер 

је то потенцијални извор загађења ширег подручја. Само је питање времена када ће тај проблем 

ескалирати у еколошки инцидент. 

 Канализациони цјевовод је једним дијелом постављен на дну канала оборинских вода, што представља 

потенцијални проблем и могућност мијешања тих вода. 

 Запуна канализационе мреже оборинском водом из сливника, представља опасност по оштећење 

цјевовода због повећаног притиска и зачепљења материјалом који се тешко уклања. 

 Повећана концентрација штетних материја у ваздуху узрокована је гушћом саобраћајном фреквенцијом 

на релативно малој површини, главних градских саобраћајница. 

 Код пожара различитих врста објеката у којима се производи или депонује материјал који ослобађа 

штетне продукте приликом сагорјевања је потенцијални извор загађења ваздуха.  

 Пожар депоније смећа, осим тога што може прерасти у пожар већих или великих размјера, увијек узрокује 

загађење ваздуха са штетним продуктима.  

 Извор комуналне буке је у првом реду саобраћај свих врста возила у ужем градском подручју 

 Поред тога имамо буку која угрожава становништво због неадекватне звучне заштите у објектима који 

репродукују музику са звучних уређаја или буку коју узрокују појединци не поштујући ред и мир у 

периодима дана који је предвиђен за одмор становништва.   

 Послиједица елементарне непогоде и друге веће несреће, било које врсте, јесте угрожавање животне 

средине у мањем или већем обиму. Навест ћемо неке као што су: земљотрес, поплава, пожар великих 

размјера, саобраћајни инцидент са опасним теретом и тд.   
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ПРОИЗВОДЊА И ИСПОРУКА ВОДЕ 
 

 

АЛАГОВАЦ 
 

БРАНА 

Језеро Алаговац је вјештачка акумулација формирана изградњом насуте земљане бране грађевинске висине 

22,85 m. Дужина бране у круни је 190 m, док је ширина у круни 3,50 m. Фундирана је на глиновитм тлу, а 

изграђена је од шљунковито – глиновитог материјала. Кота круне бране износи 844,50 m н.в. Кота прелива 

је 842,20 m н.в. Узводна косина је изражена омјером 1 : 3, а низводна 1 : 4. Изграђена је у периоду 1963 – 

1964. године. 

АКУМУЛАЦИЈА 

Укупна запремина акумулације Алаговац предвиђена пројектом из времена изградње бране требала је 

износити око 3.600.000 m³, при чему је количина од 1.200.000 m³ била предвиђена за потребе мелиорације 

пољопривредног система на Златцу. Садашња укупна запремина на максималној коти воде од 842,80 m н.в. 

износи око 3.000.000 m³, међутим због измјењене конфигурације корита (дна акумулације), услијед наноса 

који се таложио преко 40 година, затим узимајући у обзир знатну количину тзв. мртве воде (око 1.500.000 

m³), односно воде која не може бити захваћена усисом пумпи у љетном периоду реално је било изводиво 

захватити око 1.000.000 m³ сирове воде. У току 2006 - 2007. године извршено је проширење капацитета 

акумулације за додатних 330.000 m³ (према кривуљи запремине акумулације - подаци из пројектне 

документације Повећања запремине акумулације Алаговац). Проширење или додатни успор је обезбијеђено 

изградњом затварача на преливном органу. Подизањем затварача кота прелива износи 842,80 m н.в. 

Површина акумулације на коти 842,20 m н.в. износи око 43 Ха, док је на коти 842,80 m н.в. око 48 Ха. 

Акумулација је удаљена од градског језгра око 3 km према сјеверу, на локалитету који је висински најнижи, 

због чега све оборинске воде гравитирају према њој. Како се ради о релативно плиткој и развученој 

акумулацији што поспјешује еутрофикацију, а с обзиром да нису проведене ни потребне мјере заштите због 

непосредне близине пољопривредних површина које се обрађују то је квалитет воде у њој упитан. 

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 

Црпна станица сирове и чисте воде у којој су инсталиране три пумпе за сирову воду чији  капацитет усиса 

достиже потребних 100 l/sec (2•30-50 l/sec; 1•30-35 l/sec), као и три пумпе за чисту воду, при чему двије пумпе 

чији је потисни проток између 20-35 l/sec, дистрибуишу воду пут резервоара, док трећа пумпа потисног 

протока 43 l/sec служи као резерва. 

Након захватања сирове воде из акумулације, вода се одводи до постројења за хемијску припрему (које 

углавном није у функцији из више разлога) и постројења за коагулацију, потом до два брза самоиспирајућа 

филтера капацитета 2•33 l/sec, а одатле у резервоар чисте воде гдје се преко хлорне станице врши 

хлорисање гасним хлором. Вода затим, гравитационим путем долази до поменутих пумпи за чисту воду, које 

је даље шаљу у потисни вод, дужине око 4.300 m, са различитим профилом и врстом цијеви, како терен 

налаже, као и пратећим инсталацијама у виду ваздушних и муљних испуста. У завршној фази пумпања вода 

долази у резервоаре. 

Осим наведеног система постоји и допунски тзв. Јездош. Извор је каптиран још 1894. године, при чему је 

измјерена издашност у сушном периоду од 0,5 – 1,0 l/sec. Недавно је реконструисан и нема властити 

резервоар, него је уз растеретну комору директно цијевима везан за стари резервоар на Ровима. 

РЕЗЕРВОАРИ И ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА 

Укупна запремина резервоарског простора, на локалитету Рови (950-955m н.в.) износи 1240 m³. Стари 

резервоар је изграђен 1964. године и има запремину од 240 m³, а нови 2000. године, са двије истовјетне коморе 

и укупном запремином од 1.000 m³. Изградњом резервоара  интегрисан је телеметријски систем, који даје 

увид у тренутну запремину и долазни и улазни проток воде у резервоар, што олакшава контролу управљања 

системом. 

Из резервоара вода гравитацијом одлази према потрошачима путем два главна дистрибутивна крака. 

Дистрибутивна мрежа, чија укупна дужина прелази 50 km, непрестано се дограђује и реконструише. Старе 

цијеви које су дотрајале сепаратно се мијењају у складу са планираним потребама и задовољавајућим 

стандардима. 

КАПАЦИТЕТИ 

Просјечна дневна потрошња воде износи 3.800 m³, што одговара протоку од 45 l/sec. Просјечна годишња 

потрошња износи 1.387.000 m³. Тренутна потрошња омогућава кориштење воде за 10.000 потрошача, али је 

плански предвиђена за 20.000 становника општине Невесиње. Производња и испорука воде повјерена је 

Ј.П.“Водовод и канализација“. 
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ЈАМА  УДБИНА 
 

Овај систем, који је тренутно у фази реализације, и који ће надопуњавати постојећи систем опскрбе 

становништва водом са језера Алаговац, ће створити услове за рјешавање проблема количине и квалитета 

воде на урбаном и приградском подручју, као и великом броју насеља који му гравитирају. Количини 

прерађене воде која је до сада била на употреби и која је износила 1.240 m³ са резервоара на Ровима, бит ће 

придружен и резервоар на Дебелом брду са капацитетом 1.200 m³, што значи да ће сада на располагању бити 

2.440 m³ прерађене, квалитетне воде. Потребе становништва за квалитетном водом би тиме у потпуности 

биле задовољене. 

Квалитет ове воде није упитан према закључцима, на основу проведених анализа, од стране Института ХЕТ-

а и Хигијенског завода града Мостара. Квалитет одговара важећим стандардима према свим параматрима у 

физичко - хемијском и бактериолошком смислу. На сливном подручју овог издана нема загађиваћа чији би 

утицај могао нарушити квалитет воде, а у функцију ће се ставити све потребне мјере у свим заштитним 

зонама, сходно важећим прописима, како не би дошло до нарушавања стања. Заштита изворишта почива на 

елаборату о издашности и квалитети воде, који је урађен у складу са важећим правилником са закључком о 

могућности заштите изворишта на ужем и ширем подручју слива. 

Издашност изворишта, од q = 25l/s у веома сушном периоду, потврдио је ХЕТ - ов Институт за заштиту вода 

на кршу из Требиња. Доказано је да издан располаже са динамичким и статичким резервама подземне воде, 

а током испитивања огледне пумпе нису биле постављене на најнижи рејон водоносног канала који је 

испитиван, тако да је предочена количина сигурно мања од стварне. Издан је највећи снабдјевач водом 

Зоводолке, која тече у „влажним“ периодима године, а преостало вријеме тече подземно. Података о 

издашности издана праћени су континуирано у дужем периоду на ВС Подкула, који се налази ниводно од 

извора, а почела је са радом 1963. г. 
 

Овај систем се састоји од слиједећих објеката за које је израђена пројектна документација: 

1. Извориште Јама Удбина на коти 854,0 m н.в. са нивоом воде на коти 845,0 m н.в. 

 Приступни пут до изворишта 

 Пумпна станица  

 Објекат са садржајима за дезинфекцију воде 

 Напојни електрични вод 

 Заштитна ограда 

2. Потисни магистрални цјевовод, који се рачва у два правца: Пошћење и Дебело брдо 

3. Резервоар Дебело брдо, капацитета 1.200 m³ 

4. Потисни цјевовод који се конектује у постојећи водоопскрбни систем 

5. Споредни секундарни кракови 
 

Закључак је да се извориште Јама Удбина може користити као снабдијевач квалитетне воде у Невесињу и 

гравитирајућим селима. Водоснабдијевање би се вршило у спрези са  већ поменутим системом Алаговац, у 

различитим варијантама: појединачно један или други, односно заједно оба система. 
 

АЛТЕРНАТИВНО ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ 
 

Становништво општине Невесиње је још према традицији користило природне изворе и властите резервоаре 

тзв. чатрње, за опскрбу водом. Проблем који је присутан, а везан је за климатолошке карактеристике, јесте 

да воде у једном периоду године има веома мало, а у другом и превише. Онај дио становништва који живи у 

руралним подручјима и који не може рачунати на градску водоводну мрежу налазио је властите начине да се 

опскрби водом. Тек се у скорије вријеме становништво приградских насеља прикључује на градски 

водоводни систем, па није необично да та домаћинства још увијек, поред градске мреже, имају и властити 

резервоар – чатрњу, у непосредној близини куће. Како вода живот значи, тако је и становништво овог 

подручја знало цијенити изворе са којих су се напајали, па су их уређивали и давали им имена. Око њих су 

организовали своја насеља, а близина здраве и чисте воде им је омогућавала добар и напредан живот. У 

неким, не превише старим историјским временима, којих се још сјећамо, у самом градском средишту, било 

је изграђено десетак часама које су напајане од Јездоша и Једреша са властитим цјевоводом. Поред њих је 

било и неколико извора који су били уређени и имали су имена насеља на којима су се налазили. Потреба и 

традиција захтијевају да се неке од тих чесама обнове, јер то даје једну хуманију и љепшу димензију урбаној 

средини.   

У градском средишту се још увијек налазе два, донекле уређена, извора, које становништво у доброј мјери 

користи, углавном за пиће. Подкук се налази на самом излазу из градске зоне у правцу Мостара. Једреш је 
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издашнији (просјечни капацитет q = 0,84l/s) и налази се на западном градском ободу. Оба извора имају добру, 

здраву и чисту воду, што се потврђује редовним анализама. 

У близини урбане градске зоне налази се више извора, од којих су неки уређени више или мање, неки су у 

природном облику, а неки су у лошем стању, мада их становништво користи. Споменут ћемо неке од њих: 

Љељенак, Пашина вода, Ступине, Лонац, Брборача, Буковик, Грабовик, Кусељача... За неке од ових извора 

општинске инспекцијске службе узму узорак и пошаљу на анализу, коју уради Ј. З. У.Институт за јавно 

здравство Бања Лука – регионални центар Требиње. Резултати анализе саопштавају се путем медија или 

директно од стране инспекцијске службе. 

Велики број извора налази се у ширем општинском подручју. Неки су уређени, неки чак и каптирани,а већина 

је у природном облику, али их становништво редовно користи и нема индикатора који показују неисправност 

воде, барем што се тиче стомачних болести које може узроковати неисправна вода. Набројат ћемо неке од 

њих, али ваља напоменути да се неки називи извора понављају, чак и више пута (Кнежак, Сопот и сл.). 

Имамо: Стублину, Касимовац, Стубо, Покривеник, Златац, Крушевик, Мочила, Крушевице, Плочник, 

Живањско врело, Дреновик, Лонџа, Богојевац, Витак, Љубица, Колаковац, Душице, Мачак, Чесму велику 

и малу, Витине, Лопате, Калуђер, Љесковик, Врба, Јакомир, Змијница, Бусовача, Фатњача, Грабовик, 

Убо, Јавић и многе друге.  
 

Традиционалан начин водоопскрбе по сеоским домаћинствима јесте изградња резервоара за воду који се на 

овим просторима зове чатрња. То је објекат већим дијелом укопан у земљу, а мањим на површини, гдје се 

налази отвор (обично на средини) и прикључак за прихват кишнице са кровова домаћинских објеката или 

других плоха које могу сабрати већу количину воде. Некад се та вода филтрира кроз примитивне филтере од 

ситног пијеска, а некад иде директно у чатрњу. Оне се обично граде у близини објеката са којих се сабира 

вода, а из њих се вода извлачила на примитиван начин, захватањем у канте помоћу конопа и сл. У новије 

вријеме користе се потопне пумпе. 

 

Оба ова тзв. алтернативна потенцијала су значајна, и не смију се занемарити, када се разматра опскрба воде 

становништва на подручју општине Невесиње.   

 

НЕДОСТАЦИ КОЈИ СУ ПРИСУТНИ У СИСТЕМУ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 
 

Језеро Алаговац 

 Више од педесет година (брана израђена 1964. г.) долази до таложења муља на најдубљим дијеловима 

језера, у близини пумпног усиса. Тај муљ је врло фине гранулације, попут пудера, па му за стишљивост 

треба доста времена и готово лабораторијски услови, без утицаја атмосфералија. Осим тога што је знатно 

смањена количина искористиве воде, филтрацијом и таложењем се врло тешко могу постићи жељени 

резултати чистоће воде. 

 Скупштина је усвојила документ који се односи на мјере у заштитним зонама језера Алаговац, према 

којем су одређене мјере у свакој од заштитних зона. Упитно је провођење донесених мјера или је боље 

рећи да се мјере не спроводе.  

- Засади и примјена агротехничких препарата у заштитним зонама,  

- Кориштења акумулације у рекреационе сврхе као што је купање са кориштењем средстава за личну 

хигијену, камповање или стални боравак, неконтролисан риболов и сл.  

- Непланско порибљавање са неадекватним рибљим врстама и сумњивим млађем, 

- Третирање отпада,  

- Неконтролисана сјеча... 

 Ток оборинске воде која се улијева у акумулацију из правца Помаковаца нема таложнике који су 

потребни како због наноса тако и елиминације нечистоћа. 
 

Пумпна станица и систем за пречишћавање 

 Електроенергетска траса којом се напаја пумпна станица је често у прекиду. Како не постоји други начин 

напајања, то је најчешћи узрок нестанка воде у градској мрежи. 

 Систем за пречишћавање је застарио и није ефикасан, а као потврда је замућеност прерађене воде и мирис 

устајале воде при повећаним температурама.. 
 

Потисни цјевовод од пумпне станице до резервоара на Ровима 

 Потисни цјевовод је састављен од цијеви различите профилације и различитог материјала. Пуцањем 

цијеви на том подручју повлачи за собом нестанак воде у градској мрежи. На одређеним критичним 

тачкама (асфалтни пут на Мољевом брду), услијед вибрација и преласка тешких возила долази до пуцања. 
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 Потисни гравитациони цјевовод од каптаже Јездош до растеретне коморе на Стражевици, је веома плитко 

укопан, па је на појединим мјестима видљив на површини. Из тог разлога постоји реалан ризик за његов 

прекид, у условима веома ниске температуре и слабог протока. Са друге стране, постоји ризик од 

механичког оштећења и пробијања цијеви што може резултирати загађењем воде у резервоару, односно 

у цијелом систему. 
 

Резервоари на Ровима 

 Могућност приласка и присуства незапослених лица на резервоарима и у њиховој непосредној близини 

је недопустива из више разлога које није потребно објашњавати. Заштитна ограда је оштећена  и не 

одржава се, а ограђени простор је запуштен. 

 

Дистрибутивни цјевовод 

 Иако је прије одређеног времена дошло до замјене и реконструкције једног дијела водоопскрбне 

цјевоводне мреже са PVC цијевима што је поправило стање у смислу губитка и квалитета воде. Ипак то 

није довољно јер још увијек имамо те симптоме, а узрок је стара и дотрајала преостала инсталација од 

азбестних цијеви, које саме по себи нису прихватљиве. Губитак воде је још присутан, а тешко га је 

детектовати због продора воде у земљу. 

 Чињеница је да у љетном периоду домаћинства која су на већој висини (од 900 m н.в.) имају проблема са 

водоснабдијевањем. Притисак воде је минималан, а често долази до потпуног прекида водоснабдијевања. 

 Постоји оправдана сумња у велики број дивљих прикључака. У питању је класична крађа воде, јер је 

избјегнут водомјер. То директно утиче на пад притиска у мрежи и смањење, односно престанак 

водоснабдијевања у вишим градским зонама. 
 

Алтернативно водоснабдијевање 

 Промјена квалитета изворске воде може бити изазвана различитим узроцима. Послиједица је угрожавање 

здравља становништва које је конзумира.  

 Издашност извора је оно што га одређује у смислу поузданости за потребе становништва на одређеном 

подручју. 

 Активности које одржавају потребан ниво квалитета чатрњске воде требају бити транспарентно доступне 

становништву.  

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 
 

Структуру ризика водоопскрбног система на подручју општине Невесиње приказат ћемо у функцији 

учесталости појаве, а ризике смо детерминисали на овај начин: 

- Промјењљив квалитет воде језера Алаговац 

- Непотпуна функција пречистача воде 

- Проблеми са потисним цјевоводом 

- Слаба заштита резервоара на Ровима 

- Проблеми дистрибутивног цјевовода 

- Ризици алтернативног снабдијевања 
 

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ ЈАВЉ. ОПИС 
СТАЛНИ ПОВРЕМ. 

 

1. Промјењљив квалитет воде у Алаговцу ●  Проблем је континуирано присутан 

2. Непотпуна функција пречистача воде  ● Темпер. и ниво воде у језеру утичу на пречистаче  

3. Проблеми са потисним цјевоводом  ● Повремено се дешава пуцање цијеви 

4. Слаба заштита резервоара на Ровима ●  Проблем је присутан, али се може лако ријешити 

5. Проблеми дистрибутивног цјевовода ●  Стално је присутан, а рјешење је комплексно 

6. Ризици алтернативног снабдијевања ●  Нису примјетни, али су значајно присутни 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 

 Матрицом ризика ћемо приказати вриједност ризика у односу на вјероватноћу појаве идентификованог 

ризика и стања које може бити изазвано. 
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 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

Анализа ризика открива да су присутни проблеми водоопскрбе у домену високог, просјечног и ниског 

ризика. Тренутно су највећи проблеми у квалитету воде језера Алаговац и дистрибутивне цјевоводне мреже. 

Проблеми у домену просјечног ризика се могу једноставно ријешити или је већ организован начин 

рјешавања. Код алтернативног снабдијевања постоји прихватљиво стање које почива на традиционалној 

основи, али је могуће његово побољшање. 
 

АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

 Законска регулатива која се односи на заштиту водних ресурса је добра основа за израду и усвајање 

општинских докумената  који могу утицати на понашање становништва локалне заједнице у циљу 

смањења ризика водоопскрбног система. 

 Покренут је поступак ревитализације система за пречишћавање сирове воде језера Алаговац, као и 

пумпне станице, што ће направити значајан помак квалитете и количине прерађене воде. 

 У току је изградња још једног система Јама Удбина са властитим резервоаром и потисним цјевоводом, 

који ће бити прикључен на постојећу дистрибутивну мрежу, и секундарна гранања. То ће практично 

удуплати водоопскрбни потенцијал квалитетном водом за велики број становништва у насељима која до 

сада нису имала прилику да добију воду из уређеног система.  

 Инспекцијске службе општинске управе које имају интерес очувања водних ресурса. 

 Ј. К. П.“Водовод и канализација“ са својом службом, средствима и опремом. 

 Јединице ЦЗ које могу дати допринос, сходно потребама становништва, а које се тичу опскрбе 

становништва водом. 

 ТВЈ са својим средствима и опремом, као и приватни власници цистерна за опскрбу питком водом.  

 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА * 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА** 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА*** 

Промјењљив квалитет воде у Алаговцу ● ● ● 

Непотпуна функција пречистача воде ● ● ● 

Проблеми са потисним цјевоводом ● ● ● 

Слаба заштита резервоара на Ровима ● ● ● 

Проблеми дистрибутивног цјевовода ● ● ● 

Ризици алтернативног снабдијевања ● ● ● 
*           Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

**         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

***       Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

Рјешење проблема квалитета воде у језеру Алаговац је комплексно јер захтијева предузимање више 

превентивних мјера. Рецимо да постоји општински докумен који одређује начин понашања у дефинисаним 

заштитним зонама, али је проведљивост мјера разочоравајућа. Ствари се једноставно требају поново 

посложити од одређивања одговорности (институција и лица) за спровођење мјера, повећати свијест 

становништва о важности квалитете воде... Компликације са пречистачем за сирову воду је потребно 

радикално урадити, што ће се и десити уградњом новог система за пречишћавање. 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

 
115 

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

 Без обзира на добру законску подлогу, па чак и урађена општинска акта која уређују ову област, није 

успостављен модел њиховог спровођења. То је разлог, донекле, хаотичног стања на језеру Алаговац, што 

објашњава активности које никако нису спојиве са идејом и потребама становништва за експлоатацију 

воде из ове акумулације. 

 Смањење капацитета искористиве воде, као и стварање великих наслага нестишљивог муља је директна 

пријетња потребном квалитету и квантитету сирове воде, односно самој акумулацији. 

 Непостојање пречистача - таложника за воду која се улијева на почетку акумулације (подручје бара) 

директни је повод за нарушавање квалитета воде (наноси различите врсте отпада). Истовремено је и 

повод за директно замуљавање акумулације јер је у питању оборинска бујична вода (подривача и 

спирњача). 

 Електроенергетска траса којом се напаја пумпна станица и погон за прераду воде је често у прекиду због 

дотрајалости дрвених стубова, недовољно просјечене трасе кроз црногоричну шуму и непостојања 

резервног начина снабдијевања електричном енергијом. 

 Производња чисте воде, која је у оквиру важећих стандарда за људску употребу, захтијева сложен 

поступак  употребе знања, уређаја и средстава. 

 Траса потисног цјевовода од акумулације Алаговац до резервоара на Ровима има сигурно једну слабу 

тачку, на којој долази до пуцања цијеви и блокаде снабдијевања водом читаве мреже. Цјевовод пролази 

испод регионалног пута R435 (Невесиње – Лука), а повећан притисак и вибрације које производе теретна 

возила утичу на често пуцање цијеви управо на том мјесту. 

 Додатно напајање старог резервоара на Ровима са изворском водом Јездош, односно цјевовод који иде 

од каптаже до растеретне коморе на Стражевици је веома плитко укопан, а на појединим мјестима се 

налази на површини, па чак и изнад тла. Пуцање услијед ниских температура или механичког оштећења 

је сасвим извјесно , што опет повлачи могућност онечишћења те воде, а тиме и читаве дистрибутивне 

мреже. 

 Приступ незапосленим лицима резервоарима на Ровима мора бити онемогућен, односно строго 

контролисан у сваком тренутку. Сама жичана ограда која је на неким мјестима без функције није довољна 

за одржање немогућности приступа и контроле неовлашћеним лицима.  

 Дистрибутивна мрежа, односно њени дијелови на којима нису постављене нове цијеви, због 

застарјелости и израубованости има велике губитке прерађене воде. Азбестне цијеви које су се некада 

користиле у изради дистрибутивне мреже нису препоручљиве за употребу због канцерогеног утицаја.  

 Повећана потрошња воде, у различите регуларне па чак и у нерегуларне сврхе, утиче на пад притиска и 

надостатак воде у домаћинствима чији су прикључци изнада 900 m н.в. (некада и ниже) у градској зони 

и у периоду када је потреба за водом највећа.  

 Традиционалан начин израде и одржавања индивидуалних спремника за воду у домаћинствима (чатрња) 

се показао као добар, али он свакако може бити унапријеђен. Савјети, препоруке и упутства, од стране 

стручних лица, који могу послужити становништву за изградњу, поправку и одржавање чатрња као и 

поправак квалитета воде у њима уградњом пречистача и филтера, требају бити доступни 

заинтересованом становништву у различитим облицима. 

 Вода из извора која служи за алтернативно конзумирање од стране становништва морају бити редовно 

испитивани, а препорука о исправности и могућности кориштења транспарентна преко јавних медија и 

на друге начине.  
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ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ АКЦИДЕНАТА 
 

С обзиром да на подручју општине не постоји индустријска производња која је захтијевна у смислу заштите 

од техничко технолошких акцидената, то је и ризик од таквих догађаја и угрожавања становништва сведен 

на оне објекте и активности које су присутне у свим локалним заједницама, у мањем или већем обиму. 

Разматрати ћемо оне објекте и активности као што су бензинске и гасне станице, складишта индустријских 

лакозапаљивих течности, гасова и чврстих материја, нагризајућих и отровних материја као и транспорт 

лакозапаљивих, експлозивних и отровних материја. До прије неког времена постојало је и складиште 

индустријског експлозива. Оно тренутно не постоји, а правно лице које га је користило нема намјеру да га 

поново набавља. Количине опасних материја које се налазе у индивидуалним домаћинствима не 

представљају  ризик којим би се ми требали бавити. Такође, продајни објекти који прометују лакозапаљивим 

средствима, као што су боје, лакови и сл. немају значајан ризик којим би се ми требали бавити. У ову 

категорију природно спадају и инциденти на електродистрибутивним и електропреносним уређејима 

(водови, трафои и сл.) Интензитет и обим угрожавања становништва и животне средине у директној је 

сразмјери са мјестом настанка могућег акцидента и могућности спровођења мјера заштите. Највећу опасност 

по становништво и имовину носе могући акциденти везани за транспорт лакозапаљивих, експлозивних и 

отровних материја у ужем градском подручју, куда иду главне саобраћајнице. Осим на људе и њихову 

имовину, ова врста акцидената производи погубне послиједице и за животну средину. 

У табели ћемо навести правна лица која прометују и складиште одређене врсте материја које могу изазвати 

техничко-технолошки (ТТ) акцидент. 
 

РБ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ОПИС МОГУЋЕГ АКЦИДЕНТА 

1. БС Нестропетрол Цурење, излијевање, пожар и експлозија течних нафтних горива и 

горење и експлозија укапљених плинова (пропан, бутан)  

2. БС ЗиС компани Цурење, излијевање, пожар и експлозија течних нафтних горива и 

горење и експлозија укапљених плинова (пропан, бутан) 

3. БС Ђерић Цурење, излијевање, пожар и експлозија течних нафтних горива 

4. Интерна БС Агрохерцеговина Цурење, излијевање, пожар и експлозија течних нафтних горива 

5. Интерна БС Невесињепутеви Цурење, излијевање, пожар и експлозија течних нафтних горива 

6. Интерна ПС Свислион Цурење, излијевање, пожар и експлозија течних нафтних горива 

 

7. 

Електродистрибуција и 

Електропренос 

Хаварија на електричним водовима, уз пожар на отвореном 

простору. Цурење, пожар и експлозија, течности из трафоа и 

могуће загађење животне средине. 

8. Транспортна предузећа за 

превоз опасних материја 

Саобраћајна хаварија. Цурење, излијевање, пожар, загађење тла, 

воде и ваздуха – зависно од врсте и количине материје која се 

превози. 
 

Како смо већ рекли, осим ових у тебели, постоје и одређени капацитети опасних материја и код правних као 

и код индивидуалних власника, међутим такве количине представљају и индивидуални ризик. Како не 

постоји начин обавезног регистровања употребе таквих материја за властите потребе, онда ни ми нисмо у 

позицији да можемо валидно оцијенити сваки појединачни ризик.  

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА ТТ АКЦИДЕНАТА 
 

Структура идентификованих ризика је прилично једноставна, што у првом реду можемо захвалити 

недостатку индустријске производње, која за собом повлачи озбиљније и разноврсније ризике. Тако ћемо на 

овом подручју дефинисати слиједеће ТТ ризике: 

 Акциденти који могу настати на бензинским станицама које врше услуге продаје 

 Акциденти који могу настати на бензинским станицама које су интерног карактера 

 Акциденти код индивидуалних корисника 

 Акциденти електропреносних и електродистрибутивних уређаја и инфраструктуре 

 Акциденти у саобраћају са учешћем опасних материја 

Дефинисани техничко технолошки ризици и њихова могућа појава знатно се могу повећати у интеракцији са 

елементрним непогодама и другим већим несрећама, као секундарне појаве, али са озбиљним експлицитним 

послиједицама.  
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РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ 

ЈАВЉАЊА 
ОПИС 

СТАЛНИ ПОТЕНЦ. 

1. Акциденти који могу настати на БС које 

врше услуге продаје 

 ● Оцјењени као потенцијални ризик. Послиједице 

могу бити озбиљне. 

2. Акциденти који могу настати на БС које 

су интерног карактера 

 ● Оцјењени као потенцијални ризик, са мање 

озбиљним послиједицама. 

3. Акциденти код индивидуалних 

корисника 

●  У пракси се редовно догађају са мањим 

послиједицама 

4. Акциденти електропреносних и 

електродистрибутивних уређаја и 

инфраструктуре 

● ● Чести испади и акциденти са мањим 

послиједицама.  
У потенцијалне можемо сврстати оне који имају 

озбиљне послиједице. 

5. Акциденти у саобраћају са учешћем 

опасних материја 

 ● Потенцијално могу имати веома озбиљне 

послиједице. 

 

АНАЛИЗА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ КОД ТТ АКЦИДЕНАТА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 

Матрицом ризика ТТ акцидента одредит ћемо вриједност ризика у функцији вјероватноће дешавања и 

послиједица које може изазвати. 
ВРЛО ВИСОКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

 5 

     

ВИСОКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

4 
  

Акциденти код 
индивидуалних 

корисника 

Акциденти 
електропреносних и 

електродистрибутивних 

уређаја и инфраструкт. 

 

ПРОСЈЕЧНА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

3 

  

   

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

2 
 

Акциденти који 
могу настати на 

БС које су 

интерног каракт. 

 Акциденти који могу 

настати на БС које 

врше услуге продаје 

Акциденти у 

саобраћају са 

учешћем опасних 
материја 

ВРЛО НИСКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 

  
   

 
ОГРАНИЧЕНО 

 1 

ОСРЕДЊЕ 

2 

ОЗБИЉНО 

3 

ВРЛО ОЗБИЉНО 

4 

КРИТИЧНО 

5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

Висок ризик приписан је акцидентима ел. преносних и ел. одистрибутивних уређаја и инфраструктуре. Иако 

са широким спектром по обиму и интензитету инцидента, они најчешће имају слабе послиједице, мада 

потенцијално могу бити готово катастрофалне. Висок ризик имају и акциденти у саобраћају са учешћем 

опасних материја, јер могу имати критичне послиједице у односу на дилему ниске и врло ниске вјероватноће 

дешавања. 
 

АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 

Основни вид заштите код ризика овакве врсте је превенција. Она се огледа у различитим активностима, што 

значи да су и капацитети којима располажемо, мање или више у тој функцији. Законским регулативама су 

добро покривена подручја која су везана за ову проблематику, па је поштивање мјера и упутстава у директној 

вези са тзв. људским фактором и различитим врстама контроле. 

Према природи овакви акциденти у себи готово увијек садрже и компоненту експлозије и пожара, што у 

примарној интервенцији подразумијева учешће ТВЈ Невесиње. Осим ватрогасне опреме којом располаже, не 

можемо рећи да је ТВЈ опремљена и другом потребном опремом, која се користи у акцидентима овакве врсте. 

Можда је вриједно поменути да посједује модерну опрему и алат за спасавање учесника у саобраћајним 

несрећама.  

Регулисање саобраћаја је повјерено МУП РС, што значи и да је превоз опасних материја у њиховој 

надлежности, односно на овом подручју ПС Невесиње. У редовне снаге можемо навести и службе за прву 

медицинску помоћ болнице и дома здравља али и комуналне и ел. дистрибутивне и ел. преносне службе. 
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Осим редовних могу се искористити ванредне снаге из реда цивилне заштите: Специјализована јединица ЦЗ 

за заштиту од пожара, Специјализована јединица ЦЗ за асанацију терена, Специјализоване јединице ЦЗ за 

одржавање реда и прву медицинску помоћ, као и Јединице ЦЗ опште намјене из реда МЗ.  
 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

Матрицом процјене капацитета за заштити и спасавање у случају појаве техничко технолошких акцидената, 

односно идентификованог ризика, приказат ћемо ниво потребних активности чија би реализација утицала на 

побољшање квалитета стања у овој области. 
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА ⁎ 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА⁑ 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА⁂ 
 

Акциденти који могу настати на БС које врше услуге продаје ● ● ● 
Акциденти који могу настати на БС које су интерног карактера ● ● ● 
Акциденти код индивидуалних корисника ● ● ● 
Акциденти ел.преносних и ел.дистрибутивних уређаја и инфраст. ● ● ● 
Акциденти у саобраћају са учешћем опасних материја ● ● ● 

⁎         Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

⁑         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

⁂       Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене  ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

Узевши у обзир честе прекиде у напајању електричном струјом цијелог општинског подручја , као и 

чињеницу да још увијек постоји велики број дрвених стубова на електродистрибутивној мрежи и да се 

користи застарјело уље у уређајима, онда је сасвим логично објашњење да су ту потребне велике промјене, 

како би систем био функционалан. Код осталих идентификованих ризика потребно је прилагођавање у 

превентивним мјерама, између осталог и за то што је увијек могуће унаприједити систем. Означена 

прилагођавања у вријеме инцидента односе се на побољшање опреме и средстава за дејствовање. Штете и 

послиједице које настану након инцидента санирају они који имају највећи интерес, тако да је то заокружена 

узрочно – послиједичан веза. 

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

Техничким пријемом гарантована је сигурност објеката код којих може настати потенцијални, техничко 

технолошки акцидент. Ипак због одређених проблема и узрока појаве, постоји ризик од могућности настанка 

оваквих акцидената. Проблеми и узроци које смо уочили углавном се односе на: 

 

● Објекти, као бензинске станице продајног карактера, су лоцирани на ужем градском подручју или 

непосредно уз главне саобраћајнице, што ефективно повећава опасност. 

● Контрола функционалности спремника отпадних вода таквих објеката, било продајних или интерних, је 

упитна код локалних заједница које још нису формирале инспекцију еколошког типа. 

● Уградња и кориштење резервоара и котлова централног гријања на течно или укапљено гасно гориво, 

код индивидулних и других потрошача, мора бити у складу са важећим стандардима уз придржавање 

свих потребних мјера из упутства произвођача, приликом кориштења. 

● Претакање течних нафтних горива и погонског гаса са мобилних у фиксне резервоаре и обратно је 

посебно ризично и као такво захтијева одређивање протокола активности и потпуно придржавање мјера 

заштите од свих присутних (запослени радници или корисници услуга) на ризичном подручју. 

● Застарјелост и нефункционалност опреме и средстава заштите и спасавања код таквих објеката може 

повећати опасност и ризик што није прихватљиво.  

● Функционалност опреме и средстава за заштиту и спасавање има смисла само ако је проведен поступак 

обуке и провјере знања запослених, као и планирање и реализовање вјежби, као најбољег вида обуке. 

Можемо условно рећи да постоји дефицит технолошке дисциплине код запослених. 

● Присуство дрвених, оштећених стубова као носача електроводова потенцијално јесте узрок могућег 

акцидента. 

● Застарјелост средстава, опреме и уређаја у електродистрибутивним и електропреносним објектима и на 

инфрастуктури озбиљно повећава ризик од ТТ акцидента. Овакви акциденти могу имати локални, 

индивидуални карактер, али и много шири регионални.  
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● Слабо одржавање ниско и високонапонске електричне мреже и простора у непосредној близини може 

бити један од узрока повећања ризика од акцидента. 

● Пролазак транзитног саобраћаја кроз ужу градску, густо насељену зону повећава опасност од 

саобраћајног акцидента. Када се у таквој ситуацији налази саобраћајно средство са опасним теретом, онда 

се присутни ризик мултиплицира и као такав не може бити прихватљив за било коју локалну заједницу. 

● Изостанак транспарентних упозорења преко медија код могућих акцидентних ситуација не смије бити 

изговор и модел понашања, када се има у виду да постоји потенцијални поправак стања у складу са 

актуелним начином живљења и понашања.  

● Непостојање и застарјелост планова заштите и спасавања код ТТ акцидената знатно повећава ризик.    
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ЗАШТИТА ОД МИНА И НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА 
 

УГРОЖЕНОСТ ПОДРУЧЈА ОД МИНА И НУС-а 
 

Подручје општине Невесиње је било веома експонирано у току рата 1992 - 1995. г. Рејони ратних линија 

раздвајања била су посијана минама различитих врста. Није било необично да су та средства била постављена 

без прецизних планова и скица, тако да је опасност од њих била, не само за противничку страну, него и за 

оне који су се њима штитили. Престанком ратних дејстава та средства су постала стална пријетња цивилном 

становништву које има потребу организовања живота и рада на тим подручјима. Осим граничних подручја 

која су раздвајала зараћене стране, неексплодирана убојна средства ( НУС ) и мине могла су се наћи и на 

подручјима која су била ван ратних дејстава. Њихово проналажење је често са собом носило рањавање и 

погибију лица која су страдала као цивилне жртве у периоду трајања рата или у послијератном периоду. И 

дан данас оне са собом носе перманентну пријетњу, мада се количина тих средстава смањује из дана у дан. 

Осим пријетњи и опасности од НУС - а и мина, која су из ратног периода 1992 - 1995.г. не можемо игнористи, 

још увијек присутне пријетње од ових средстава, која су преостала из II Свјетског рата. Дуг период послије 

великог рата био је оптерећен страдањима цивила, а нарочито радознале дјеце, од преосталих убојних 

средстава која су се из различитих разлога налазила на разноразним мјестима и за собом остављала 

погибељне трагове. Још увијек се откривају неексплодиране авионске гранате у близини кућа, ораница, 

ливада, па чак и у објектима, а да не говоримо о пјешадијским убојним средствима и мјестима на којима се 

она налазе. 

Пријетње од НУС - а и мина не односе се само на страдање становништва, мада су оне најгоре, него 

прожимају  и остале аспекте човјековог живота од гајења стоке, обраде земље, господарења шумом, па преко 

спортских и рекреативних активности као и многих других, на загађеним подручјима.    

 

СТАЊЕ МИНА И НУС-а НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
 

На подручју општине Невесиње маркирана су три подручја која су угрожена минама и НУС-ом, то су: 

Камена, Драмишево и Сељани.  

Укупна мински сумњива површина за општину износи 1.401.346 m², а ризичном површином је проглашено 

528.730 m². Површина загађена минама и НУС-ом је категорисана, према чему је : 

 I      категорија приоритета на површини од 297.875 m² 

 II    категорија приоритета на површини од 125.927 m² 

 III   категорија приоритета на површини од 977.544 m² 
 

До сада је урађено 10 хуманитарних деминирања на подручју општине Невесиње, гдје је на површини од 

239.373 m² пронађено укупно 114 комада ПП мина и 28 комада НУС - а. 

Према извјештају БиХ МАК - а на подручју општине су регистроване двије минске несреће, од чега је 2005. 

г. била деминерска несрећа, а 1997. г. је настрадало дијете. Нажалост ми нисмо били у стању прикупити било 

каве податке, упркос бројним захтјевима, о страдалом становништву од мина и НУС - а на овом подручју, не 

само у периоду прије 1992. г. него у току, као и након рата 1995. г. Тај број, свакако није мали, а још жива 

сјећања нам дају за право да изразимо тврдњу о значајном страдању становништва овог подручја које је било 

рањено или изгубило живот због мина и НУС-а. 

Тренутно је општина Невесиње путем захтјева БиХ МАК - у у листи приоритета кандидовала 17 пројеката 

деминирања: 
 

ПРИОРИТЕТ ЛОКАЦИЈА РЕЈОН ПОВРШИНА НИВО ОПАСНОСТИ 

1 Драмишево Лијешће – Каменице 29.270,50 1 

3 Драмишево Лијешће – Каменице 2   5.403,00 2 

7 Невесиње Заборани 38.592,50 3 

6 Селишта Сељани – Озревац, пут   4.368,00 2 

4 Селишта Сељани – Опаљике 31.238,00 2 

5 Невесиње Сељани – Селишта 31.448,00 3 

2 Селишта Сељани - Козловац 28.747,00 2 

17 Селишта Сељани - Гарешки кук 49.929,00 2 

8 Селишта Подручје Живашнице - пут 18.594,62 2 

9 Селишта Подручје Живашнице - пут Вилишта-Ж.   9.453,18 2 

10 Селишта Подручје Живашнице - Косманац 27.524,11 2 

11 Селишта Подручје Живашнице – Косманац 2 70.096,96 2 

16 Селишта Подручје Живашнице – Каоца 15.871,00 2 
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13 Селишта Подручје Живашнице – кота 1032 27.192,04 2 

14 Селишта Подручје Живашнице – Дубље 1 34.055,23 2 

15 Селишта Подручје Живашнице – Дубље 2 55.006,00 2 

12 Селишта Подручје Живашнице - Живањско врело 51.940,00 2 

 

На подручју општине Невесиње, према подацима прикупљеним из извјештаја деминерских служби у оквиру 

Републичке управе цивилне заштите, познатији као „А“ тимови, прикупљено је и уништено у периоду од 

2006-2017. г. мина и НУС - а, на овом подручју:  
 

ВРСТА МИНЕ И НУС-а КОЛИЧИНА 
 

Ручна бомба (разних врста и ознака) 620 комада 

Ручни ракетни бацач 49 комада 

Метак бојеви (различитих калибара) 10.688 комада 

Експлозив (ТНТ, Витезит...) 15,4 кг 

Мине (различитих врста и величина) 32 комада 

Тромблонске мине (различитих врста) 269 комада 

Авио бомбе ( из различитих периода) 3 комада 

Пројектил (различитих врста и калибара) 143 комада 

Остали НУС 127 комада 

  

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 
 

На сонову показатеља који су засновани на искуству, статистици ратних страдања и још увијек живог сјећања 

идентификовали смо ризике и опасности на подручју општине од мина и НУС - а. 
 

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ 

ЈАВЉАЊА 
ОПИС 

СТАЛНИ ПОТЕНЦ. 

1. НУС и мине на ратним линијама('92-'95.) ●  Стална пријетња. Чишћење иде успореном дина-

миком, због слабог прилива средстава 

2. НУС и мине у позадини              ('92-'95.)  ● Непознате локације и неодговорно одлагање чине 

проблем са потенцијалном опасношћу 

3. Нус и мине преостале из рата     ('41-'45.)  ● Велике убојне моћи и непозната локација чине 

проблем још увијек актуелним 

4. Убојна средства у домаћинствима ●  Традиција и историјски погледи са живим сјећа-

њима овај проблем чине сталним 

5. Кориштење осталих убојних средстава  ● Уптреба ватромета у забавне сврхе не умањује 

његову опасну природу 

 

Сталну пријетњу носе ризици које смо назвали НУС и мине на ратним линијама из периода 1992 -1995.г. због 

велике количине средстава расутог на великом простору, због сложеног процеса њиховог елиминисања, због 

недостатка поузданих информација везаних за њихово елиминисање и других разлога. Другу сталну 

пријетњу представљају убојна средства која се налазе у домаћинствима, а њихово присуство се може 

објаснити традицијом, обичајима, страхом из предања, па до живог сјећања. Но како год гледали на то, још 

увијек постоји ризик од њиховог дејства. 

НУС и мине преостале из ратних периода (1992 - 1995. г. и 1941-1945. г.) смо оцијенили као потенцијални 

ризик, а разлика између њих постоји у количини и разноврсности код првих па до веће убојне моћи код 

других. 

Кориштење осталих убојних средстава не носи са собом озбиљније послиједице, али се не могу игнорисати 

опасности и ризици које могу произвести експлозивно-ракетни ватромет или новогодишње петарде.   

АНАЛИЗА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД МИНА И НУС-а 

 
АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 
 

Матрица сценарија ризика даје нам у коначном резултату вриједност ризика према идентификованом 

сценарију у функцији вјероватноће и стања које може произвести. 
 

ВРЛО ВИСОКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

 5 

     

ВИСОКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

4 
 

Убојна средства у 

домаћинствима 

НУС и мине у 

позадини ('92-'95.) 

НУС и мине на ратним 

линијама   ('92-'95.) 
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ПРОСЈЕЧНА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

3 

 
Кориштење 

осталих убојних 

средстава 

   

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

2 
  

 Нус и мине преостале 

из рата     ('41-'45.) 
 

ВРЛО НИСКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 

  
   

 
ОГРАНИЧЕНО 

 1 

ОСРЕДЊЕ 

2 

ОЗБИЉНО 

3 

ВРЛО ОЗБИЉНО 

4 

КРИТИЧНО 

5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

Висок ризик смо дали за НУС и мине на ратним линијама ( 1992 - 1995. ). Оцјењујућу укупно стање и 

динамику уклањања тих средстава приписани ризик му и припада. Временом природни услови утичу на 

употребљивост тих средстава, али је пракса показала управо супротно, да је та њихова непоузданост фактор 

који им повећава опасност. 

Просјечан ризик дат је за НУС и мине у позадини (1992. - 1995.), НУС и мине преостале из рата (1941 - 1945.) 

и убојна средства у домаћинствима. То је ризик са којим се рачуна, али са њим се не смијемо помирити, јер 

квалитет живота у локалној заједници захтијева његову елиминацију. 

Низак ризик имају убојна средства која се употребљавају у периодима обиљежавања празника или као 

попратни спектакл неких манифестација. Повод за њихову употребу не умањује им карактер опасности и 

могућности наношења озбиљних озлиједа или материјалне штете. 

 
АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 
 

Без обзира на потребе општина Невесиње није у могућности организовати властиту јединицу за чишћење 

мина и НУС - а. Из тог разлога користи услуге других организација, које уз логистичку помоћ локалне 

заједнице дејствују на овом подручју.  

● Центар за уклањање мина у БиХ ( МАК БиХ ) задужен је за прикупљање података, вођење евиденције, 

обиљежавање сумњивих површина, спровођење тендерских процедура и надзор на извођењу радова 

деминирања. 

● Послове дминирања изводе комерцијалне деминерске организације, војни деминерски тимови и 

специјалистички деминерски тимови РУЦЗ  ( познати као „Б тимови“ ) 

● Послове уклањања и уништавања мина и НУС - а који се појаве на простору, изван обиљежених загађених 

подручја од мина и НУС-а, обављају се у организацији РУЦЗ, а реализују их „А тимови“ у координацији 

и на захтјев Службе начелника општине за послове цивилне заштите општине Невесиње, или МУП РС 

ЦЈБ Требиње ПС Невесиње. 

● Логистичке послове везане за обезбјеђење, прву медицинску помоћ, заштиту од пожара и експлозије у 

организацији Службе начелника општине за послове ЦЗ, извршавају службе као Хитна помоћ дома 

здравља, Полицијска станица, Територијална ватрогасна јединица и друге ако се оцјени потреба за 

њихово ангажовање. 

● На подручју општине одређена је локација за уништавање мина и НУС-а, која уз елаборат има и сву 

осталу потребну документацију. 

● У случају ванредне ситуације могу се ангажовати и специјализоване јединице цивилне заштите, у складу 

са пословима заштите и спасавања за које су фаворизоване. Командант ШВС може ангажовати и све 

одстале организације, установе, правна и физичка лица, ако се њихов ангажман оцјени неопходним за 

послове заштите и спасавања, у складу са законским нормама за њихово ангажовање.  

 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

Матрицом у функцији сценарија ризика и процјењених капацитета добијамо ниво потребних промјена у 

циљу побољшања стања заштите и спасавања од мина и НУС - а на овом подручју.  
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА ⁎ 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА⁑ 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА⁂ 
 

НУС и мине на ратним линијама     ('92-'95.) ● ● ● 

НУС и мине у позадини                    ('92-'95.) ● ● ● 

НУС и мине преостале из рата         ('41-'45.) ● ● ● 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

 
123 

 

Убојна средства у домаћинствима ● ● ● 

Кориштење осталих убојних средстава ● ● ● 
 

⁎         Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 

⁑         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

⁂       Капацитети за опоравак 

 

● Потребне велике промјене  ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

Кориштење осталих убојних средстава (ватромет, петарде и сл.) са собом носи потребу да се то стање много 

боље уреди у периоду прије инцидента. За све остале идентификоване ризике према процјени капацитета 

углавном је потребно прилагођавање, однносно не треба ништа мијењати. Рецимо за НУС и мине на ратним 

линијама (92. - 95.) организација потребних активности је јако добра, али постоји проблем материјалне 

природе и зависност од донатора на шта се не може утицати са нивоа локалне заједнице. За НУС и мине из 

позадине за периоде (41 - 45. и 92 - 95.) организација  и извршење је веома добро организовано, па чак и 

опрема и средства којом располажу деминери, као и обука, али се ту увијек може наћи простора за напредак 

који је везан за праћење нових и модерних стандарда код опреме и средстава за деминирање. За убојна 

средства у домаћинствима потребно је вријеме и едукација становништва, док се за употребу осталих убојних 

средстава (ватромет, петарде и сл.) друштво мора строжије и одговорније односити. 

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

● У последње вријеме примјетан је тренд смањења интереса донатора за послове разминирања и чишћења 

загађених простора од мина и НУС-а на подручју БиХ.  

● Инволвирање ОС БиХ у послове деминирања није на потребном нивоу. Потребно је њихово знатно веће 

учешће, јер посједују све потребне претпоставке за обављање тих послова (обучено људство, опрему, 

средства и логистику).  

● Становништво није добро упућено у процедуру тражења помоћи када се појави убојно средство, односно 

не знају кога треба контактирати. 

● Потребна је боља едукација становништва, а нарочито дјеце и школске омладине, о опасностима које са 

собом носе мине и НУС, њихово препознавање и начин опхођења када се пронађу. 

● Мјесто на коме се не смију налазити убојна средства јесте домаћинство. Да би се направио помак у том 

погледу мора постојати стратегија која укључује различите аспекте: закон, образовање, едукација са 

учешћем разних организација, установа и институција како локалне заједнице, тако и ширег друштва. 

● Потребно је темељније и чешће провођење акција прокупљања убојних средстава из домаћинстава. 

● Организација и реализација ватромета не смије бити повјерена лицима која нису стручна за такве врсте 

послове. Опасност није фокусирана само на лице које испаљује ватромет, него и на остало становништво, 

и његову имовину. 

● Да би уопште дошло до реализације ватромета потребно је добити одређене дозволе са потребним 

упутствима и мјерама за његово извођење (полицијско одобрење, против пожарно одобрење...). Такође 

је неопходно ангажовање стручних служби које су у функцији заштите и спасавања (хитна помоћ, редари, 

ватрогасци...). 

● Употреба петарди и сличних експлозивних тијела асоцира на дјечију забаву у празничним периодима. 

Продавнице и продајна мјеста за такве артикле у општини Невесиње немају потребну дозволу, што значи 

да је у питању кршење закона. 

● Контрола и откривање дистрибутера петарди и сличних тијела није добра. Није довољно да се само 

тржишна инспекција бави тим проблемом, јер она није у стању да самостално одговори том проблему. 

● Кућни одгој и образовање на свим нивоима (вртић, основна школа, средња школа) морају имати већи и 

значајнији утицај који је повезан са овом проблематиком.  
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ЗАШТИТА ПРИРОДНО И КУЛТУРНО–ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА 
 

Основна концепција заштите природних и културно-историјских вриједности и добара оствариваће се 

формирањем мреже заштићених и еколошки значајних подручја од националног и међународног значаја на 

територији општине и у околини, феномена геонаслијеђа и кључних обиљежја предјела, уз обезбјеђење 

институционално - организационе подршке и умрежавања свих релевантних актера заштите природе. 

Приоритет је остваривање заштите, презентације и одрживог коришћења заштићених природних добара и 

вриједности, које омогућавају развој локалне заједнице, одмор и рекреацију у природи и едукацију урбаног 

становништва. 

Природне вриједности и културно - историјска добра треба третирати као јединствен, интегрални систем 

ради реализације комплексне просторне заштите ових цјелина. 

 

КРАТКИ ПРИЛОГ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

Невесиње (латински: Neuesigna; Netuisina; Netusina; Neusigne;) први пут се као жупа помиње у 12. вијеку. 

Према неким мишљењима име је добило према ријечима – neue signe – снијежна пустиња. Мада ове области 

нису довољно археолошки истражене, артефакти и разни предмети и оруђа указују да је ово подручје било 

насељено још у палеолиту и неолиту. Подручје Невесиња насељавају илирска, а нешто касније и келтска 

племена. Њих покоравају Римљани и укључују у своју провинцију Далмацију. Византија наставља традицију 

Рима на овим просторима. Прве српске државе на овом простору су формиране у 9. вијеку, а први поуздани 

историјски податак о Невесињу налази се у љетопису Пећке патријаршије, у ком се каже да је Сава Немањић 

у Невесињу 1219. године поставио првог хумског епископа. Сједиште Невесињске жупе и главни град био је 

Вјенчац – Винчац, који је касније и кнежевско сједиште. Крајем 15. вијека простор Невесиња пада под турску 

власт, све до знамените Невесињске пушке 1875. године. Своју бунтовну природу против страних освајача 

Невесиње је исказало у свим покретима и ратовима за ослобођење: против Аустро - Угарске 1882. године, 

затим у покрету Млада Босна, у јунском устанку 1941. године и у стварању Републике Српске у рату 1992 -  

1995. године. Оваква бурна историјска дешавања оставила су многе трагове на простору Невесињске 

општине, кроз остатке утврђења, споменика и гробаља, путева и мостова и разних других грађевина и 

нематеријалних вриједности, које су данас итекако занимљиве како за историчаре тако и за туристе. 
 

Бројни артефакти са овог подручја красе музеје других градова, а Невесиње још увијек нема музеј. Због тога 

многи историјски предмети бивају запостављени, девастирани, отуђени или једноставно изгубљени за сва 

времена, а трагови им се губе. 
 

С обзиром да није било значајних систематских истраживања може се закључити да је ово подручје слабо 

истражено у археолошком и уопште историјском смислу, бар када се разматра праисторијски, антички и 

средњовјековни период. Постоје оправдане претпоставке о значајним археолошким локалитетима из 

праисторије ( остаци земуница из платоа Новакуше ). Из Римског доба, уз обиље артефаката који су 

пронађени и непрестано се налазе нови, чињеница је да је овим простором ишао један од најважнијих путева 

који је повезивао насеља Narona (у близини Метковића) и Aqua (садашњу Илиџу). За средњовјековни период 

постоје писани трагови у дубровачкој архиви о утврђењима (Вјенчац и Запости у Зовом Долу...). 

Велики је број праисторијских насеља градинског типа са сухозидним утврдама која су се налазила са обје 

стране пута који је комуницирао са подручја мора ка планинској унутрашњости земље, као и прилазним 

путевима. Јасно је да су ту комуникацију Римљани наслиједили из илирског периода. Према Бојановском 

пронађен је 21 миљоказ са римским ознакама, на траси поменутог пута. 

Највећи број насеља римског типа, као што су у Удрежњу, Биограду, Зовом Долу, Лукавцу, Кифину Селу 

(Дреновик), Постољанима, Пресјеци, Луци и Заборанима функционално је повезано за римску цесту и за 

промет који се одвијао на њој. За прикључне путеве били су везана насеља у Братачу, Зовом Долу, Џиновој 

Махали, Лукавцу и друга. Сви ти путеви стицали су се код врела Дреновик у Кифином Селу, као и пут из 

Гатачког поља ( преко Залома ), те пут с Морина ( Улог и Калиновик ) и Дабарског поља ( преко Трусине ). 

У Дреновику са са обје стране Заломке развило највеће римско насеље на Невесињском пољу. На том 

локалитету приликом археолошког сондирања пронађени су бројни артефакти из римског периода (врхови 

стријела и копаља, метални новци и др.), жртвеник римске легије „Legio I Adiutrix“, коју је основао цар Нерон, 

а која је била стационирана на подручју Дреновика. Постоје претпоставке да је на Конац пољу била 

успостављена римска царина (на некрополи Радојев камен искориштена су два миљоказа за стећке). У Слату 

је пронађен надгробни споменик са римским текстом. 

Претпоставља се, према неким изворима које Бојановски описује, да је на овом подручју било стационирано 

племе „Glinditiones“ са 44 декурије, са којима је Октавијан имао велике потешкоће приликом освајања.  
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Према чињеницама о стећцима, који су 2016. г. стављени под заштиту UNESCO - а као дио свјетске културне 

баштине, наше подручје је познато као подручје са највећим бројем стаћака ( према садашњим подацима 

регистровано је преко 4.000 стећака, али то још увијек није крајњи број ), такође и највећа некропола је 

некропола Калуфи, у близини Крекова са 462 стећка. Све су гласније теорије о стећцима као искључиво 

хришћанским надгробним биљезима, које се ни на који начин не могу поистовјећивати са јеретицима, 

познатим као Богумили, како је била нечија намјера у циљу лажног пласирања историјских чињеница.  

 

ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ НАСЛИЈЕЂА 
 

Стављање под заштиту одређених објеката локалитета или комплекса природног насљеђа у контексту 

просторног планирања подразумијева класификовање по степенима, односно категоријама, заснованим на 

позитивним законским прописима.  

Полазну основу за издвајање природних добара на територији општине Невесиње, представља 

мултимедијална “GIS" база података природних вриједности "GISSPASS" - која је урађена од стране 

удружења за заштиту дрвећа "Arbor Magna" Бања Лука. У овој бази садржани су сви подаци који се вежу за 

природно насљеђе општине Невесиње  (али и цијеле Републике Српске ), и исти су послужили за састављање 

новелиране листе природних добара, која се овим Планом предвиђају за заштиту. 

Такође, овим планом се прописује потреба да се за свако природно добро, за које се покрене 

процедура стављања под правну заштиту, изврши реконгностицирање терена и евидентира стање природног 

добра уз израду научних и стручних основа за свако добро појединачно, а затим изврши њихова 

категоризација и одређивање режима заштите. 

Сходно горе наведеном, овим планом је предвиђено стављање под заштиту сљедећих природних подручја и 

локалитета: 
 

НАЗИВ ПРИРОДНОГ ДОБРА КАТЕГОРИЈА КАТЕГОРИЈА „IUCN“ 

Пећина Шњетица Споменик природе III 

Пећина Опрашница Споменик природе III 

Пећина Врањача Споменик природе III 

Пећина Новакуша Споменик природе III 

Пећина Провалија Споменик природе III 

Пећина Јездуш Споменик природе III 

Понор Млиница Споменик природе III 

Понор Заломке Споменик природе III 

Вележ Парк природе VIa 

Бјеласница Парк природе VIa 

„Невесињско поље“ Емералд подручје Званични државни приједлог 

(BA0000025) 

 

 

ЗАШТИТА КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА 
 

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 периодама у којима је то насеље имало најбурнији развој. Евиденција и заштита културно -  

историјских вриједности има прворазредан значај за цјелокупно друштво и његов развој. 

На подручју општине Невесиње забиљежен је већи број културно - историјских споменика. 

Евидентирани су археолошки локалитети из праисторије, римског доба и средњег вијека, затим споменици 

из аустроугарског и турског периода, из времена НОБ-е, споменици из отаџбинског рата 1992. - 1995. 

Комисија за очување националних споменика БиХ донијела је 9 одлука о проглашењу добара националним 

споменицима. Поред ових девет добара на привременој листи националних споменика налази се још девет 

добара, а на листи петиција још четири добра. 

За споменике, које је валоризовао Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа 

РС, дате су опште мјере заштите за утврђене категорије појединих простора и за појединачне објекте. За 

сваки појединачни објекат валоризован као културно добро Завод на основу Закона о културним добрима 

(Службени гласник Републике Српске,број:11/95) прописује мјере заштите и издаје сагласност на пројектну 

документацију. 

За националне споменике се примјењују мјере заштите и рехабилитације утврђене Законом о спровођењу 

одлука Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8 Општег оквирног 
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споразума за мир у Босни и Херцеговини. Сваки национални споменик као и добро за које су поднешене 

петиције биће обновљене у складу са одобрењем за рехабилитацију издатим од надлежног ентитетског 

министарства. 

Према Закону о спровођењу одлука Комисије, члан 3. подразумијева се да национални споменици аутоматски 

уживају највиши степен заштите у закону Републике Српске, а одлукама Комисије прописане су мјере или 

зоне заштите за сљедеће националне споменике: 

 
РБ НАЗИВ ДОБРА СТАЊЕ ОДЛУКА Сл.гл. 

БиХ БРОЈ ДАТУМ 

1. Царева џамија (џамија Султан Бајазид 

Велије) 

Градитељска цјелина 

(обновљена) 

09-2-667/03-13 08.03.2007. 19/08 

2. Црква цветог Вазнесења Христовог Историјска грађевина 09-2-166/05-4 30.06.2005. 84/05 

 

3. 

Дугалића џамија (џамија хаџи Велијудина 

Бакрача или Велагина џамија са историјском 

цјелином сат-куле 

Мјесто и остаци 

градитељска цјелине 

 

09-2-670/03-6 

 

30.06.2005. 

 

18/06 

 

4. 

Џамија хаџи Хане хануме Љубовић 

(Љубовића џамија) у Оџаку 

Градитељска цјелина 

(обновљена) 

 

09-2-669/03-5 

 

08.03.2007. 

 

36/07 

 

5. 

Чаршијска џамија (Синан-кади ефендијина 

или  

Чучкова џамија 

Градитељска цјелина 

(обновљена) 

 

09-2-668/03-9 

 

31.08.2005. 

 

97/07 

 

6. 

Челебића (Џаферовића или Шурковића) 

џамија  

у Доњој Бијењи 

Градитељска цјелина 

(обновљена) 

 

07.2-2-674/03-5 

 

28.06.2005. 

 

90/06 

7. Католичка црква Узнесења Блажене Дјевице 

Марије 

Градитељска цјелина 

(обновљена) 

09-2-277/05-6 17.05.2006. 97/07 

8. Некропола са стећцима Калуфи Историјско подручје 05.2-2-21/04-6 02.03.2004. 47/04 

9. Некропола са стећцима Рајков камен у 

Мијатовцима 

Историјско подручје 05.2-02-38/04-1 02.03.2004. 47/04 

 

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ЗА ОСТАЛЕ СПОМЕНИКЕ КУЛТУРЕ 

 Забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе 

 Забрана нестручних преправки, доградње, преградње, надградње 

 Вођење електро и ТТ водова подземним путем 

 Забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на фасадама 

 Његовање и редовно одржавање декоративне флоре 

 Очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, 

облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика, 

оригиналних материјала и функционалних карактеристика 

 Ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача, свих фасада, 

ентеријера и исправности инсталација у споменику културе 

 Трајно чување и одржавање културних добара споменичког и меморијалног карактера, 

 Споменици, спомен бисте и спомен обележја морају се адекватно одржавати обновом 

оштећених натписа, чишћењем споменичких подлога и површина, као и одржавањем 

зелених површина око споменика, 

 Обнову оштећених и изблиједјелих натписа на спомен плочама на објектима, могу 

изводити стручна лица квалитеним материјалима и квалификованом радном снагом 

 

НАЦИОНАЛНИ СПОМЕНИЦИ  БиХ СА ПРИВРЕМЕНЕ ЛИСТЕ 
 

1. Амбијентална цјелина из аустроугарског периода 

2. Општина  (стара зграда) 

3. Црква Успења богородице у Биограду 

4. Некропола стећака и Праисторијски тумулус Постољанима (Халилуша – Пољане) 

5. Некропола стећака и Праисторијски тумулус Незнана главица у Хумчанима 

6. Некропола стећака и Праисторијски тумулус Радојев камен у Хумчанима 

7. Некропола стећака и Праисторијски тумулус Магарећа главица 1 и 2 у Хумчанима 

8. Римско насеље и средњовјековна некропола Дреновик у Кифином селу 

9. Црква светог Николе у Кифином селу 
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ЛИСТА ДОБАРА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕСЕНА ПЕТИЦИЈА КОМИСИЈИ (14.3.02.- 31.12.17.) 
 

БРОЈ БРОЈ АКТА ДАТУМ АКТА НАЗИВ ДОБРА 

383 07-6-671/03 17.03.2003. Пекушића џамија на Вакуфу, Невесиње 

384 08.1-6-672/03 17.03.2003. Џамија у Крушевљанима, Невесиње 

385 08.1-6-673/03 17.03.2003. Џамија у Кљунима, Невесиње 

788 05.2-35.1-19/10-72 06.10.2010. Некропола са стећцима у Моринама, Невесиње 

 

ТЕК УПУЋЕНИ ЗАХТЈЕВИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КУЛТУРНОГ ДОБРА НАЦИОНАЛНИМ 

СПОМЕНИКОМ БиХ 
 

1. Камени мост  Овчији брод у Тртинама, Невесиње 

2. Камени мост на Зоводолци у Зовом долу, Невесиње 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Примјећујемо да је од 9 проглашених националних споменика 5 џамија, као и да су на листи петиција за 

националне споменике кандидоване још 3. За национални споменик проглашена је само једна православна и 

једна католичка црква, док су на привременој листи кандидоване још двије православне цркве. Стиче се дојам 

да на овим просторима доминира исламско наслијеђе у односу на православно и католичко. Чињенице говоре 

да је исламска култура стигла са продором турске војске 1465/66. године на ово подручје, а све до тада је 

доминиралао хришћанство. Чак и продором Османлија хришћанско - православно становништво је увијек 

било у већини. Цркве и манастири су окупацијом Османлија рушене, а често се дешавало да их претворе у 

џамије или разрушени материјал искористе за градњу џамија и утврда. Само у неким предањима или 

називима подручја дȃ се наслутити постојање манастира (Оцртаље/Оцркавље у Зовом Долу или у Сопоту на 

Залому или Стражевица, закопана црква на Црквишту у Трусини, закопана црква у Пресјеци). О племенитој 

баштини и двору Санковића у Заборанима, готово да нема никаквих трагова.  

Не можемо се ослободити утиску да је недостатак научно - историјског истраживања довело до потискивања 

историјских чињеница и губитка наслиједног континуитета, па чак и предања, што у крајности води закључку 

да доминира култура која је као окупациона присутна тек од друге половине XV вијека. Основно питање 

гласи, а шта је било прије XV вијека и ко је живио на овим просторима? Одговоре тек треба потражити, а 

крију се у озбиљним и свеобухватним научно - истраживачким радовима историчара, археолога, 

антрополога, етимолога, етиолога и свих других чији допринос може ослободити трачак истине. Губитак 

континуитета културно историјског наслијеђа нацију уводи у губитак идентитета, што је истински плодна 

подлога за фалсификовање историје и стварање злонамјерних фикција у функцији заборава. Управо нам се 

то и дешава као народу, да од једне нације и једне вјероисповијести настају непостојећи народи који се 

приклањају другој вјери или новоствореној неканонски признатој вјерској заједници. Брутално преузимају 

наш идентитет, отимајући нам језик, обичаје, културу и историју. 

Ризик губитка културно-историјског наслијеђа сваком појединцу у заједници мора бити јасан и присутан у 

сваком тренутку, јер је у питању идентитет народа, његовог корјена, његове суштине. Уман приступ захтијева 

стратегију националних интереса која треба почивати на истинским вриједностима и научној основи, што је 

једини исправан пут и што представља залог за опстанак, залог за будућност, а то признаћете није мало.   
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ЗАШТИТА ОД ТЕРОРИСТИЧКИХ НАПАДА 

ШТА ЈЕ ТЕРОРИЗАМ 
 

Тероризам је акт субверзивне дјелатности и сврха му је изазивање страха, панике и несигурности код људи 

са циљем изазивања опасности по безбједност одређеног подручја или цијеле државе.  

Састоји се у изазивању или предузимању неке опасне радње или акта насиља којима се ствара осјећај 

несигурности код грађана а у намјери постизања одређеног циља. Радња извршења овог акта може бити 

изазивање: експлозија, пожара, предузимање друге опште опасне радње и акта насиља. Дјело тероризма може 

извршити свако физичко лице, било да је наш или страни држављанин, а за кривичну одговорност учиниоца 

овог акта потребан је умишљај и намјера учиниоца. 

Објекти у којима се окупља велики број људи предмет су посебног интересовања домаћих и страних 

извршиоца овог акта. Они су кроз разне облике криминалне дјелатности, у многим случајевима успјевали 

угрозити безбједност штићених објеката и лица у њима, a посљедице оваквог дјеловања су врло често људске 

жртве и велике материјалне штете. Терористи су, готово увијек, у предности јер имају иницијативу и велике 

могућности избора за извођење планиране акције, као што су мјесто, вријеме, начин, средство и др. Напад 

може бити успјешан само ако се постигне фактор изненађења, а у случају ако потенцијални терористи 

примјете да су откривени одустаће од напада. 

Дјело терористичког напада је специфично по начину и средствима извршења. Самом нападу предстоји 

период марљивих припрема, а напад слиједи послије доношења одлуке и детаљно испланиране акције. 

У припремном периоду потенцијални терористи проучавају околности и прилике у ужем и ширем подручју 

гдје се налази објекат који је мета напада. Врши се опсервација стања, односно ситуације око објекта, 

саобраћајница, распореда унутрашњих просторија у објекту, физичком и техничком обезбјеђењу објекта, 

прикупљају се подаци битни за успјешну реализацију планиране акције након чега се доноси одлука о 

времену и начину извршења терористичког напада. Овакав начин детаљних припрема, за извршење 

терористичког напада, захтјева долазак појединих извршилаца у непосредну близину објекта који је мета 

напада, опсервирање објекта, ако је могуће улазак у објекат, ради детаљног увида и остваривања евентуалног 

контакта са појединим лицима запосленим у том објекту или трећим лицима од којих могу добити одређене 

корисне информације, везане за безбједносни систем објекта.  

 

МОГУЋИ НАЧИНИ ИСПОЉАВАЊА ТЕРОРИЗМА 
 

Паљевине и пожари  
То су терористичке операције мање драматичне, а више тактичке. Паљевина има предност нижег ризика за извршиоца 

и захтјева нижи ниво техничког знања. Обично их изводе терористичке групе које нису добро организоване и обучене 

за веће терористичке операције, с обзиром да је подметање пожара релативно једноставно чак и за новоформиране 

терористичке групе које желе добити публицитет. Значајан аспекат оваквог начина испољавања тероризма јесте и 

наношење знатне материјалне штете или потпуно уништење објекта или шумског комплекса, али и стварање 

публицитета и уливање страха код шире јавности. За паљевине и пожаре многе терористичке групе користе запаљива 

средства различитих нивоа компaктности. 

Бомбашки напади  
Они подразумјевају постављање бомби или импровизованих експлозивних направа на изабране мете. Импровизоване 

експлозивне направе су савремени тактички избор терориста. Импровизоване експлозивне направе нису скупе за 

израду, стварају публицитет и ефикасне су за повређивање и убијање људи и наношење материјалне штете. 

Представљају низак ниво ризика за извршиоца због разних доступних детонаторских техника. Друге предности 

укључују њихов капацитет добијања пажње као и могућност да контролишу жртве имајући у виду вријеме 

постављања и вријеме детонације експлозивне направе. Импровизоване експлозивне направе могу се поставити 

коришћењем аутомобила, ручно или путем пројектила (механичко или експлозивно избацивање). Осим тога бомбе 

се могу доставити поштом или путем других специјализованих служби доставе. Импровизоване експлозивне направе 

могу бити врло мале (мала кутија са експлозивом) или врло велике (возила, камиони или друга превозна средства 

напуњена са огромним количинама експлозивa). Импровизоване експлозивне направе могу се активирати механички, 

електронски, хемијски или помоћу даљинског управљача. Мете експлозије могу бити симболичне или реалне.  

Узимање талаца  
То је у основи умишљајна отмица једног или више лица са намјером добијања публицитета или другиг уступака у 

замјену за ослобађање талаца. То су драматичне ситуације врло рискантне за извршиоце када су извршене у 

непријатељској средини. Узимање талаца је врло често терористичка тактика, којом терористи настоје да остваре 

неки тренутни циљ (ослобађање из затвора истомишљеника или терориста, напуштање одређене територије, итд.). 

најчешће мете отмице су политички представници, дипломатско особље, новинари, држављани других земаља, 

припадници службе безбједности, дјеца као и остали грађани. 
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Киднаповање  
Операција киднаповања мора сачувати одређени ниво сигурности током преговора, што не важи за ситуације са 

таоцима. Киднаповање је обично тајна отмица једне или више особа са циљем постављања специфичних захтјева. 

Циљ киднаповања може бити компромитација владе, добијања других уступака и стицање популарности у јавности. 

Извршиоци ових аката у неким случајевима не морају бити познати. Успјешно киднаповање захтјева добро 

планирање и логистику и то је најтеже изводљива терористичка операција. Успјешним киднаповањем, терористи 

путем преговора могу доћи до новца, ослобађања из затвора истомишљеника и великог публицитета. Анализом 

познатих случајева киднаповања у терористичке сврхе може се уочити да се киднаповање врши на статичкој локацији 

или у покрету. 

Оружани напад 
Тај акт обично укључује објекте и особе које имају значај у очима јавности. У овом случају подразумјева се оружани 

напад у најопштијем смислу, тј. сви облици напада на лица и имовину. У принципу постоје двије врсте оружаних 

напада: отворени напад и засједа. Отворени оружани напад, најчешће, се изводи како би терористи дошли до оружја 

или опреме за даљу употребу приликом уништавања материјалних или значајних објеката (војни, полицијски или 

други објекти). Понекада се на овакав начин нападају банке или друге финансијске институције, ради добијања новца 

за подржавање даљих терористичких операција. Ту постоји одређени ризик за терористе јер снаге безбједности имају 

времена да реагују и могу да употријебе силу, посебно ако је у ситуацију на неки начин умјешано неколико или само 

један недужан живот. Засједа се обично изводи за киднаповање или убијање мета терористичког напада а може се 

изводити експлозијом или паљбом из ватреног оружја. Засједа представља врло опасну терористичку акцију, посебно 

што се постиже максималан ефекат изненађења. Оружани напади на објекте се предузимају обично у циљу 

остваривања „упада“ на радио или телевизијску станицу ради давања изјава, или да се демонстрира владавина 

немогућности државних органа да обезбједе критичне објекте. 

Лажне узбуне или дојаве  
Свака терористичка група која има кредибилитет може да упражњава лажне узбуне са значајним успјехом. Пријетња 

усмјерена на живот људи узрокује да ти људи посвете вријеме и напоре на мјере безбједности. Пријетње бомбом могу 

да затворе јавне објекте и установе, смање операције, одложе одређене радње без икаквих трошкова за терористе. 

Лажни аларми смањују аналитичку и оперативну ефикасност кључног безбједносног особља, те због тога смањују 

безбједоносну спремност. 

Атентат  
У општем смислу односи се на лишавање живота истакнутих и важних особа и симболичких непријатеља као и 

издајника који су напустили групу, односно терористичку организацију. Атентати представљају најстарије 

терористичке акције које се још увијек изводе. Оне изазивају политичке и друштвене дестабилизације, што даје 

посебан ефекат оваквог начина испољавања тероризма. Атентатима у многоме доприносе  саме жртве својим 

животом и понашањем (игноришу понашање о пријетњи или друге индикације пријетње, имају устаљен распоред 

својих активности, итд.). 

Комерцијалне или индустријске саботаже  
У већини случајева имају за циљ да се покаже како је друштво рањиво на акције терориста. Индустријализована 

друштва су више рањива на саботаже него мање развијенија друштва. Привредни објекти, комуникације, транспортни 

системи тако су међусобно зависни да поремећај једног има утицај на све њих и на тај начин добија моменталну 

пажњу јавности.  

Употреба специјалног оружја (оружја за масовно уништење) и тероризам високе технологије.  
Терористи могу да нанесу штету на многе начине, као што је узроковања поремећаја у инфраструктурној мрежи или 

узроковања масовних уништавања живота. 

Пријетња хемијским и биолошким тероризмом  
Посебни акти хемијског и билошког тероризма укључују пријетњу детонирањем украденог хемијског оружја или 

импровизованих хемијских направа, пријетње или покушаје саботаже установа за производњу и складиштење 

хемикалија, пријетње хемијском контаминацијом јавних система за снадбјевање водом, пријетње или покушај 

ширења бактеријских болести међу цивилним становништвом, животињама, пољопривредним производима или 

природним ресурсима. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИЧНИХ МЈЕСТА, ПЕРИОДА ИЗВОЂЕЊА И НАЧИНА ИСПОЉАВАЊА 

МОГУЋИХ ТЕРОРИСТИЧКИХ НАПАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

Мјеста гдје постоје могућности извршења терористичког напада: 

 Образовне установе ( вртићи, основне школе, средње школе); 

 Здравствене установе ( Дом здравља, Општа болница  ); 

 Ужи дио града ( градско шеталиште, тргови, паркови ); 

 Угоститељски објекти ( кафићи, ресторани ... ); 

 Дискотеке 

 Спортска дворана Невесињка, Градски стадион; 

 Аутобуска станица; 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

 
130 

 

 Градска галерија; 

 Стамбени објекти; 

 Полицијска станица; 

 Предузећа; 

 Вјерски објекти; 

 Бензинске пумпе ( на подручју ужег језгра Општине налазе се три бензинске пумпе );  

 Саобраћајна инфраструктуа ( магистрални пут М 6.1 Мостар – Невесиње – Гацко ); 

 Систем снадбјевања водом ( пумпна станица на језеру Алаговац, резервоари на Ровима ); 

 Систем електро - енергетске инфраструктуре ( трафо - станице у насељима Килавци, Гвозд, Лапчевине 

1 и Брежине 2 ). 

 

Периоди у којима могућност извођења терористичког акта може узроковати највећи број жртава: 

 Културне манифестације ( Невесињска олимпијада, Дани Невесињског устанка, Шантићеве вечери 

поезије, Меморијални турнир у малом фудбалу ''Мишо Таминџија'', Васкршњи фестивал српске изворне 

и народне пјесме „Кол'ко снаге хумска земља има“), 

 Одржавање спортских активности ( утакмице, слетови, митинзи ... ) 

 Скупови становника или радника ( вјерски и други празници, протести, штрајкови ... ) 

 Скупови становника на градском шеталишту за вријеме љета ( изласци викендом ) 

 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА 
 

Од безброј комбинација и сценарија издвојит ћемо оне који на одређен начин представљају стереотипне 

пријетње и као такве могу репрезентовати идентификоване ризике : 

- Паљевине и пожари 

- Бомбашки и оружани напади 

- Хемијски и биолошки напади 

- Остали напади ( киднаповање, талачка криза, атентат и сл. ) 

Понуђени ризици имају различите карактере када се посматрају у функцији промјењљивих параметара који 

могу бити објекти напада, циљне скупине, вријеме напада и још многи други који повећавају опасност, 

односно могућност страдања већег броја становника или материјалних добара. 
 

РБ ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИК УЧЕСТАЛОСТ 

ЈАВЉАЊА 
ОПИС 

СТАЛНИ ПОТЕНЦ. 

1. Паљевине и пожари ●  Постоје оправдање сумње да појава пожара у 
одређеном периоду и на одређеном простору није 

само случајност 

2. Бомбашки и оружани напади  ● Не могу се искључити, али готово никад. 

3. Хемијски и биолошки напади  ● Не могу се искључити, али готово никад. 

4. Остали напади  ● Не могу се искључити, али готово никад. 

 

 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА И КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ ОД ТЕРОРИЗМА 
 

АНАЛИЗА СЦЕНАРИЈА РИЗИКА 

Како смо већ поменули комбинаторика различитих фактора везаних за мјесто напада, изабрани тренутак 

напада, циљне скупине напада, присуство већег или мањег броја људи, жељени ефекат напада и многи други 

фактори који када их укључимо у калкулацију потпуно мијењају вриједност понуђеног ризика. Ипак са 

нашим изабраним ризицима можемо прилично добро покрити основне претпоставке за реалан ризик.  

Не можемо ни један од понуђених ризика узети у обзир са имагинацијом искуства у мирнодопским условима, 

али још увијек постоје жива сјећања на ратни период и ситуације које потпуно одговарају овим ризицима. 

Подударност више ризичних фактора даје резултанту која највише одговара врло високом ризику, с обзиром 

да ефекат  таквих напада изазива катастрофалне послиједице. Међутим вјероватноћа дешавања понуђених 

ризика у пракси, са укалкулисаном вјероватноћом, даје максимални ниски степен вјероватноће. Издвојили 

смо ризик од паљевина и пожара као ризик који је присутан и периодично се понавља. Непостојање 

материјалних доказа да се ради о тероризму нам не даје за право да то и тврдимо, а нарочито зато што 

потребна истрага никада и није била проведена и дала потребна одговоре.  
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ВРЛО ВИСОКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

 5 

     

ВИСОКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

4 
  

 Паљевине и пожари  

ПРОСЈЕЧНА 

ВЈЕРОВАТНОЋА  

3 

  

   

НИСКА ВЈЕРОВАТНОЋА  

2 
  

 Остали напади Бомбашки и 

оружани напади 

 

ВРЛО НИСКА 

ВЈЕРОВАТНОЋА 

1 

  
  Хемијски и 

биолошки напади 

 
ОГРАНИЧЕНО 

 1 

ОСРЕДЊЕ 

2 

ОЗБИЉНО 

3 

ВРЛО ОЗБИЉНО 

4 

КРИТИЧНО 

5 

 

 ВРЛО ВИСОК РИЗИК  ВИСОК РИЗИК  ПРОСЈЕЧАН РИЗИК  НИЗАК РИЗИК 

 

Матрица вриједности ризика сврстава паљевине и пожаре, као и Бомбашке и оружане нападе у категорију 

високог ризика, док остале ризике ( отмице, уцјене, атентати и сл. ) категорише као просјечан ризик. 

 
АНАЛИЗА КАПАЦИТЕТА 
 

Анализирајући капацитете којима располажемо за заштиту и спасавање од терористичких напада на нашем 

подручју, видимо да су нам могућности прилично ограничене. Највећи дио посла, или боље рећи готово све 

активности на заштити у овој области, обављају службена лица МУП РС ЦЈБ Требиње ПС Невесиње. Оно 

што преостаје локалној заједници јесте да учествује на неки начин у прикупљању информација од помоћи и 

доставља их њима.  Службеници ПС су службена лица, која су обучена за такве врсте послова са потребним 

знањем, вјештинама, физичким предиспозицијама и потребном опремом. Они су и превентивни и редовни 

капацитети којима располажемо.  

У одређеном погледу свој допринос може дати и ТВЈ Невесиње, као и Хитна помоћ.  

У капацитете можемо рачунати и чланове Л. У. „ Срндаћ “ Невесиње, које има бројно чланство и може 

пружити квалитетну помоћ полицијским службеницима на различите начине. Ту припадају и Предсједници 

савјета мјесних заједница , као и Повјереници за цивилну заштиту из реда мјесних заједница. 

Проглашењем ванредне ситуације може се рачунати на Специјалистичке јединице цивилне заштите и 

Јединице цивилне заштите опште намјене.  
 

ОБИМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ ПРОМЈЕНА И ПРИЛАГОЂАВАЊА 
 

 

СЦЕНАРИЈ РИЗИКА 

ПРОЦЈЕНА КАПАЦИТЕТА 
ПРИЈЕ  

ИНЦИДЕНТА ⁎ 
ЗА ВРИЈЕМЕ 

ИНЦИДЕНТА⁑ 
ПОСЛИЈЕ 

ИНЦИДЕНТА⁂ 
 

Паљевине и пожари ● ● ● 

Бомбашки и оружани напади ● ● ● 

Хемијски и биолошки напади ● ● ● 

Остали напади ● ● ● 
⁎         Закони, Процјена угрожености, Планови З&С, Процедуре, Превентивне мјере 
⁑         Капацитети за одговор и смањење послиједица 

⁂       Капацитети за опоравак 

● Потребне велике промјене  ● Потребно прилагођавање  ● Не треба ништа мијењати  

 

Резултати матрице вриједности капацитета за одговор од терористичких напада су необични, јер су сви 

изражени са квалификацијом да је потребно прилагођавање. У стандардној процјени, највећи дио понуђених 

мјера би се могао посматрати као нешто гдје нема значајнијих и потребних промјена. Међутим, сама 

чињеница да је сваки од понуђених ризика могућ и да смо слабо заштићени од њих, упућује на кваликацију 

да су потребне велике промјене. Због тога смо се и одлучили за ову средњу квалификацију, да је потребно 

прилагођавање, која је и најтачнија.  

Ова врста проблематике са временом добија на значају, и адекватне одговоре у виду мјера заштите и 

спасавања можемо очекивати од шире друштвене заједнице и стратешког опредјељења цијелокупног 

друштва, са истим циљевима становништва које подразумијева толерантан суживот.  
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ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ И УЗРОЦИ ПОЈАВЕ РИЗИКА 
 

Постоје времена боља и гора, а да би неки ризик постао реалан мора се посматрати кроз ту призму што у 

ствари потврђује да свако вријеме доноси своју посебност. Ризик од терористичког напада обично тражи 

резонантан повод, који представља фиктиван разлог за понашање терориста. У том погледу можемо рећи да 

је актуелни период ризика од терористичких напада на овом подручју на маргини умањеног ризика, али 

веома близу увећаном ризику за који се требају остварити додатни услови.  

● Неопходно је повећати број полицијских службеника, с обзиром на велику површину општинског 

подручја, као и чињеница да се покрива и подручје општине Источни Мостар. Садашње бројно стање не 

омогућава добру покривеност простора у свим временским периодима. 

● Модернизација дозвољава употребу савремене технологије у пословима заштите. Покривање одређеног 

подручја са довољним бројем камера омогућио би већи ниво надзора као једног од стубова заштите. 

Подручје уже градске зоне и саобраћајница није уопште покривено. Централни надзор са камерама је 

прилика за значајан напредак безбједности локалне заједнице који се никако не би смио испустити. 

● Слаба заштита важних инфрастуктурних објеката је проблем који се мора елиминисати.   

● Систем мреже прикупљања и размјене информација у домену повјереника и предсједника савјета мјесних 

заједница није добар, а може представљат изврсну базу. 

● Потребно је остварити бољу сарадњу између полицијских службеника и структура цивилне заштите, као 

и осталих служби и организација (ловци, риболовци, планинари и сл.) 

● Системом везе располажу службеници ПС Невесиње и у ограниченом броју радници Ш. Г.“ Ботин “ 

Невесиње. Хитне службе као ватрогасци и хитна помоћ немају властити систем везе, као ни структура 

цивилне заштите по јединицама и по мјесним заједницама. Могућност размјене информација у кризним 

ситуацијама се ослања на мобилну телефонију, која има своја ограничења и недостатке. 

● Обученост структура цивилне заштите мора бити допуњена темама везаним за тероризам, при чему треба 

ангажовати стручне предаваче и медијаторе.  

● Едукација становништва треба бити израженија преко јавних медија у оквиру специјалних емисија. Није 

довољан само извор информација из информативног програма. 

● Дјецу и школску омладину треба упознавати са опасностима и начину препознавања ризика од 

терористичких напада преко школских програма и додатних презентација, што тренутно није пракса. 
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ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ 
 

 
ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ЗЕМЉОТРЕСА 

 

У складу са идентификованим ризицима, везаним за заштиту од послиједица елементарне непогоде изазване 

земљотресом и постојећим потенцијалним снагама и средствима којима располаже локална заједница, 

предложит ћемо мјере чија се реализација може третирати нужно потребним и/или унапређујућим, 

истовремено. Ради боље прегледности разврстат ћемо их на редовне, превентивне, условљене временом 

њихове примјене у односу на догођени акцидент – земљотрес и ванредне, оне што као одговор може пружити 

локалне заједница са својим потенцијалима. 
 

РЕДОВНЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

Вријеме прије земљотреса 
 

 Израдити стручну микрорејонизацију очекивано-могућег нивоа ризика од земљотреса, за подручје ужег 

и ширег високог утицаја, која би представљала подлогу за израду планова и мјера заштите. 
 

 Израдити потребне планове заштите и спасавања, који се фокусирају на област заштите од земљотреса.  
 

 Израдити категоризацију објеката према Европској макросеизмичкој скали EMS-98, која даје прецизније 

и прихватљивије одреднице, на подручју цјелокупне општине. 
 

 На основу утврђеног максималног нивоа ризика, усклађеног са социо-економским могућностима 

заједнице, инсистирати на примјени законских регулатива из области асеизмичког планирања, 

пројектовања и градње свих врста грађевинских објеката у циљу отпорности на максимални ниво ризика 

од земљотреса. 

За објекте изграђене без или са недовољно примјењеним сеизмо-ризиком, неопходно је упознати станаре 

који их користе или бораве у њима, са опасностима које им пријете у случају могућег земљотреса. Такође 

их упознати са могућим (неопходним) грађевинским интервенцијама, како би се њихова безбједност 

подигла на задовољавајући ниво. Посебним финансијским програмима и фондовима омогућити им да ту 

безбједност и реализују. 
 

 Формирати базу података са потенцијалима грађевинске оперативе ужег и ширег подручја. Периодично 

је освјежавати и надопуњивати. 
 

 У плановима заштите предвидјети сигурне просторе и безбједна мјеста за скупљање становништва и 

организовање смјештаја, прехране, опскрбе водом за пиће, лијечењем и осталим потребама. 
 

 Организовати едукацију становништва са тематиком заштите од земљотреса. Проводити је на све 

расположиве начине, укључујући капацитете образовног система. Инсистирати да заштита становништва 

од елементарних непогода, па тако и од земљотреса, буде препозната као интерес од посебног значаја за 

цјелокупно друштво. Као таква она захтијева израду стратегије, у којој би едукација становништва била 

једна од полазних тачака. 
 

Вријеме непосредно послије главног удара 
 

 Утврдити стање виталних функција локалне заједнице. Утврдити њихову повредљивост на лицу мјеста. 

Дефинисати њихове слабе тачке и осмислити програме њиховог опоравка, односно предвидјети 

алтернативна рјешења и ставити их у функцију што прије. Под виталним функцијама локалне заједнице 

подразумијевамо све људске активности које су везане са инфраструктурним потенцијалима које 

омогућавају нормалан живот становништву и можемо их подијелити на функције снабдијевања и 

функције услуга становништву: 
 

СНАБДИЈЕВАЊЕ УСЛУГЕ 

Вода Здравствене 

Храна Ветеринарске 

Лијекови Образовне 

Хигијенске потрепштине Информативне 
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Електрична струја Путне (путничке) 

Моторно гориво Транспортне 

Плин за домаћинство и моторна возила Телекомуникацијске 

Дрва, угаљ, пелет... Комуналне 
 

 Посебну пажњу обратити на циљне групе становништва са посебним потребама, којима је потребна 

обухватнија брига и заштита. 
 

 Упознати становништво са већ одређеним сигурним мјестима, односно просторима, као мјестима 

безбједног окупљања становништва, непосредно послије главног удара. 
 

 Одредити мјеста, односно просторе за организовање заједничке прехране, опскрбе водом за пиће, 

смјештаја у облику шаторских насеља, пољске болнице и сл.  
 

 Формирати додатне снаге за одржавање реда и заштиту приватне и заједничке имовине. 
 

Вријеме након земљотреса 
 

 Након земљотреса формирати експертну групу за одређивање штете на објектима и процјене 

употребљивости оштећених објеката, свих врста и намјена.  
 

 Формирати комисију за процјену штете 
 

 Укључити све потенцијале око рашчишћавања терена 
 

 Свим расположивим средствима и начинима успостављати основне функције и нормализовати стање. 
 

 Ангажовати, према потребама, додатне снаге и средства за прихватања, прикупљање и расподјелу 

различитих видова помоћи 
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Након што се догоди земљотрес (главни удар) Командант и/или Начелник ШВС сазивају састанак ШВС 

и одлучују о предузимању даљних мјера, као и могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то редовна дјелатност и 

субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 

 

 У циљу елиминације опасности и послиједица, који могу угрозити становништво и имовину, ШВС може 

захтијевати учешће свих организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се ангажују 

у циљу спречавања насталих опасности и ублажавања послиједица које може проузроковати земљотрес. 
 

 ШВС (без обзира о проглашењу ванредне ситуације) може ангажовати редовне и ванредне снаге којима 

располаже:  

       - Јединица ЦЗ предвиђена за рашчишћавање снијега која се састоји од :  

-Редовних снага са грађевинском машином (УЛТ-160) и оперативцем 

-Ванредних снага са 15 различитих грађевинских машина и потребним оперативцима 

- Оператива предузећа, која имају грађевину као једну од дјелатности за које су регистровани : 

-„Невесињепутеви“ а.д. Невесиње 

-„МДМ“ д.о.о. Невесиње 

-„Гратен“ д.о.о. Невесиње 

-„Аурора“ д.о.о. Невесиње 

- Специјалне јединице ЦЗ за заштиту и спасавање 

-Одјељење ЦЗ за спасавање из рушевина са14 припадника и опремом 

-Одјељења ЦЗ опште намјене из МЗ ( 13 МЗ са по 10 припадника и опремом) 

-Одјељење ЦЗ за спасавање са неприступачних терена са 10 припадника и опремом  

-Одјељење ЦЗ за прву медицинску помоћ са 13 припадника и опремом 

-Одјељење ЦЗ за асанацију са 26 припадника и опремом 

-Вод ЦЗ за заштиту од пожара са 28 припадника и опремом 

      -Одјељење ЦЗ за одржавање реда са 12 припадника 
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 Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика 

и отклањање послиједица изазваних земљотресом, ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко 

Републичке управе цивилне заштите и друге организације, институције и установе домаћег и 

међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13)  
 

Без обзира на форму приказаних мјера које су на располагању, ШВС доноси одлуке о њиховом 

предузимању када се за то укаже потреба, па биле оне превентивне или ванредне. 

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

 Опасности и ризици које носи поплава на југозападном дијелу Невесињског поља, као најексплицитнији 

ризици који се јављају у општини Невесиње, ће бити готово у потпуности ријешени изградњом 

акумулације „Невесиње“ са браном Пошћење, у систему „Горњи хоризонти“. Експропријацијом, која је 

у завршној фази, су ријешени имовинско правни основи са становништвом које је директно угрожавао 

ризик од поплаве, на том подручју. 
 

 У оквиру ГОП-а одбране од поплава у сливу ријеке Требишњице позициониране су водомјерне станице 

на три локације у општини Невесиње: ВС Риља, ВС Будисавље и ВС Пошћење. Заштита обала 

водотокова ријека: Заломке, Дрежањке и Зоводоке реализује се преко Електропривреде РС, 

односно ЗП ХЕТ Требиње, који је мјеродаван за проглашење редовних и ванредних мјера од поплаве. 

Комуникација са руководиоцима водомјерних станица и мјеродавним лицима из ХЕТ-а мора бити на 

непосредна и на бољем нивоу. 
  

 Капитално рјешење проблематике везане за ризик од поплава на инундационом подручју горњег тока 

Заломке је предвиђено изградњом акумулације „Заломка“ са браном Риља, као прве карике у систему 

„Горњи хоризонти“, која се последња реализује. 
 

 Док не дође до поменуте реализације неопходно је темељније и редовније чишћење корита Заломке на 

потенцијално кризним етапама Вртич и Вишњево. Тај дио корита мора бити очишћен од свих препрека 

које утичу на умањење проточности. 
 

 Насипи на обали Заломке у Вртичу и Вишњеву су привременог карактера и као такви нису поуздано 

рјешење у одбрани регионалног путног правца Гацко – Невесиње, који бива поплављен за великих вода 

, редовно свако 3-5 година. Ти насипи морају бити квалитетније урађени и редовно одржавани. У кризним 

моментима потребно их је непрекидно осматрати. 
 

 Путни правац Слато – Зајасен за великих вода бива у потпуности потопљен, гдје висина воде изнад њега 

може прећи и 3m. Капитално рјешење представља измјештање пута, што је веома скупо и неисплативо, 

имајући у виду да на одсјеченом подручју борави мање од 20 становника. Њихове потребе за храном, 

водом, лијековима, хигијенским средствима услугама љекара и сл. могу бити задовољене ангажовањем 

специјалних јединица ЦЗ и пловним превозним средствима (чамци и сл.), док не дође до повлачења воде. 
 

 Путни паравац који води из Доњег Лукавца ка Горњем Лукавцу, односно Невесињу редовно плави за 

великих вода. Готово сваке године на том подручју долази до прекида комуникације од 3 до 20 дана. У 

тим приликама бива одсјечено око 50 становника. Алтернативно могу користити наставак пута према 

Дивину (Берковићи или Билећа), мада то није матична општина, а и удаљеност је већа, што им ствара 

компликације. Рјешење је прилично једноставно и релативно јефтино, а састоји се од насипања пута до 

изнад плавне линије. Највећа висина насута је око 60cm на дужини од 10-15m и постепено се смањује. 

Комплетна етапа износи око 80m и захтјева мање од 100m³ насипног материјала. Овај проблем се може 

и мора ријешити у што скоријем периоду. 

  

 У једној фази „Горњих хоризоната“ предвиђена је реализација одводног канала којима би се вишак вода 

са сјеверног подручја Невесињског поља превео у акумулацију „Невесиње“, што би ризик од поплаве на 
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том подручју готово у потпуности елиминисао. Са друге стране подземне воде које се појављују у 

индивидуалним објектима на том подручју су у домену личне одговорности и ризика. 
 

 На подручју понора „Ждријело“ постоји електродистрибутивна траса која бива поплављена у дужини око 

250m (5 стубова). Дрвени стубови су замијењени решеткастим и висина електровода је подигнута, тако 

да сада прелази 2m од највише забиљежене воде. У кризним периодима је потребно надгледање и 

праћење стања тог електровода. 
 

 Генерално сваки електроводни стуб који се налази на поводном тлу треба бити замјењен са решеткастим 

или бетонским стубом. 
 

 Одводни канали, колекторски систем и корита потока оборинских вода на урбаном подручју морају бити 

очишћени и редовно одржавани, како би се спријечило загушење и створиле компликације. Општина је 

дужна да нађе подизвођаче и направи уговоре са њима за отклањање наведених проблема. 
 

 Опрема потребна за заштиту и спасавање од поплаве је разнолика, скупа и захтјевна за кориштење и 

одржавање. Што скорије је потребно планирати ниво и количину потребне опреме у складу са 

процјењеним захтјевима. Набавку је неопходно реализовати у облику стратегије, користећи буџетске и 

све остале изворе финансирања (програме, донације...) 

  

 Обука припадника општих и спацијалних јединица за потребе заштите и спасавања од поплаве је 

комплексна и изискује доста средстава, уложеног времена и одржавања добре кондиције. Поред основне 

обуке спасилаца из мање захтјевних јединица опште намјене планирали смо обуку и за два рониоца и 

четири водитеља чамца, за спасавање на води и под водом. И друге врсте специјалних обука за јединицу 

која спасава са неприступачних терена, а може се искористити за ове намјене. Такође, и друге јединице 

које смо формирали, имају потребу за основном обуком везаном за ову област, а тичу се њихове уже 

струке (јединица за прву медицинску помоћ, за асанацију, за рашчишћавање терена, за одржавање реда, 

ветеринарска јединица).  
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Појавом реалног ризика, који може угрозити становништво од поплаве на иницијативу члана ШВС за 

послове заштите од поплаве, Команданта и његовог замјеника или Начелника ШВС сазива се Штаб за 

ванредне ситуације и одлучује о предузимању потребних мјера за заштиту и спасвање становништва од 

поплаве на подручју општине Невесиње, односно о могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

 У сврху елиминације ризика, који може угрозити становништво и имовину, ШВС може захтијевати 

учешће свих организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се ангажују у циљу 

спречавања насталих ризика од поплаве, проузроковане штете и ублажавања послиједица које поплава 

може изазвати. 
 

 ШВС (без обзира о проглашењу ванредне ситуације) може ангажовати : Специјалне јединице цивилне 

заштите које могу пружити адекватан одговор насталом ризику и јединице Опште намјене цивилне 

заштите из реда мјесних заједница. 
 

 Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13)  

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

 Упркос чињеници да постоје реални правни оквири, за предеузимање казнених мјера против изазивача 

пожара, оне се не проводе или се проводе неадекватно. Потребно је усагласити казнену политику МУП 
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РС са Законом о заштити од пожара и донесеним актима заштите од пожара локалне заједнице (План 

заштите од пожара, Мјере заштите од пожара). 
 

 Забрана спаљивања пољопривредног и другог отпада на отвореном простору, дефинисана је Планом 

заштите од пожара општине Невесиње, а директно експонирана у Мјерама заштите од пожара општине 

Невесиње. Забрана је лимитирана потребним условима, периодом и начином реализације. Одређене су 

институције и органи који треба да је спроводе, такође су и прописане казнене одредбе усаглашене са 

казненим одредбама Закона о комуналној полицији. Проблем спровођења и примјене поменутих мјера 

од стране Комуналне полиције фактички нема препрека. Ипак се не реализује, што није прихватљиво, 

између осталог и зато што је то једна од најважнијих карика која може директно утицати на спречавање 

изазивања пожара на отвореном простору.  
 

 Дивље депоније смећа су мултилатералан проблем. Осим тога што се не могу мимоићи у проблематици 

екологије , заштите здравља људи и стоке, преко заштите биља и тд. заштита од пожара такође трпи од 

послиједица немарног односа према природи. Проблем је вишеслојан и мора се третирати у оквиру 

стратегије како локалне заједнице, тако и цијелокупног друштва.  
 

 Недостатак новца који се истиче као главни кривац у електродистрибуцији не смије бити оправдање за 

обавезну замјену старих, израубованих  дрвених стубова и застарјелих прикључних инсталација по 

домаћинствима, као потенцијалним изазивачима пожара. 
 

 Законом је прописано на који начин и на којој удаљености од електроенергетских водова могу бити 

позиционирани објекти, сјеници, пластови, дрва за огрев и др. Службе у електродистрибуцији имају 

обавезу да упозоре власнике на непоштивање мјера и опасности које могу бити изазване, а ако не дође 

до релоцирања и да упознају надлежне општинске службе (Комуналну полицију или Одјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове).  
 

 Трасе електро-преносних и електро-дистрибутивних водова често нису очишћене од запаљивих материја. 

Неопходно је спроводити континуирано просијецање, чишћење и одржавање траса, од стране власника 

или корисника електроенергетских водова. 
 

 Није ријетка појава да се на помоћним објектима, према методи „сам свој мајстор“, инсталирају 

неадекватни електрични елементи, попут незаштићених сијалица и водова уске профилације у оставама, 

сушницама, шталама и сл. У таквим случејевима постоји перманентна опасност од избијања пожара. 

Неопходно је упозоравати, посебно сеоско становништво, на опасности које може проузроковати такав 

однос према наведеном проблему. 
 

 Употреба електричних апарата и уређаја безбједна је само онда када се понашамо у складу са упутствима 

произвођача. Неисправне и оштећене уређаје  не смијемо користити ни у ком случају, а поправку могу 

вршити овлаштени сервиси и лица са потребним знањима. 
 

 Законом је предвиђено када се треба изводити контрола електричних и громобранских инсталација у 

јавним објектима и другим објектима од посебног интереса за заштиту од пожара. Задатак инспекцијских 

служби ја да се те контроле редовно спроводе.  
 

 Без обзира што је Мјерама заштите од пожара општине Невесиње одређено да се преглед и чишћење 

димовода и ложишта обавља два пута у току године, није могуће испоштовати предвиђену мјеру, осим у 

властитој изведби. Разлог је непостојање службе за ту намјену у оквиру комуналног предузећа или 

адекватне службе која има уговор са општинским надлежним органима. Обазирући се на статистику 

догођених пожара и број домаћинстава која на овај начин врше загријавање домова неопходно је што 

прије формирати службу за контролу и чишћење димовода и ложишта.  
 

 Планирање и постављање хидраната условљено је законским регулама и нормативима. Тамо гдје их нема 

довољно морају се пронаћи алтернативна рјешења. Постојећи хидранти требају бити доведени у 

функционално стање и прописно означени. Њихово одржавање и контрола на јавним мјестима повјерено 

је градским комуналним службама. 
 

 Хидранти у стамбеним објектима са више етажних власника су у влсништву заједнице етажних власника 

тих објеката. Они су, наравно, одговорни за њихову исправност и одржавање, док су одговорна лица из 
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ТВЈ и Комунална полиција задужени за контролу исправности хидраната и припадајуће опреме. Нема 

оправдања да се хидрантска мрежа, у поменутим објектима, не доведе у функционално стање. 
 

 Закон је предвидио број ватрогасаца у локалним заједницама, према броју становника, тако да ТВЈ треба 

имати минимално дванаест професионалних ватрогасаца за обављање континуираног дежурства 24/365. 

Ако се осврнемо на површину општине коју покрива ТВЈ, удаљености појединих насеља од базе ТВЈ и 

пожарно оптерећење овог подручја, видимо да (бар у љетном периоду) то није довољно за организацију 

задовољаваћуг нивоа заштите од пожара. Такође старосна структура запослених ватрогасаца увелико 

прелази праг толеранције. Потребно је побољшати старосну структуру, довођењем млађег кадра, 

укључивши добровољце који имају интересовање за похађање обавезне обуке за полагање ватрогасног 

испита.  
У току љетног периода, под тромјесечним уговором за привремене послове, упослити најмање шест 

ватрогасаца, у ТВЈ. То је најефикаснији и најјефтинији начин за повећање ефикасности заштите 

становништва и њихове имовине од пожара. 

Ш.Г-„Ботин“ у току љетног периода треба повећати бројност приправних помагача за потребе заштите 

од пожара. То је најбоље реализовати склапањем уговора са потребним бројем спољних сарадника, при 

чему ће се њихово ангажовање, сходно потребама,  адекватно наградити, у складу са уговором. 
 

 Потребно је перманентно ангажовање свих чинилаца на побољшању стања ватрогасних средстава и 

опреме. Осим законски предвиђених финансијских средстава која се издвајају у ту сврху, потребно је 

изнаћи начине за њихово повећање, јер она нису довољна. Препоручљиво је да се ради на изради 

пројеката са акцентом на заштити од пожара, којима би се могло аплицирати за различите фондове који 

су отворени за ту врсту подршке, као и контактирање и тражење помоћи од донатора и сл. 
 

 Потребно је повећати ниво едукације из области заштите од пожара, према циљним групама 

становништва које има израженији интерес за ту област. Едукација се треба организовати путем јавних 

медија, осмишљеним емисијама, укључивањем ширег културно образвног миљеа цјелог друштва. 

Посебну пажњу трема посветити школској омладини и дјеци, а између осталог, потребно је проблематику 

заштите од пожара интегрисати у образовни систем. 
 

 Путем транспарентних паноа, постављених на стратешким локацијама, упозоравати становништво о 

основним и напредним мјерама заштите од пожара. Путем јавних медија, у периодима повећане 

опасности од пожара, емитовати упозорења и препоруке становништву о актуелностима везаним за 

заштиту од пожара. 
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Појавом реалног ризика, који може угрозити становништво од идентификованих ризика заштите од 

пожара већих размјера, угрожени појединац, становништво, установе и друге организације позивају: ТВЈ, 

центар за обавјештавање или полицију, телефонски или на друге начине и обавјештавају их о насталој 

ситуацији. Ватрогасци или чувари шуме обавјештвају члана ШВС, задуженог за „заштиту од пожара и 

експлозије“, о размјерама пожара, опасностима и послиједицама које могу настати.  
 

 Члана ШВС, задужен за „заштиту од пожара и експлозије“ обавјештава Начелника и Команданта ШВС о 

насталој ситуацији, који према потребама сазивају састанак  ШВС и одлучују о предузимању даљних 

мјера као и могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

 У сврху елиминације ризика, који може угрозити становништво и имовину, ШВС може захтијевати 

учешће свих организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се ангажују у циљу 

спречавања насталих ризика од пожара, проузроковане штете и ублажавања послиједица које пожар може 

изазвати. 
 

 ШВС (без обзира о проглашењу ванредне ситуације) може ангажовати : Специјализовану јединицу 

цивилне заштите – Вод за заштиту од пожара и јединице Опште намјене цивилне заштите из реда мјесних 

заједница, као и друге јединице чије је учешће потребно у одређеном тренутку.  
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 Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13)  

 
ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ МЕТЕОРОЛОШКИХ РИЗИКА 
 

У складу са идентификованим ризицима, везаним за заштиту од послиједица елементарних непогода 

изазваних тзв. метеоролошким ризицима и постојећим потенцијалним снагама и средствима којима 

располаже локална заједница, предложит ћемо мјере чија се реализација може третирати нужно потребним 

и/или унапређујућим, истовремено. Ради боље прегледности разврстат ћемо их на један дио као превентивне 

и редовне мјере и други дио као ванредне тј. оне што као одговор може пружити локална заједница са својим 

потенцијалима у условима проглашења ванредне ситуације. 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

 Извршити чишћење муљних спремника на решеткастим пропустима градског система одвођења 

оборинских вода, два пута у току године. Једном пред кишну сезону, период касног љета или ране јесени 

и други пут крајем зимске сезоне, у прољеће када се више не користи абразивни материјала за посипање 

путева, односно улица. 
 

 Комунална служба задужена за чистоћу, треба на вријеме уклањаати материјал који може зачепипти 

поменуте пропусте, без обзира на временски период.  
 

 Оборински одводи, канали и пропусти морају се редовно одржавати и чистити од стране комуналне 

службе или службе са којом општински органи склопе уговор о одржавању. 
 

 Јединица, која представља редовне снаге за чишћење од снијега локалних и некатегорисаних путева, 

треба бити допуњена кадровски и технички. Та јединица има једног оперативца и специјалну грађевинску 

машину ULT160. Кадровски је потребно ту јединицу допунити са најмање једним човјеком који би 

обављао логистичке и друге послове. Осим основних, неопходни су и додатни прикључци који 

омогућавају извођење различитих интервенција са поменутом специјалном машином. 
 

 Као превентивна активност која је везана за снијег и велике снијежне падавине предлаже се формирање 

посебне службе. Активности које би она реализовала су: 

 Чишћење пјешачких зона, тротоара и простора око јавних установа,  

 Уклањању леденица са настрешница на критичним мјестима 

 Интервенције на крововима, гдје постоји реална опасност од велике штете. 

 Интервенције пружања додатне заштите и помоћи циљним групама са посебним потребама... 

Та јединица, упркос превентивном карактеру формирања, има интервентну улогу и требала би имати 

најмање четири припадника. Њихов рад би био рад редовне службе, на основу уговора за рад на одређено 

вријеме са дефинисаном накнадом за рад, у складу са законским обавезама.  

Опрема и средства за потребе јединице могла би бити реализована у складу са чланом 153. став (2) Закона 

о заштити и спасавању (Службени Гласник РС, број:121/12).   
    

 Проблем који настаје немогућношћу чишћења јавних површина, које користе пешаци (тротоари, 

пјешачка зона у главној улици и сл.), због трајних или привремених препрека, мора се ријешити 

прихватљивим, расположивим начинима. 

 Набавка специјалне опреме за чишћење снијега, на површинама уског габарита и површинама са 

осјетљивом подлогом.  

 Уклањање трајних препрека на прихватљив и ефикасан начин 

 Уз помоћ служби и институција за одржавање јавног реда, ријешити проблем привремених препрека 

на пјешачким површинама (паркирана возила на просторима друге намјене). 

 Послове чишћења снијега могла би обављати посебна служба, поменута у претходној тачки, 

правовремено поштујући захтјеве кориштења и највеће фреквенције кориштења пјешачких површина. 
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 Одређена подручја унутар градске зоне, која су дио регионалних и магистралних путева, представљају 

слабу тачку у саобраћају, због паркираних возила и снијежних падавина. Службе које воде рачуна о 

безбједном кориштењу и одржавању реда на путевима требају дефинисати та подручја и одредити 

посебне мјере како би се ријешио наведени проблем. 
 

 Опрема и средства хитних служби и јединица које учествују у ванредним акцијама заштите и спасавања, 

између осталог и за заштиту од снијега, мора бити планирана и набављена у складу са захтјевима и 

потребама становништва. 
 

 Проблем недовољне количине воде и њеног квалитета у опскрбном систему локалне заједнице у једном 

дијелу ће бити ријешен увођењем у дистрибутивну мрежу додатног система тзв. „Удбина“. Други дио 

проблема који се односи на кориштење воде за залијевање избјегавањем наплате у периодима повећаног 

ризика од суше, мора бити ријешен кориштењем свих расположивих законских оквира. 
 

 Савремени начини живота укључују и потребу да се искључују непотребни и сви остали ризици који 

утичу на губитак или штету на имовини. Дефинисани метео-ризици су свакако скуп ризика на које се 

мора унапријед рачунати. Могућност осигурања имовине од таквих ризика представља улагање у 

будућност и добро уложен новац за становнике и локалну заједницу. Због тога је важно перманентно 

упућивати становништво у могућности и услове кориштења осигурања имовине и лица. 
 

 Метео-ризици попут грáда и суше могу бити анулирани или претворени у вишкове у цијени и 

производима. Пољопривредним произвођачима треба омогућити фер кредитне и друге аранжмане за 

набавку и инсталирање система за заштиту. 
 

 Потреба инсталирања система за заштиту од грáда, поред набавке потребне опреме и средстава за 

безбједноо кориштење, укључује и обуку оператера, као и одређену накнаду за обављање тог посла. За 

формирање такве службе у оквиру локалне заједнице потребно је израдити елаборат и економску 

оправданост таквог пројекта са свим предностима и недостатцима. На тај начин се добија стварна оцјена 

потребе за формирање и функционисање заштите или неисплативости улагања у пројекат.  
 

 Законским и грађевинским нормативима су предвиђени објекти и простори који морају имати 

инсталирану заштиту од удара грома. Инсталација се састоји из више сегмената, а њена исправност мора 

бити контролисана од стране лиценцираних организација у законски предвиђеним периодима. С обзиром 

да је контрола исправности законски регулисана, треба инсистирати на њеном ревноснијем спровођењу. 
 

 Удари вјетра на одрђеним просторима и саобраћајницама могу стварати веће или мање проблеме у 

функционисању. Један од начина да се то избјегне и то на начин који у материјалном и техничком смислу 

није захтјеван, јесте постављање палисада и сличних препрека или препрека у виду засада биљних 

култура које највише одговарају, на подручјима са дефинисано повећаним ризиком од фактора вјетра. 
 

 У условима великих снијежних падавина и снијега чишћење локалних и некатегорисаних путева 

представља акцију са великим безбједоносним ризицима за реализаторе те активности. Правци пружања 

траса тих путева, када су прекривени снијегом, тешко могу бити препознатљиви и могућност да се 

промаши правац постаје извјестан. Безбједност оператера и машине коју опслужује, у таквим условима, 

многоструко је увећана.  

Начин, који не изискује посебне финансијске напоре, превазилажења тог проблема лежи у чињеници да 

је интерес становника до којих воде ти путеви од пресудног значаја. Због тога је њихова природна потреба 

да поставе вертикалну сигнализацију од материјала који им је нарасполагање и уз сугестије 

професионалаца из струке. Приједлог је да одговорна лица из мјесних заједница организују и реализују 

маркирање траса на путевима из њихових мјесних заједница. 
   

 Објекте који су несигурни и небезбједни за кориснике и околину, у условима активних метео-ризика, 

треба дефинисати, означити и одредити потребне мјере за елиминисање ризика.  

Прије почетка зимске сезоне, у којој се метео-ризици повећавају, извршити преглед оних стабала која 

ради своје позиције могу представљати опасност за људе и околину. Према потреби предузети мјере за 

елиминацију опасности. 
 

 Узимајући у обзир тренутне капацитете за одређене врсте активности које су у функцији заштите и 

спасавања, можемо рећи су неки сегменти на ниском нивоу. Између осталог су и капацитети за 
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привремени смјештај у случају ванредне ситуације. Тај проблем је повезан са тренутним лошим стањем 

капацитета за смјештај, а његово превазилажење захтјева дужи и темељнији приступ цјелокупне 

заједнице. То је проблем који се треба стратешки рјешавати.  
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Специфичност ових ризика лежи у чињеници да се њихова појава у домену прогнозе може предвидјети 

у извјесном смислу. То нас обавезује да  пратимо упозорења, предвиђања и слична обавјештења путем 

јавних медија. Свако упозорење захтјева повећање будности и праћење стања, како би одговор био 

правовремен  и у складу са нивоом опасности.   
 

 Не можемо рећи да имамо само једног шлана ШВС који је задужен за метеоролошке ризике. У одређеном 

смислу издвајају се поједини чланови ШВС са повећаним интересом за одређену врсту ризика. Иначе, 

сви чланови ШВС у пуном капацитету имају одређену улогу и посебан интерес око укључивања у 

рјешавање проблема узрокованих метео-ризицима. Због тога иницијатива и потреба сазивања састанка 

ШВС припада свим члановима, а Командант или Начелник ШВС га сазивају. Чланови одлучују о 

предузимању даљних мјера и могућности проглашења ванредне ситуације  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

 У сврху елиминације ризика, који може угрозити становништво и имовину, ШВС може захтијевати 

учешће свих организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се ангажују у циљу 

спречавања насталих метеоролошких ризика, проузроковане штете и ублажавања послиједица које могу 

настати услијед ових ризика. 
 

 ШВС (без обзира о проглашењу ванредне ситуације) може ангажовати :  

 Специјализовану јединицу ЦЗ за рашчишћавање локалних путева од снијега и снијежних падавина која 

се састоји од  15 специјализованих грађевинских машина и њихових оператера, подијељених према 

секторима дјеловања у складу са оперативним планом спровођења. 

 Јединице Опште намјене цивилне заштите из реда мјесних заједница (13 МЗ са по 10 припадника) 

 Одјељење за спасавање са неприступачних терена (10 припадника) 

 Одјељење ЦЗ за прву медицинску помоћ (13 припадника) 

 Одјељење ЦЗ за асанацију (26 припадника) 

 Вод ЦЗ за заштиту од пожара (28 припадника)  

 Одјељење ЦЗ за одржавање реда (12 припадника) 

Као и друге јединице чије је учешће потребно у одређеном тренутку.  
 

 Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13)  

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

 Направити План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама општине Невесиње, према законом 

предвиђеној методологији, у коме ће се, поред осталог, налазити и активности, мјере и задаци везани за 

заштиту здравља становништва. 
 

 Јавне здравствене установе требају урадити властите планове заштите здравља становништва у 

ванредним ситуацијама. 
 

 Организовати и спроводити едукацију здравствених радника у кризним ситуацијама. 
 

 Организовати и спроводити едукацију становништва о превенцији заразних и осталих болести. 
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 Посебну пажњу усмјерити на здравствене ризике дјеце и школске омладине, организујући заједничким 

активности школских и здравствених установа едукативна предавања, у складу са наставним плановима 

и програмима. 
 

 Активно радити на побољшању капацитета за рано откривање појаве заразних болести. 
 

 Радити на формирању професионалне службе за обављање послова ДДД (дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација) у нормалним условима, на подручју општине. Планирати и спроводити поменуте 

активности најмање једном годишње, а у случају потребе и чешће. 
 

 Редовно пратити стање квалитета воде на главним извориштима која користе људи за пиће и припрему 

хране. Анализу је потребно урадити најмање два пута у току године. Путем јавних медија упознати 

становништво о резултатима анализе. 
 

 Путем јавних медија обавјештавати становништво о резултатима анализе квалитета воде у градском 

водоводном систему, која се обавезно обавља једном мјесечно, са препорукама о кориштењу или 

упозорењима, према потреби. Узорковање није довољно проводити само са простора пумпне станице, 

него и са чесми крајњих корисника, случајним узорком, чиме се, поред осталог, утврђује и стање 

дистрибутивне мреже.  
 

 Како воду језера Алаговац у току љетних мјесеци становништво користи за рекреативно купање потребно 

је, више пута у току љетних мјесеци, узимати узорке воде за испитивање и анализу (непосредно из језера 

– непрочишћену). Путем јавних медија упознати становништво о резултатима анализе, уз препоруке и 

упозорења. 
 

 Провести анализу воде која се улијева у језеро Алаговац, а на основу резултата одредити потребне мјере 

за њено пречишћавање.  
 

 Пооштрити мјере заштите, у складу са усвојеним актом о понашању у дефинисаним зонама околине 

језера Алаговац, са препоруком о успостављању сталног надзора у виду чуварске службе или сл. 
 

 Елиминисати све дивље депоније смећа, По хитном поступку оне које се налазе у близини насеља и 

изворишта воде за пиће и рекреативно купање. Дивље депоније смећа су потенцијална жаришта заразних 

патогена и изворишта инфекције. 
 

 У току године организовати посебан форум заштите здравља становништва (као што је форум за 

безбједност), на коме требају учествовати све службе и организације којима је у интересу заштита 

здравља становништва. На тај начин се унапређује комуникација и фокусирају проблеми, што утиче на 

њихово рјешавање. 
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Појавом реалног ризика, који може угрозити становништво од идентификованих здравствених ризика, 

што претпоставља и саму сумњу на појаву заразних болести, здравствени радници и установе у којима 

раде су дужни пријавити надлежним службама, а преко њих и упознати члана Штаба за ванредне 

ситуације (ШВС) задуженог за „заштиту здравља становништва“.  
 

 Члана ШВС, задужен за „заштиту здравља становништва“ (прва медицинска помоћ, асанација терена, 

РХБ заштита, идентификација настрадалих) обавјештава Начелника и Команданта ШВС о насталој 

ситуацији, који према потребама сазивају састанак  ШВС и одлучују о предузимању даљних мјера као и 

могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

 У сврху елиминације ризика, који може угрозити здравље становништва, ШВС може захтијевати учешће 

свих организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се ангажују у циљу спречавања 

насталих здравствених ризика, проузроковане штете и ублажавања послиједица које они могу изазвати. 
 

 ШВС (без обзира о проглашењу ванредне ситуације) може ангажовати : Специјализовану јединицу 

цивилне заштите – Одјељење за прву медицинску помоћ; Специјализовану јединицу цивилне заштите – 
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Одјељење за асанацију  терена  или јединице Опште намјене цивилне заштите из реда мјесних заједница, 

као и друге јединице чије је учешће потребно у одређеном тренутку.  
 

 Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,број:53/13)  

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА 
 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА 
 

Постојећи сточни фонд на подручју општине Невесиње, због својих специфичности у климатолошком и 

просторном смислу, још увијек примитивном начином узгоја, све учесталијим изазовима условљеним 

нетипичним патогенима за ово поднебље, као и многим другим факторима и приликама угрожен је и постаје 

све угроженији како вријеме доноси нове изазове. Као такав преставља ризичну скупину од посебне важности 

за ово подручје, јер директно утиче на здравље људи и њихове материјалну могућности. У складу са уоченим 

недостацима пажњу усмјеравамо према : 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

● Успостављање локалне базе података везане за бројно стање, болести и друге битности, које се односе на 

узгој и заштиту животиња, дало би сасвим нову димензију у погледу напретка, не само у домену 

статистичких показатеља укупног стања животиња и намирница животињског поријекла, него много 

шире - сточарства као стратешке гране пољопривреде на овом подручју.  
 

● Како не би дошло до несразмјера између одобреног и потребног броја обавезних доза вакцина, неопходно 

је имати јасан захтјев поткријепљен са чињеницама о бројном стању животиња које се требају заштитити 

вакцинацијом. 
 

● Неспровођење вакцинације у потпуном обиму на неком подручју, услијед намјере или немара појединог 

власника животиња који се оглуши о обавезу, отвара могућност наставка ланца заразе и угрожавања 

цјелокупне сточне популације одређеног подручја. То је противзаконско дјело и као такво подлијеже 

санкционисању, а лице које га по сазнању не пријави има статус помагача у том дјелу. 
 

● Разумљиво је да постоје лична опредјељења власника животиња за предузимање већег или мањег нивоа 

заштите њиховог здравља, али је стратешка потреба да се тај ниво знатно унаприједи на нивоу шире 

друштвене заједнице. Оправдање у виду материјалне могућности појединца, као одређујућег фактора 

заштите животиња и намирница животињског поријекла, није разлог који можемо сматрати добрим 

рјешењем. Крајњи циљ који постижемо кроз заштиту животиња и намирница животињског поријекла 

јесте човјек и његово здравље. 
 

● Ако можемо дати посебан назив онда би он могао гласити „Интегрисана заштита животиња“. У првом 

реду се односи на популацију дивљих животиња преко различитих видова утицаја човјека и његовог 

дјеловања. Тај утицај обично оставља лош дојам и некада добрано утиче на популацију одређених врста 

животиња. Када се он проводи плански, у духу интегрисане заштите природе, онда се на прави начин 

уплићемо у природно дјеловање и побољшавамо комплетно стање заштите дивљих, а посредно и свих 

осталих животиња. Таква заштита је могућа у спрези више фактора локалне заједнице, у виду различитих 

служби (ветеринари, чувари шума, инспекције, општинске службе, ловци, риболовци и др.). 
 

● Један од најтипичнијих преноса зооноза јесте векторски пренос. Различите врсте инсеката (крпељи, 

комарци, мухе...) су погодни за овакву врсту преноса болести како са животиња на животиње, тако и на 

људе. Порастом средње годишње температуре дијапазон болести се проширује, као и векторске 

могућности инсеката. Адекватна заштита би могла бити запрашивање инсектицидима и уништавање 

станишта, примјењујући мјере заштите за корисне инсекте и њихова друштва. 
 

● Неконтролисана популација паса луталица, мачака или ситних глодара је директна пријетња здрављу 

осталих животиња. Мјере које за крајњи исход имају рјешење овог проблема интегришу и отварање 
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центра за збрињавање оваквих животиња. Док се популација глодара треба контролисати планским 

организовањем дератизације. 
 

● Добра комуникација између власника животиња и служби које се баве заштитом њиховог здравља је први 

предуслов за одређивање свих осталих мјера заштите животиња и намирница животињског поријекла. 

Потребно је дефинисати стандардизовани протокол који укључује вријеме и начин овакве  комуникације, 

односно протокол за ефикасно одређивање узрока болести и угинућа животиња. 

● Потребно је урадити и донијети правилник који скупом потребних мјера одређује начине понашања 

власника животиња које су угинуле из различитих разлога. Основна задаћа правилника је збрињавање 

лешева угинулих животиња, примјењујући све неопходне хигијенско-санитарне мјере. Правилником 

треба бити дефинисан сваки корак чији је примарни циљ прекид ланца заразе од свих врста болести. 
 

● Што прије је потребно у просторном плану одредити довољан број локација за „Сточно гробље“, на 

цијелом подручју општине Невесиње. Те локације је неопходно уредити и заштитити, са утврђеним 

правилима кориштења и мјерама које обезбјеђују хигијенско-санитарне норме за укоп стрвина. 
 

● Сви кораци везани за активности збрињавања угинулих животиња морају бити контролисани од стране 

стручних лица или служби.  
  

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

● Појавом реалног ризика, који може угрозити животиње и намирнице животињског поријекла, тзв. 

редовне службе (ветеринарске амбуланте) су дужне провјерити. Утврђивањем степена опасности 

предузимају се адекватне мјере, које су у принципу редовног карактера. Када те мјере нису довољне за 

елиминисање присутног ризика  обавјештавају члана Штаба за ванредне ситуације (ШВС), задуженог за 

заштиту животиња и намирница животињског поријекла, о потреби за предузимање ванредних мјера. 
 

● Члан ШВС, задужен за заштиту животиња и намирница животињског поријекла обавјештава   

Команданта ШВС, Замјеника команданта ШВС или Начелника ШВС о насталој ситуацији, који према 

потребама сазивају састанак  ШВС и одлучују о предузимању даљних мјера као и могућем проглашењу 

ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

● У сврху елиминисања ризика, који може угрозити животиње и намирнице животињског поријекла, ШВС 

може захтијевати учешће свих организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се 

ангажују у циљу спречавања, настанка штете и ублажавања послиједица које она изазове. 
 

● ШВС (без обзира о проглашењу ванредне ситуације) може ангажовати Специјализоване јединице 

цивилне заштите (Ветеринарско одјељење, Одјељење за асанацију терена, Одјељење за прву медицинску 

помоћ) или јединице Опште намјене цивилне заштите из реда мјесних заједница, као и друге јединице 

чије је учешће потребно у одређеном тренутку.  
 

● Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне           

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања 

        у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,број:53/13) 

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ БИЉАКА 
 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ БИЉАКА 
 

 У складу са идентификованим ризицима, а у вези заштите биља и биљних производа,  капацитетима и 

мјерама за предупређење, реакцију и санирање потенцијално угроженог биља и биљних производа, 

спровођење мјера заштите биљака, као изузетно важног природног ресурса, потребно је усмјерити на : 
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ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

 Израду и прилагођавање општих аката, донесених од стране локалне заједнице, чији је циљ уређење 

области узгоја и заштите биља у синергији са заштитом природне околине. 
 

 У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности неопходно је организовати „Службу заштите 

биља и биљних производа“, која ће осим основне задаће - заштите, предузимати и организовати послове 

везане за савјетовања, препоруке, обуку и друге активности везане за узгој и заштиту биља и биљних 

производа. 

 Планирати, организовати и спровести обуку припадника јединица Опште намјене из редова мјесних 

заједница који ће бити задужени за препознавање ризика везаних за узгој и заштиту биља и биљних 

производа. 
 

 Дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију складишта биљних производа потребно је редовно 

проводити уз сагласност и поштивање препорука стручних служби. 
 

 Организовати редовне прегледе квалитета земљишта и степена загађености, као и здравственог стања 

биљака, а податке архивирати у базу података коју је неопходно формирати. 
 

 Обезбједити адекватан надзор и контролу хемијских средстава која се користе у заштити и узгоју биља и 

биљних производа. Истовремено омогућити једноставан и ефикасан приступ упутсву произвођача и 

препорукама стручних лица приликом употребе хемијских средстава намјењених заштити и узгоју биља 

и биљних производа. 
 

 Планирати, организовати и спроводити стратегију развоја пољопривреде, која ће заокружити све аспекте, 

од тржишне оправданости узгоја биља, преко економске исплативости, заштите од свих врста ризика, 

увођења савременог начина обраде земљишта, повећања приноса, контроле употребе пестицида и друге 

активности чији је крајњи резултат напредак локалне заједнице. 
 

 Одредити адекватне просторе и уредити их за потребе контролисаног одлагања смећа у мјесним 

заједницама, како би се избјегла могућност заразе и загађења природне околине које изазивају дивље 

депоније. 
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Појавом реалног ризика, који може угрозити биље и биљне производе „Служба за заштиту биља“ је 

дужна провјерити дојаву ризика по било ком основу. Утврдивши степен опасности предузима адекватне 

мјере, које могу бити редовног карактера. Уколико те мјере нису довољне  обавјештава члана Штаба за 

ванредне ситуације (ШВС), задуженог за биље и биљне призводе, о потреби за предузимање ванредних 

мјера. 
 

 Члана ШВС, задужен за заштиту биља и биљних производа обавјештава Начелника и Команданта ШВС 

о насталој ситуацији, који према потребама сазивају састанак  ШВС и одлучују о предузимању даљних 

мјера као и могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

 У сврху елиминације ризика, који може угрозити биље и биљне производе, ШВС може захтијевати 

учешће свих организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се ангажују у циљу 

спречавања, настанка штете и ублажавања послиједица које она изазове. 
 

 ШВС (без обзира о проглашењу ванредне ситуације) може ангажовати Специјализовану јединицу за 

асанацију терена (Одјељење за заштиту биља и биљних производа) или јединице Опште намјене цивилне 

заштите из реда мјесних заједница, као и друге јединице чије је учешће потребно у одређеном тренутку.  
 

 Када снаге и средства којима располаже заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, ШВС 

може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
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Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,број:53/13)  

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ШУМА 
 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ШУМА И ШУМСКИХ ЕКО-СИСТЕМА 
 

У складу са идентификованим ризицима, а у вези заштите шума и шумских екосистема,  капацитетима и 

мјерама за превенцију, репресију и санирање потенцијално угрожених шума и шумског екосистема, 

спровођење мјера заштите шума, као изузетно важног природног ресурса, потребно је усмјерити на : 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

 Побољшати сарадњу службе заштите шума са другим службама организацијама и установама чија 

професионална дјелатност има обавезу или препоруку заштите природне околине. 
  

 Повећати ажурност чувара шума у пословима осматрања и контроле задатих рејона, а нарочито оних 

подручја која су сврстана у већу ризичну групу према Плану заштите од пожара општине Невесиње. 
 

 Бољом координацијом са органима МУП-а поправит интервентну ефикасност заштите шума од 

одређених врста рирзика. 
 

 Тамо гдје то услови налажу правовремено проводити све редовне видове заштите који стоје на 

расплагању, било превентивним, било репресивним мјерама. 
 

 Имајући у виду „Интегрисану заштиту шуме“ као концепт и стратегију развоја и заштите шуме, у сваком 

случају  газдовање проводити према смјерницама за шумско-привредну основу. 
 

 Ускладити законске одредбе са прихватљивим казненим мјерама, како би се омогућила реална примјена 

законских казнених регула, а избјегла фиктивност законских одредби.  Пооштрити казнену политику 

према изазивачима пожара на нивоу локалне заједнице 
 

 Поправити структуру и начин откривања изазивача пожара, укључивши припаднике МУП-а, Комуналну 

полицију и друге установе чија је дјелатност од интереса заштита реда и мира, као и заштита природне 

околине. 
 

 Заједно са стручним лицима предшколских и школских установа осмислити и организовати упознавање 

дјеце и омладине, свих старосних група, о потреби и значају очувања природне околине и штетама које 

настају због шумских пожара и дивљих депонија смећа, као и неодговорног односа према природи. 
 

 Пропагандним активностима, путем обавјештења, упозорења, реклама упознавати становништво о 

потреби заштите шума и шумских екосистема, од свих видова опасности и ризика.  
 

 Израдити паное и поставити их на видљива мјеста у близини главних путева са јасним и недвосмисленим 

упозорењима и обавјештењима, дајући смјернице о начину понашања како не би дошло до нарушавања 

природне околине и шумског екосистема. 
 

 Опрему и средства заштите од пожара Ш.Г.“Ботин“ значајно поправити, акцентирајући на брзини 

доласка на лице мјеста. Дотрајалу опрему замјенити, поправити или репарирати.  
 

 Шумско газдинство треба планирати набавку ватрогасног возила са одговарајућим перформансама за 

шумске пожаре и са припадајућом опремом. Такође планирати набавку теренских возила са 

припадајућим ватрогасним средствима за правовремен долазак на мјесто за интервенцију. 
 

 Шумско газдинство треба сачинити списак људи који могу бити на располагању за подршку у критичним 

периодима године, када је ризик од пожара повећан. Планирати финансијска средства за те потребе, а 

људе обучити и додатно опремити са основном опремом. 
 

 ТВЈ Невесиње, према законским регулама мора имати 12 ватрогасаца који проводе 24 сатно дежурство, 

365 дана у години. 
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 У периодима године са повећаним пожарним оптерећењем (љетни сушни периоди), препоручује се да 

ТВЈ додатно ангажује 5-10 чланова из реда приправника и добровољаца, на одређено радно вријеме, који 

требају покривати дневну смјену. У финансијском плану обавезно предвидјети такву могућност, јер је то 

најбољи и најјефтинији начин побољшања репресивних мјера против шумских пожара. 
 

 У складу са потребама договорно одредити адекватне просторе и уредити их за потребе контролисаног 

одлагања отпада у мјесним заједницама. На тај начин би се предуприједило формирање дивљих депонија 

смећа у шумским екосистемима или другој чистој природној околини. 
 

 Максимално повећати ажурност општинских комуналних служби, фокусирајући проблем дивљих 

депонија смећа. Пооштрити казнену политику, у оквиру регула локалне заједнице.  
 

 Побољшати координацију и сарадњу са структурама мјесних заједница, друштвима која се баве ловом, 

риболовом, планинарењем и другим активностима, а којима је у интересу заштита и очување природне 

околине. 
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Појавом реалног ризика, који може угрозити шуму и шумске екосистеме чувари шума, власници и 

корисници шуме, одговорна лица из мјесних заједница дужни су дојавити ризичну појаву, када је 

примјете, одговорнојм служби у оквиру Ш.Г.“Ботин“. Стручна лица Ш.Г. „Ботин“ утврђују степен 

опасности и предузимају адекватне мјере, које могу бити редовног карактера. Ако редовне мјере нису 

довољне за рјешење проблема,  обавјештавају члана Штаба за ванредне ситуације (ШВС), задуженог за 

зашиту шуме и природне околине, о потреби за предузимање ванредних мјера. 
 

 Члан ШВС,  који је задужен за заштиту шуме и шумског екосистема обавјештава Начелника и 

Команданта ШВС о насталој ситуацији, који према потребама сазивају састанак  ШВС и одлучују о 

предузимању даљних мјера као и могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност или субјекти са којима је евентуално потписан уговор о сарадњи. 
 

 У сврху елиминације ризика, који може угрозити шуму и шумске екосистеме, ШВС може захтијевати 

учешће свих организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се ангажују у циљу 

спречавања, настанка штете и ублажавања послиједица које она изазове. 
 

 ШВС (без обзира да ли је  проглашена ванредна ситуација) може ангажовати Специјализовану јединицу 

цивилне заштите за заштиту од пожара или јединице Опште намјене цивилне заштите из реда мјесних 

заједница, као и друге јединице чије је учешће потребно у одређеном тренутку.  
 

 Када снаге и средства којима располаже локална заједница (општина Невесиње) нису довољне за 

елиминацију реалних ризика, ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе 

цивилне заштите и друге организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,број:53/13)  

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Према идентификованим ризицима који угржавају животну средину и капацитетима којима располаже 

локална заједница потребно је ускладити активности и усмјерити их у правцу смањења или елиминације 

узрока који је угрожавају, ослањајући се на расположиве мјере. 

У случају када се деси елементарна непогода или друга несрећа, по правилу долази до девастације, оштећења 

или нарушавања животне средине. У таквим случајевима превентивне мјере, уколико су спроведене дају 

одређени резултат, али је неопходно предузети и све друге расположиве мјере.  
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ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

 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 студије за изналажење дугорочног рјешења за потенцијалне проблеме загађења животне средине 

на овом подручју, у свим својим сегментима: тло, вода, ваздух, бука. 
 

 Формирати базу података са катастром загађивача, који се треба редовно освјежавати. 
 

 Урбанистичким и регулационим плановима успоставити: правилан избор локације производних и 

непроизводних објеката; забрану и ограничење градње објеката који су потенцијални загађивачи у зонама 

становања, лијечења, културно-рекреационог дешавања; регулацију и заустављање процеса бесправне 

градње. 

 Обезбједити адекватан надзор и контролу употребе хемијских препарата у пољопривреди. Организовати 

програме едукације и савјетовања пољопривредних произвођача, који се односе на употребу таквих 

препарата.  Препорукама, подстицајним програмима и на друге начине охрабривати пољопривреднике за 

кориштење органских препарата и производњу здраве хране.  
 

 Планирати и спровести санацију свих дивљих депонија као и рекултивацију простора на коме су се оне 

налазиле. 
 

 Израдити стратегију управљања отпадом на подручју општине којом ће бити дефинисани сви аспекти, 

почевши од економске оправданости преко различитих захтјева и потреба до редовних активности 

прикупљања, разврставања, транспорта, депоновања и рециклирања отпада. На основу стратегије 

израдити програме за аплицирање различитим међународним фондовима за добијање средстава. 
 

 На све начине утицати на промјену свијести становништва о важности третирања отпада и здрав однос 

према животној средини. Организовати едукацију становништва преко доступних медија. Нарочито је 

важно да се у оквиру редовних школских програма да већи значај овој теми, утичући на понашање дјеце 

и школске омладине. 
  

 Стриктно спровођење усвојених мјера које се односе на водозаштитне зоне акумулације Алаговац мора 

бити у потпуности реализовано, ако хоћемо да имамо еколошки употребљиву воду за кориштење.  
 

 Ако почетак Алаговца дефинишемо као подручје утока бујичног водотока Кусељаче у који се улијева 

поток градских оборинских вода из правца Сеповаца, онда је на том подручју неопходно израдити 

каскадни-спаратни пречистач за воду. На тај начин би се елиминисао или макар ублажио прилив загађене 

воде и воде обогаћене материјалом који се таложи у облику муља на дну акумулације.  
 

 Што прије је потребно интегрисати градска и приградска насеља која још увијек нису прикопчана на 

градску канализациону мрежу, у складу са техничким рјешењима која задовољавају важеће стандарде. 
 

 Планирати нову трасу магистралног канализационог цјевовода како би се у било којем случају 

онемогућило мјешање фекалне и оборинске воде. 
 

 Фекалну и отпадну воду ослободити од прилива оборинских вода из многобројних сливника са градског 

подручја. 
 

 Прије главног реципијента фекалних и отпадних вода на понору Ждријело потребно је изградити 

пречистач за такву воду који својим техничким рјешењем задовољава потребне стандарде. За трошкове 

његове израде могуће је искористити међународне фондове, јер то није само проблем наше локалне 

заједнице него ширег подручја које обухвата ријеку Буну и јужни дио Неретве.  
 

 Рјешење које елиминише, односно знатно смањује проблем загађења ваздуха и комуналне буке у градској 

зони је изградња саобраћајне обилазнице, према идејном плану у оквиру Просторног плана општине 

Невесиње 2011-2031. 
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 Смањење могућности настанка пожара у објектима са повећаним пожарним оптерећењем и објектима 

који садрже опасне материје јесте у првом реду поштивање законских норми и општих аката који 

прецизно одређују организацију простора са опасним материјама, као и начина понашања запослених у 

тим објектима. Инспекцијски органи у току својих редовних и ванредних контрола знатно могу утицати 

на побољшање превентивног стања.  
 

 Органи и установе којима је повјерено одржавање јавног реда и мира (полиција, комунална полиција, 

инспекцијске службе), укључујући контролу и мјерење буке на критичним мјестима имају законски 

механизам да стање у овој области знатно унаприједе, умањењем или елиминацијом загађења буком. 
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Појавом реалног ризика угрожавања животне средине, када редовне службе немају адекватан одговор на 

створено стање, на иницијативу Команданта, Замјеника команданта или Начелника ШВС сазива се Штаб 

за ванредне ситуације општине Невесиње, који одлучује о предузимању даљих мјера и могућем 

проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

 Штаб за ванредне ситуације у случају потребе може уз редовне снаге ангажовати и додатне снаге и 

средства којима располаже и без проглашења ванредне ситуације: 

• Специјалну јединицу цивилне заштите за заштиту од пожара 

• Специјализовану јединицу цивилне заштите за асанацију терена 

• Јединице опште намјена из реда МЗ 

• Друге јединице цивилне заштите за које се утврди потрба њиховог ангажмана 
 

 У случају проглашења ванредне ситуације ШВС може ангажовати и све остала расположиве снаге и 

средства које  постоје на подручју општине. 
 

 Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13) 

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ОПСКРБЕ ВОДОМ 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

 Одредити институцију или организацију којој се повјерава чување акумулације Алаговац у складу са 

усвојеним актима и са овлаштењима која им припадају, у свим заштитним зонама. 
 

 Муљни нанос који се наталожио на најдубљим мјестима акумулационог базена и који је озбиљно смањио 

количину искористиве воде потребно је изјаружати. С обзиром на количину наталоженог муља то је 

процес који би изискивао дужи период рада од стране обучених радника са пловилом и потребном 

опремом и инсталацијама. Како се тај муљ на други начин не може уклонити, потребно је што прије 

испланирати све кораке који би покренули ту активност. Она се мора кад-тад реализовати као 

перманентна активност. То је једини начин да се повећа количина искористиве воде и елиминише муљ 

који оптерећује систем за пречишћавање. 
 

 Каскадни пречистач-таложник на почетку језера, односно воде која се улијева у акумулацију из правца 

Помаковаца би дефинитивно смањио прилив материјала за замуљавање и отпада различитих врста који 

на крају заврши у води акумулације. 
 

 Дрвени стубови електроенергетског вода којим се снабдјева пумпна станица и постројење за прераду 

воде на језеру Алаговац морају бити замјењени бетонским или решеткастим. Траса која води кроз предио 

са шумом треба бити просјечена на обје стране вода, ширине по 1,5 пута од висине највећег дрвета. Поред 

тога за сигурно снабдијевање становништва водом мора постојати резервни систем напајања 
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електричном енергијом у виду додатног електроенергетског вода или агрегата за струју одговарајуће 

снаге.  
 

 Савремени захтјеви и испуњење стандарда о каквоћи воде за људску употребу заокружују читав систем 

прераде, који захтијева стручно знање, добру опрему и средства. Поред тога, да би систем прераде воде 

био потпун, он мора имати и могућност контроле, односно властиту контролну лабораторију. Потреба за 

лабараторијом се надовезује и на алтернативни начин снабдијевања водом у руралним подручјима и 

кориштење извора, чиме би се стекли услови за организовање редовне контроле квалитета воде из свих 

расположивих ресурса.  
 

 Слабе тачке на потисном цјевоводу Алаговац–Рови и Јездош–Рови морају бити отклоњене на 

најоптималнији начин у домену рјешења која нуди струка нискоградње.  
 

 Поред сигурне ограде, у потпуном смислу те ријечи, која одговара реалним потребама за заштиту објекта 

резервоара на Ровима, који се може сматрати једним од стратешких објеката локалне заједнице, потребно 

је инсталирати и сигуроносне камере које ће непрекидно пратити стање објекта и непосредне околине. 

Тренутна ограда не одговара ни у ком смислу. На неким мјестима жица је попустила, а примјетно је да 

се не одржава и да је функција онемогућавања приступа неовлаштеним лицима озбиљно нарушена.  
  

 Азбестне цијеви, које се још увијек налазе на неким секвенцама дистрибутивног цјевовода, што прије 

требају бити замјењене са цијевима од нешкодљивог материјала и бољим перформансама. Застарјеле 

водоводне трасе производе велике губитке прерађене воде која одлази у земљу без могућности детекције 

губитака, што знатно поскупљује читав систем водоснабдијевања и утиче на смањење потребног 

притиска.  
 

 Појава дивљих прикључака, који заобилазе мјерне уређаје на дистрибутивном систему, посебно на 

трасама које пролазе преко пољопривредног земљишта, јесте дрска крађа воде, чиме се наноси штета 

установи која газдује водоопскрбним системом. Цјелокупна локална заједница сноси послиједице, јер се 

на тај начин повећава цијена производње воде, а због пада притиска у систему један дио потрошача 

уопште нема воду.  

•   Неопходно је увести темељне и континуиране контроле, а прекршиоце кажњавати у складу са 

законским нормама. 

•  Успоставити мониторинг стања потрошене воде и воде која је испоручена на одређеној траси. Разлика 

ће показати губитак или крађу, а онда додатним мјерама регулисати проблем (искључење цијеле трасе, 

већа цијена за одређену трасу и сл.).  
 

 Увођење редукције у водоопскрбу може бити врло добра мјера када се стекну услови за то, јер недостатак 

воде бива равномјерно распоређен на све кориснике. 
 

 Стручно упутство у писменом облику, израђено од стране стручних лица био би значајан допринос 

побољшању квалитете воде у чатрњама и смањења могућности загађења воде. 
 

 Резултати анализе воде који су добијени из узорака са различитих изворишта, као и прерађене воде, 

требају бити јавно објављени преко локалних медија и портала.   
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

 Појавом реалног ризика, који угрожава становништво од недостатка или загађења воде одговорно лице 

из установе која газдује системом водоопскрбе обавјештава Команданта и његовог замјеника или 

Начелника ШВС о стању које представља опасност за становништво. Они сазивају Штаб за ванредне 

ситуације, који одлучује о предузимању потребних ванредних мјера за заштиту и спасавање 

становништва од ризика недостатка или загађења воде на подручју општине Невесиње, односно о 

могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

 У сврху елиминације ризика, који може угрозити становништво, ШВС може захтијевати учешће свих 

организација, установа, институција, правних и физичких лица, да се ангажују у циљу спречавања 

насталих ризика од  недостатка или загађења воде, проузроковане штете и ублажавања послиједица које 

овај ризик може изазвати. 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 
151 

 

 

 ШВС (без обзира о проглашењу ванредне ситуације) може ангажовати : Специјалне јединице цивилне 

заштите које могу пружити адекватан одговор насталом ризику и јединице Опште намјене цивилне 

заштите из реда мјесних заједница. 
 

 Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13)  

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ТТ АКЦИДЕНАТА 
 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ ТТ АКЦИДЕНТА 
 

Велики дио мјера потребних за елиминисање опасности и ублажавање послиједица или других активности 

које поправљају стање у локалној заједници, када су у питању техничко-технолошки акциденти, везано је за 

екологију и заштиту од пожара. Разлог су недовољни индустријски капацитети и постојање технологија које 

знатно повећавају ризик код таквих опасности. 

Мјере које нам стоје на располагању можамо подијелити на тзв. превентивне и редовне као примарне и 

ванредне као секундарне, оне које се користе у ванредним ситуацијама. 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ ИРЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

● Могућност дислоцирања бензинских станица, продајног типа, није извјесна из више разлога, па се на тај 

начин смањења ризика не треба рачунати. Оно што преостаје јесте стриктно поштивање предвиђених и 

наложених мјера заштите, као и честе контроле. 
 

● Контролу сепаратних резервоара отпадних вода са бензинских станица обавља Инспекторат за 

водопривреду који припада Ј.У.“Воде Српске“ Бијељина. Контрола функционалности је у директној 

функцији дозволе за рад, која се издаје на временски рок, али који није дужи од 5 година. 
 

● Резервоари, иинсталације и други уређаји централног гријања које користе индивидуални и други 

потрошачи морају бити уграђени и кориштени у потпуности према упутству произвођача. Кварови, 

оштећења и непривалности у раду морају бити отклоњени од стране стручних лица. Контролу рада 

препоручљиво је обављати сваке године прије почетка сезоне гријања.  
 

● Ради појаве статичког електрицитета, који се јавља приликом претакања течних и укапљених горива 

потребно је направити протокол активности, како би се избјегле или свеле на минимум ризичне 

ситуације. Протокол треба бити донесен од стране власника, као допунски документ Правилника заштите 

од пожара. 
 

● Заштитна опрема и средства морају бити редовно контролисана како би била функционална. Покварена 

и оштећена опрема треба бити функционално одржавана или замјењена новом, односно модернијом. 

Позиционирање заштитне опреме и средстава треба задовољити услове брзе и лаке употребе.  
 

● Запослени радници су обавезни присоствовати обуци и провјери знања из области заштите и спасавања, 

која се треба организовати у складу са општим актима. Бар једном годишње је потребно планирати и 

спровести вјежбу за сценарио ризика ТТ акцидента. 
 

● Инсистирати на одржавању високог нивоа дисциплине запослених радника, када се ради о поштивању и 

спровођењу мјера заштите и спасавања. 
 

● Дрвени стубови, а нарочито они оштећени, требају бити замјењени сигурнијим, као што су бетонски или 

жељезни које треба поставити на безбједне локације. 
 

● Застарјела опрема, средства и уређаји у трафостаницама не смију бити разлог за изазивање акцидентне 

ситуације и треба их замјенити функционалним и модерним компонентама. АТТ водови код кућних 

прикључака струје су потенцијални изазивачи акцидената, а како је њихова застарјелост главни узрок, 

онда их је потребно што прије замјенити.  
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● Простор око и у непосредној близини електричних водова мора бити очишћен од материјала који може 

изазвати акцидентну ситуацију. Шума се просијеца у ширини од 1,5 пута висине највећег дрвета са обје 

стране вода. 
 

● Квалитетно рјешење проблема транзитног саобраћаја и могућих акцидената у ужем градском подручју, 

постигло би се изградњом обилазнице како је и предвиђено у Просторном плану општине Невесиње 

2011.-2031.  
 

● Потребно је урадити и донијети планове заштите и спасавања од ТТ акцидената. 
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

● Појавом реалног ризика од техничко – технолошког акцидента, када редовне службе немају адекватан 

одговор на створено стање, на иницијативу Команданта, Замјеника команданта или Начелника ШВС 

сазива се Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње, који одлучује о предузимању даљих мјера и 

могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

● Штаб за ванредне ситуације у случају потребе може уз редовне снаге ангажовати и додатне снаге и 

средства којима располаже и без проглашења ванредне ситуације: 

 Специјалну јединицу цивилне заштите за заштиту од пожара 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за асанацију терена 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за одржавање реда 

 Специјализовану јеиницу цивилне заштите за прву медицинску помоћ 

 Јединице опште намјена из реда МЗ 

 Друге јединице цивилне заштите за које се утврди потреба њиховог ангажмана 
 

● У случају проглашења ванредне ситуације ШВС може ангажовати и све остала расположиве снаге и 

средства које  постоје на подручју општине. 
 

● Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13) 
 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД МИНА И НУС-а 
 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД МИНА И НУС-а  
 

Поуке и опрез које је становништво научило, на тежи начин, из ратних дешавања, гдје је дошло до страдалња 

или рањавања великог броја борачке, али и цивилне популације на овим просторима, даје за право да 

опасности од мина и НУС-а сврстамо у равноправну категорију са осталим ризицима. Овај ризик је 

статистички гледано у периоду рата и непосредно послије рата, утицајем на становништво био у самом врху 

опасности.   

Мјере које нам стоје на располагању можемо подијелити на тзв. превентивне и редовне као примарне, 

односно ванредне као секундарне, тј. оне које се користе у ванредним ситуацијама. 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

● Утицај на донаторе који дају финансијска средства за послове деминирања није могућ са нивоа локалне 

заједнице, јер се она распоређују према фаворизираним приоритетима , који се одређују из аплицираних 

листа приоритета локалних заједница. 
 

● Тренутно је општина Невесиње фаворизовала 17 подручја, којима смо одредили општински приоритет и 

у виду табеле са осталим важним подацима, аплицирали према МАК-у БиХ. Листа приоритета 

припремљених пројеката деминирања општине Невесиње се обнавља и подноси сваке године. 

Моментално у ових 17 локација загађена површина НУС-ом и минама износи П = 528.729,14 m². 
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● Када већ не могу утицати на донаторе, локалној заједници преостаје да упућује захтјеве и молбе за 

деминирање загађених подручја од НУС-а и мина, према ОС БиХ које имају обучено људство, потребна 

средства и опрему. Наравно, треба се планирати и материјално учешће локалне заједнице око 

инфрастуктурних пројеката који омугућавају основне потребе за активности деминирања.  
 

● Када се открије НУС, из било ког периода, становништво треба да обавијести надлежне службе. То је у 

првом реду Служба начелника опшрине за послове цивилне заштите општине Невесиње или Полицијску 

станицу Невесиње. Није погрешно ни када се обавијесте ватрогасци или позове кратки број 121-центар 

везе, који ће информацију прослиједити тамо гдје треба. Путем медија потребно је упознати 

становништво са овом процедуром.  
 

● Потребно је организовати едукацију дјеце и школске омладине, кроз све нивое образовања, о начину 

опхођења и препознавања мина и НУС-а. За остало становништво препоручује се емитовање едукативних 

и образовних програма од стране јавних медија, са темом опасности од мина и НУС-а. 
 

● Стратегијским приступом и перманентним упозорењима путем јавних медија обавјештавати 

становништво о мјесту прикупљања убојних средстава која се налазе по домаћинствима. Вријеме не смије 

бити лимитирано, а мјесто прикупљања треба организовати Полицијска станица општине Невесиње. 
 

● Извођење ватромета не може бити повјерено лицу без потребних вјештина и знања из ове области, што 

треба доказати потребном документацијом. Да би се смањила могућност несрећног случаја које може 

произаћи реализацијом ватромета потребно је направити план ватромета, а на основу њега затражити 

потребне дозволе од : 

 Полицијске станице Невесиње 

 Комуналне полиције општине Невесиње 

 Територијалне ватрогасне јединице Невесиње 
 

● Реализација ватромета подразумијева већи ниво приправности за редовне службе заштите: 

 Хитне службе дома здравља 

 Службе јавног реда и мира полоцијске станице 

 Територијалне ватрогасне јединице  

 И других служби у складу са потребама и пројекцијом могућих опасности. 
 

● У одређеним случајевима, када се ниво опасности на одређеном подручју са већим ризиком и 

оптерећењем, не може задовољити повећаном приправношћу, ангажују се додатне снаге : 

 Тим редара 

 Против пожарни тим 

 Тим за пружање прве помоћи 
 

● Празнични дани обиљежени експлозијом петарди са собом носе озбиљну опасност повријеђивања, 

нарочито дјеце и школске омладине. Право продаје и дистрибуције нема ни једно правно лице са подручја 

општине Невесиње, што значи да је свака врста те активности незаконита радња. У акцију откривања 

ланца дистрибуције и продаје петарди и сличних експлозивних тијела, морају бити сем Тржишне 

инспекције укључена и Комуналне полиција, као и службеници Полицијске станице.  

● Путем јавних медија је потребно упознати становништво да је употреба тих средстава веома опасна, а да 

продаја тих средстава није дозвољена и које казнене мјере пријете лицима које прекрше законске норме 

продаје и дистрибуције тих средстава. 
 

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

● Појавом ризика од мина и НУС-а, када редовне службе немају адекватан одговор на створено стање, на 

иницијативу Команданта, Замјеника команданта или Начелника ШВС сазива се Штаб за ванредне 

ситуације општине Невесиње, који одлучује о предузимању даљих мјера и могућем проглашењу ванредне 

ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

● Штаб за ванредне ситуације у случају потребе може уз редовне снаге ангажовати и додатне снаге и 

средства којима располаже и без проглашења ванредне ситуације: 
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 Специјалну јединицу цивилне заштите за заштиту од пожара 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за одржавање реда 

 Специјализовану јеиницу цивилне заштите за прву медицинску помоћ 

 Друге јединице цивилне заштите за које се утврди потреба њиховог ангажмана 
 

● У случају проглашења ванредне ситуације ШВС може ангажовати и све остала расположиве снаге и 

средства које  постоје на подручју општине. 
 

● Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13) 
 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА НИВО МЈЕРА АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ТЕРОРИСТИЧКИХ НАПАДА 
 

МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ ТЕРОРИСТИЧКИХ НАПАДА 
 

Бруталност терористичких напада превазилази све границе забиљежених и незабиљежених насилних актова 

у историји, поготово што они нису ратни метод, него изражавање незадовољства једне стране у, на први 

поглед, мирнодопском сукобу. То је проблем који прогресивно расте у последње вријеме у готово свим 

дијеловима свијета. Истина је да од напада такве врсте нико није заштићен, а практично највише страда 

цивилно становништво као тзв. колатерална штета (што је груба флоскула Џејмија Шеја, Британца 

портпарола НАТО снага приликом бомбардовања СР Југославије 1999.г.) 
  
ПРЕВЕНТИВНЕ И РЕДОВНЕ МЈЕРЕ 
 

● Повећати број полицијских службеника и боље организовати покривање простора у општини Невесиње 

у свим временским периодима. 
 

● Потребно је направити стручни програм покривености ужег градског подручја и главних саобраћајница 

које пролазе кроз њега, са камерама квалитетне резолуције, као 24-сатни мониторинг са једним 

централним мјестом надзора. Тим програмом треба аплицирати за додјелу средстава, наравно уз учешће 

локалне заједнице. 
 

● Јавни објекти, такође, треба да имају камере постављене екстеријерно и интеријерно, које их покривају 

из разних углова, а прате подручје и у радно и нерадно вријеме. Требају бити компатибилне и по 

могућности повезане са системом који покрива градско подручје и саобраћајнице.  
 

● За важне инфрастуктурне објекте мора бити организована много боља заштита, како у физичком смислу 

(израда и одржавање ефикасне ограде), па преко других мјера опсервације и упозорења. 
 

● Посао ноћног чувара је увијек био важан безбједоносни сегмент заштите локалне заједнице. Тамо гдје 

још постоји ноћни чувар неопходно је да одржава приснију везу са полицијским службеницима. 

Школском комплексу под императивом мора бити организовано покривање 24-сатног дежурства свих 

365 дана у години, а разлоге нема потребе наводити. 
 

● Успоставити перманентну размјену информација унутар структуре цивилне заштите, обухватајући све 

нивое у одређеним временским периодима. 
 

● Остварити квалитетнију сарадњу између структура цивилне заштите на свим нивоима и полицијских 

службеника, у смислу што бржег и ажурнијег прикупљања корисних података, везано за ову тематику.  
 

● Формирати базу података потенцијалних снага искористивих за послове заштите у периоду повећаног 

оптерећења (ловци, риболовци, чувари шума, планинари и сл.). Организовати састанке едукативног 

карактера са члановима тих организација, везане за ову тему. 
 

● Планирати набавку система везе у пуном капацитету. Систем компатибилирати са другим корисницима 

од интереса за заштиту од терористичких напада (хитне службе, цивилна заштита, чувари шума, ловци, 

полиција...).  
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● Програми обуке припадника цивилне заштите мора бити обогаћен темама из ове области. Организовати 

предавања са учешћем еминентних познавалаца ове проблематике. 

 

● Осим информативног програма у коме се нађе обиље информација о догађајима који се могу сврстати у 

терористичке нападе, корисно би било емитовање специјалних емисија са овом темом.  
 

● Веома корисно би било дјецу и школску омладину упутити у постојање ове врсте опасности, начина на 

који се може препознати терористичка намјера и начина на који се треба понашати у случају непосредне 

опасности од таквог напада, као модела понашања за смањење ризика од ове врста несреће. 
  

ВАНРЕДНЕ МЈЕРЕ 
 

● Појавом ризика од терористичких напада, када редовне службе немају адекватан одговор на створено 

стање, на иницијативу члана ШВС за послове безбједности, Командант, Замјеник команданта или 

Начелник ШВС сазивају Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње, који одлучује о предузимању 

даљих мјера и могућем проглашењу ванредне ситуације.  
Ванредна ситуација се проглашава када насталој опасности не могу адекватно одговорити службе чија је то 

редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о сарадњи. 
 

● Штаб за ванредне ситуације у случају потребе може уз редовне снаге ангажовати и додатне снаге и 

средства којима располаже и без проглашења ванредне ситуације: 

 Специјалну јединицу цивилне заштите за заштиту од пожара 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за одржавање реда 

 Специјализовану јеиницу цивилне заштите за прву медицинску помоћ 

 Друге јединице цивилне заштите за које се утврди потреба њиховог ангажмана 
 

● У случају проглашења ванредне ситуације ШВС може ангажовати и све остала расположиве снаге и 

средства које  постоје на подручју општине. 
 

● Када снаге и средства којима располаже локална заједница нису довољне за елиминацију реалних ризика, 

ШВС може позвати у помоћ сусједне општине, а преко Републичке управе цивилне заштите и друге 

организације, институције и установе домаћег и међународног карактера.  
Помоћ се на нивоу Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети локалне 

заједнице, у складу са Упутствима о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“,број:53/13) 
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СЦЕНАРИЈИ РИЗИКА 
 

У репрезентативне сценарије ризика уврстили смо, у највећој мјери, ситуације које смо већ доживјели и чији 

је ризик могућег дешавања реалан и у будућности. Наравно да се ту могу наћи и други ризици, али сматрамо 

да се кроз ове изложене може доћи до сагледавања слабости и предности које могу утицати на побољшање 

стања, што и јесте крајњи циљ. 

 

 
ЗЕМЉОТРЕС ИНТЕНЗИТЕТА VIII (MCS скале) 
 

Сценарио Земљотрес магнитуде 5,8° R  (подручје Хргуда : φ = 43°07'N  λ = 18°03'E, на дубини од 18 km) 

Категорија Елементарна непогода - Земљотрес  (Природна непогода) 

 

Кратак 

опис догађаја 

Земљотрес ове магнитуде одговара VIII степену Интензитета 8 (према MCS скали). То је према квалификацији Штетан 
земљотрес који изазива рушење слабо грађених кућа, пуцање боље грађених кућа, тла... Становништво се понаша панично 

и већина се налази отвореном простору. Послије најјачег удара у неправилним интервалима долази до секундарних мањих 

удара, који подижу ниво страха и панике. Има доста срушених објеката, а они који нису срушени су знатно оштећени. Има 
погинулих, рањених и затрпаних лица. На цијелом општинском подручју дошло је до нестанка струје, а вода је нестала у 

градској мрежи. У сеоским срединама су евидентни губици воде у чатрњама и смањење, па чак и губитак воде на изворима. 

Географско 

подручје 

Епицентар се налазио на географској позицији : φ = 43°07'  λ = 18°03' (подручје Хргуда), а дубина до хипоцентра је износила 

око 18 km. Сам епицентар је од градског центра удаљен око 17 km, због чега је пад интензитета земљотреса незнатан. 
Ликвифакцијски фактор нећемо узимати у обзир јер је земљотресу претходио сушни период од 20-так дана. Осјетио са на 

ширем простору Херцеговине и много шире, а највећи утицај има на подручје општина Столац, Берковићи, Невесиње и 
јужни дио Града Мостара. 

Трајање Главни удар је трајао око 20 секунди. Секундарни удари (слабијег интензитета) су трајали краће 8-15 секунди, у 

континуитету током четири наредна дана. 

Вријеме 

догађања 

Најјачи земљотрес се десио 26. септембра у 2140 часова. Други око 0400 наредног дана испод 4°R. Остали удари, слабијег 
интензитета су трајали наредних дана до 30. септембра, када се догодио последњи, који се може сматрати секундарном 

реакцијом смиривања тла. 

Упозорење Упозорење или могућност предвиђања догађаја није могућ. Најочитији примјер изненађења јесте земљотрес.  

 

 

Ризичне групе 

У ризичну групу, код оваквог земљотреса, убрајамо комплетно становништво. Живот је директно угрожен становништву 

које станује у објектима типа „А“ и донекле типа „Б“. Степен оштећења се креће до максималног нивоа. Многе или већина 
виталних функција заједнице су угрожене. Најхитније реакције захтијевају спасавање рањених и затрпаних становника. 

Потом збрињавање настрадалих. Угрожене категорија становништва такође захтијевају брзу реакцију збрињавања. Након 

тога је потребно успоставити виталне фунције у локалној заједници. Непосредно послије се прави и план санирања и 
враћање стања у нормалу. Вријеме главног удара је пресудно утицало на број страдалих, јер да се десило касније, у вријеме 

спавања, тај број би био много већи.  

Позадина 

сценарија 

Позадина реалности сценарија је изражена у чињеницама описаним у поглављу Заштита од земљотреса. Подручје лежи на 
ризичним активним расједима који представљају линијске изворе сеизмичке енергије. Земљотреси сличног интензитета су 

се десили 1907. 1927. и 1964.г. 

Директни узроци 

реализације 

сценарија 

Овакви догађаји су непредвидиви, а производе велика страдања и огромну материјалну штету. Страдања се одликују 

губицима људских живота, огромним материјалним штетама људских тековина, као и битним промјенама и девастацијом 
животне средине. Човјек не може  утицати на узроке оваквих догађаја, али је потребно знатно побољшати капацитете који 

ће поправити реакције хитних служби и других организација које се могу укључити у послове спасавања људи и имовине, 

као и брзу и ефикасну ревитализацију виталних функција локалне заједнице.   

Остале важне 

информације о 

сценарију 

У превентивном смислу најважније је поштивање стандарда који уређују област градитељства, који је уосталом и законски 

прописан. Поред тога препоручује се и едукација становништва за начине понашања у случају земљотреса. Планови 

заштите и спасавања уз набавку опреме и средстава заштите и спасавања од земљотреса, за хитне службе и јединице 
цивилне заштите, су фактори који могу квалитативно побошати ефикасност локалне заједнице у пословима заштите и 

спасавања људских живота и њихове имовине, код овакве елементарне непогоде. 

 
 

 

ПОПЛАВА ПОДРУЧЈА ОКО РИЈЕКЕ ЗАЛОМКЕ НА ЈУГОЗАПАДНОМ ДИЈЕЛУ НЕВЕСИЊСКОГ ПОЉА 
 

Сценарио Поплава у селу Биоград услијед интензивних падавина и излијевања ријеке Заломке 

Категорија Елементарна непогода – Поплава (Природна непогода) 

 

Кратак 

опис догађаја 

Поплави је предтходио дуг период интензивних падавина на подручју Херцеговине. Пропусна моћ понорске зоне у селу 
Биоград била је мања од количине воде која је надолазила из Заломке коју су хранили  сливни, бујични водотокови. Поплава 

је постепено захватала најнижа насеља која су се налазила на котама 820-825m н.в. Врхунац је била кота 836m н.в. гдје је 
поплавом било захваћено око 150 објеката и велики број путева. Већина виталних функција локалне заједнице је била 

поремећена. Поплава није имала карактер брзог надирања, па су велика страдања становништва, стоке и мобилне имовине 

била искључена.  

Географско 

подручје 

Подручје села Биоград са засеоцима Љешчице, Пошћење, Косовача и Солаковићи, као и села Будисавље. Поплављена 
подручја су се простирала на подручју мјесних заједница Биоград, Источни Биоград, Зови До, Грабовица и Кифино село. 

Поплављеног површина је апроксимативно покрив900 Ха, са количином од 50⁕10⁶m³ воде. 

 

Трајање 

Поплава је трајала 28 дана, почев од 25.октобра па до 21.новембра. Кулминација је била 14.новембра, када је вода достигла 

коту 836,20m н.в. и ниво воде се није мијењао у наредних 8 сати, након чега је почео опадати. У почетку лагано, да би 

касније опадање воде ишло убрзано, све до повратка воде у инундациони дио корита на коти 816,90m н.в. на којој не прави 

никакву штету. 

 Периоду настанка поплаве претходило је кишно љето, да би почев од 10.септембра киша падала готово сваки дан и можемо 
рећи да је наставила падати све до 8.новембра (Митровдан), послије чега је окренуло на буру. Услиједио је знатно хладнији 

период, али још увијек без јаког мраза, температура није падала у току ноћи испод 4°C, да би се у току дана брзо враћала у 
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Вријеме 

догађања 

позитивне вриједности. Било је дана када је количина дневних падавина износила приближно 120 l/m². Количина падавина 
која је пала у периоду (10.09.-08.11.) износила је 984 l/m² , што одговара количини од скоро 55% падавина у току године. 

 

 

 

Упозорење 

Раст нивоа воде се није радикално повећавао, толико да становништво није могло реаговати и предузимати активности за 

спасавање живота, стоке и имовине коју је било могуће измјестити. Још прије него што је почело потапање објеката 

одређени локални и некатегорисани путеви су били поплављени, без могућности кориштења, што је направило први и 
највећи поремећај виталних функција локалне заједнице и становништва у њој. То је свакако било својеврсно упозорење на 

надолазећу непогоду, што је било схватљиво само по себи без потребе за уношење панике. Путем јавних медија, доступних 

на свим локацијама или на други начин становништво је обавјештавано о свим битним информацијама, које је пласирао 
ШВС, као званична и корисна обавјештења. Динамика евакуације угроженог становништва је текла према стеченим 

условима. Стока и мобилна имовина која се могла измјестити збрињавана је од стране власника или уз садејство са 

расположивим снагама шире заједнице.  

 

 

 

Ризичне групе 

Најугроженија ризична група је бројала 245 становника, из поменутих угрожених локација, за које је било потребно 
организовати евакуацију. Остало директно угрожено становништво, али без потребе за евакуацијом, бројало је око 800 

јединки. Посебна пажња је била упућена према становницима са посебним потребама, болесним, старим и немоћним из 

наведених ризичних група. Највећи дио евакуисанх је збринут код родбине у неугроженим подручјима, стока и мобилна 
имовина су измјештене код комшија који нису биле угрожени. Мали број евакуисаних збринут је на други, прихватљив 

начин. Услијед поремећених виталних функција великог дијела заједнице и њених становника, на подручју општине је 

проглашена ванредна ситуација. То је утицало на предузимање потребних активности које су успостављале виталне 
функције на привремен или трајан начин, при чему је цјелокупно становништво општине могло бити укључено у послове 

заштите и спасавања. 

Позадина 

сценарија 

Поплава која се десила крајем 2010.г. и почетком 2011.г. имала је сличне послиједице и готово исти сценарио. За поплаву 
из 1934.г. (20.и 21.новембра) је измјерена кота успора од 838,20m н.в., при чему је висина стуба воде од „Понора“ износила 

38,30m (кота нуле – 799,90m). Поплављена површина и количина воде је била знатно већа. 

 

Директни узроци 

реализације 

сценарија 

Прилив воде је био знатно већи од пропусне моћи понорске зоне. Поплављено је око 40 стамбених објеката и 100 помоћних 

објеката и објеката за смјештај стоке у сеоским подручјима. Поплављени путеви су пореметили  виталне функције 
(лијечење, опскрба храном, водом, лијековима, превоз људи и робе, испаша стоке, пољски радови и друге активности). На 

одређеним подручјима дошло је до прекида снабдијевања струјом, што је додатно пореметило виталне функције. Из тог 
разлога и проток информација преко мобилне телефоније није био у функцији. Поплава је направила велике штете на 

инфрастуктури локалне заједнице, стамбеним и помоћним објектима, пољопривредним културама и засадима, девастираној 

природној средини, а прије свега становништву и његовим потребама.  

 

 

 

Остале важне 

информације о 

сценарију 

Стицањем услова за проглашење ванредне ситуације од елементарне непогоде – поплаве, на дијелу територије општине 
Невесиње, ШВС је преузео руковођење новонасталом ситуацијом и доносио потребне мјере за регулисање и успоставу 

виталних функција. Активиране су све распложиве снаге којима се могло поправити стање у поплављеном подручју. 

Организоване су активности којиме се могло становништву угроженог подручја омогућити, колико толико, нормално 
функционисање. Специјалне единице ЦЗ попут Ветеринарске јединице, Јединице за прву медицинску помоћ, Јединице за 

спасавање са неприступачних терена у чијем саставу су спасиоци на води и под водом, јединице опште намјене из мјесних 

заједница које су угрожене су ангажоване од стране ШВС. Осим њих у акције спасавања и заштите су се укључиле и друге 

организације као Ловачко друштво и Планинарско друштво који су својом опремом и вјештинма допринијели  

нормализацији стања. Редовне службе су појачале свој рад, па можемо рећи и да су ТВЈ,  ПС ЦЈБ МУП РС и Хитна служба 

дома здравља активно учествовали у заштити и спасавању у овој неприлици. Како се поплава повлачила дјеловала је 
јединица ЦЗ за асанацију терена и оформљене су комисије за процјену штете, као и тимови за прихват и дистрибуцију 

примњене помоћи. Како није било потребе да се организују смјештајни капацитети за евакуисано становништво Црвени 

крст је организовао опскрбу и дистрибуцију хране, одјеће и хигијенских средстава за угрожене. Можемо рећи да је највећи 
недостатак опрема за овакве врсте интервенција.  

 

 

 

ПОЖАР ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА ВЕЛИКИХ РАЗМЈЕРА 
 

Сценарио Велики пожар на отвореном простору сјеверног подручја општине Невесиње 

Категорија Елементарна непогода која је, највјероватније, изазвана људским фактором. 

 

Кратак 

опис догађаја 

Пожар је поспјешен вјетром из правца сјевера прешао са подручја општине Коњиц. Инициран је на локалитету Лађанице и 

ширио се великом брзином захватајући простране шумске комплексе у правцу Заборана , Сељана и Драмишева. Висока 

просјечна температура и дуг сушни период, који је претходио пожару, као и конфигурација терена креирали су оптималне 

услове за његово брзо ширење. Најчешће се ширио захватајући приземни шумски материјал, док је на неким локацијама 

прелазио у крунски пожар велике деструктивне моћи.  

Географско 

подручје 

Пожар је захватио велику површину и шири се у три правца (југозапдно, јужно и југоисточно). Продор према сјеверу затвара 
Неретва. Предњи фронт пожара износи око 3 km, а тренутна површина захвата 600 Ха и убрзано се шири. Пожар осваја 

Дјевојачки кук, Равно брдо, Крњи до и Кокошињак. Очекује се продор према Живањском долу. Угрожена насеља су 

Заборани, Драмишево и Сељани. 

Трајање Почетак пожара се веже за превечерје 30. августа. До преласка у ескалациону фазу на подручје општине Невесиње прошло 

је најмање 7 дана. До тада нико није гасио пожар. Пожар је елиминисан накона 20 дана, 19. септембра. 

Вријеме 

догађања 

Вријеме настанка и трајања је период високих температура, ниске влажности ваздуха и зреле пресушене вегетације. Крај 

љета, иначе карактеристичан за овакве сценарије, увијек је погодан период за настанак и брзо ширење пожара.  

 

Упозорење 

Упозорење о настанку пожара није добијено на вријеме. Преласком у разбукталу фазу, поспјешен вјетром становништво је 
осјетило мирис паљевине и дим који је на махове захватао насељена подручја (Заборане, Сељане и Драмишево). У каснијој 

фази дим је био видљив са читавог подручја општине. ТВЈ је у договору са Ш.Г.“Ботин“ упутила извидницу, која је утврдила 

стање пожара са условима и предвиђеним опасностима. Становништво је директним контактима обавјештено о ситуацији 
и предвиђено је његово укључивање у све активности гашења и спасавања. 

 

Ризичне групе 

Ризичне групе су становници угроженог подручја, са цјелокупном имовином коју посједују. Подручје карактерише слаба и 

разуђена насељеност са доста стоке, засадима стрног жита, повртарских култура, сточног крмног биља, преко воћњака 

различитих врста воћа. Одлика која је неповољна је што је већи дио, и онако малобројног становништва, у периоду старије 
животне доби.  

 Пожари оваквог типа дешавају се практично сваке израженије пожарне сезоне, након сушног периода. Карактеристични су 

за период краја љета, када суша, зрелост биљака, висока просјечна температура вегетативног периода (ноћна температура 
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Позадина 

сценарија 

не пада испод 18°C) и немаран однос становништва оправдаван пољским радовима, трасирају услове за настанак оваквог 
пожара. Дешавају се и пожари који са наше територије прелазе на сусједне општине, али су чешћи они који долазе са других 

подручја на нашу територију.  

 

Директни узроци 

реализације 

сценарија 

Настанак и ширење пожара није спријечено у почетку, када је то најдјелотворније. Пожар је егзистирао данима док нису 
преузете прве активности, које нису имале велики успјех. Изазивање пожара, на овом простору не изазива законску реакцију 

откривања и кажњавања починилаца, што је један од главних, ако не и главни разлог за дешавања оваквих екстремних 

непогода. Услови сценарија су били појачани минском ситуацијом терена, на којима није било могуће предузимати акције 
гашења. Недовољан број гаситеља, за овакву врсту пожара, као и скромна опрема су још један од разлога оваквог сценарија. 

Подручје није богато водом, што значи да је и то битан недостатак. 

 

 

Остале важне 

информације о 

сценарију 

У акцију гашења укључени су ТВЈ, служба за заштиту од пожара Ш.Г.“Ботин“, Специјална јединица за заштиту од пожара 

ЦЗ, Јединице опште намјена ЦЗ из мјесних заједница Лука и Придворци и локално становништво.Укупне снаге бројале су 
80 гаситеља, који су опслуживали 4 цистерне и имали на располагању 50 напртњача. Главна одбрана организована је 

комбинованим снагама око поменутих насеља и објеката у њима. Старо и немоћно становништво је било евакуисано. Стока 

је сабрана на сигурна, брањена подручја. Најтежи правац, подручје Сељана, је био брањен најјачим снагама. Осим 
конвенционалних кориштена је и техника контра пожара, која је дала добре резултате. Крајњи завршетак активности 

гашења био је помогнут почетком кишних падавина 19. септембра. Процјењена директна штета није прецизирана, али се 

води као знатна – непроцјењена, мада постоји и индиректна, која је у правилу већа неколико пута. 

 

 

 

СНИЈЕГ И ВЕЛИКЕ СНИЈЕЖНЕ ПАДАВИНЕ 
 

Сценарио Велике снијежне падавине у фебруару 

Категорија Елементарна непогода снијег и велике снијежне падавине (Природна непогода) 

 

 

Кратак 

опис догађаја 

Први снијег је пао у новембру, али се није дуго задржао. У току децембра и већи дио јануара било је снијежних, али и 
кишних падавина па је висина снијежног покривача варирала, али није прелазила 30cm, иуззев на високим планинским 

подручјима, која су слабо насељена. У току 10.и 11.фебруара десиле су се велике снијежне падавине, које су према процјени 
износиле 130cm за 24 сата. Нови снијег је пао на залеђену подлогу старог снијега, тако да је тренутна висина снијега 

износила 150cm. Већ 11.фебруара температура је пала испод -10°C, са снажним, на махове олујним ударима буре. Чишћење 

сијега није било могуће организовати у градској средини, а да не говоримо у руралној. Снијежни сметови које је правио 
вјетар прелазили су на појединим мјестима и преко 4m, дужине и до неколико стотина метара. Временом је дошло до 

прекида у снабдијевању струјом, а потом и водом. Телефони су престали са радом. Стока није могла доћи до напоја, а храну 

је требало истрпавати из снијега, ако није била смрзнута. Све виталне функције заједнице су доживјеле колапс. Људи нису 
били у могућности ни сахранити покојнике. И све је то добро потрајало, готово читав мјесец најтеже блокаде цијелог 

система. Живот се одвијао на неуобичајен начин из прастарих времена. 

Географско 

подручје 

Снијежна непогода је захватила подручје цијеле Херцеговине. Највећи снијег и најниже температуре су се десиле на 

подручју Невесиња и Гацка. 

Трајање Невријеме је потрајало 26 дана. Од 11.02 до 08.03. када је температура прешла у позитивну вриједност, вјетар ослабио, 
снијег престао падати и висина му се значајно смањивала, а виталне функције почеле функционисати, ради чега је донесена 

одлука о престанку ванреднога стања на подручју општине, које је проглашено 11.фебруара. 

Вријеме 

догађања 

Зимски период од 11.фебруара до 8. марта. Вријеме које је претходило можемо рећи да је било карактеристично за тај 

период. Такође, вријеме које је дошло послије критичног периода је било стандардно са промјенама југо, бура, али са 
позитивним температурама.  

Упозорење Није било могућности да се упути упозорење, јер ништа није доприносило утиску да ће се дешавати овакав снијежни 

сценарио, чак ни временске прогнозе нису наговјештавале оволику количину падавина, овакве температуре и олујни вјетар.   

Ризичне групе Комплетно становништво је представљало ризичну групу, од којих су неки били још ризичнији, ако то тако можемо рећи. 
Становништво из удаљених руралних подручја је било у потпуности одсјечено. Стари, немоћни, болесни и лица са посебним 

потребама су били још угроженији. Можда се од свих могу издвојити они који су били сами, из треће животне доби без 

залиха хране, дрва и родбине која мисли на њих, а живе на удаљеној периферији. То су била лица која су захтијевала посебну 
пажњу. Болесници са дијализом су, такође били категорија чији је живот директно био угрожен. Труднице су се порађале 

без љекарске помоћи, болесници чекали лијекове данима, а покојнике су укопавали тек седми дан када је дозволио вјетар и 
температура, јер није било могуће отворити гробницу нити ископати раку.  

Позадина 

сценарија 

Велике снијежне падавине са ниским поларним темпретаурама и олујним ударима вјетра, блокадом виталних функција и 

проглашењем ванредног стања у општини Невесиње се десило у периоду 04.02.2012.-28.02.2012.г 

Директни узроци 

реализације 

сценарија 

Подручје општине је висока Херцеговина, просјечне надморске висине од 860m, гдје је снијег уобичајена појава и гдје је 

становништво, као и службе за рашчишћавање снијега навикло на такве околности. Ипак количина од 130cm снијега за 
једну ноћ паралиасла је све машине које су биле у стандардној употреби. Магистрални пут Мостар-Гацко, сви локални, а 

да не причам о некатегорисаним путевима су били блокирани, а чишћење је било практично немогуће, јер је вјетар за непуни 

сат очишћене дионице претварао у намете. Олујни вјетар је оштетио напојни далековод из правца Мостара, тако да је цијела 
општина остала без струје, а онда и без воде. Малобројни извори у градској зони до којих је једва било могуће доћи, утањили 

су ради мраза, а због велике потребе формирали су се редови. Телефонски саобраћај је кратко одолијевао, још непуна 24 

сата послије нестанка струје, што је још више искомпликовало ситуацију. Како је вријеме пролазило тако су се проблеми 
генерисали, а виталне функције није било могуће успоставити. Обилан снијег је оштетио кровишта многих објеката, а штета 

коју је директно направио се мјерила великим цифрама. У неким домаћинствима, због немогућности да се напоји и нахрани, 

страдала је ситна и крупна стока. 
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Остале важне 

информације о 

сценарију 

Проглашење ванредног стања омогућило је кориштење свих расположивих ресурса на подручју општине и позивање 
помоћи из других локалних заједница, републичких органа и међународниг институција. Расположиви ресурси су стављени 

под контролу и распоређивани према приоритетним активностима. У акције рашчишћавања путних праваца укључене су 

све локалне и друге снаге, које су биле на располагању. Хеликоптерска јединица Владе РС, ОС БиХ и КФОР-ових јединица 
су извршиле велики број летова у акцијама спасавања угрожених лица, допреме  хране, лијекова и других потрепштина. 

Моторне саонице које су биле на располагању показале су се као незамјењљива опрема у многим акцијама спасавања и 

допреме помоћи. Активирање специјалних и општих јединица ЦЗ, уз редовне хитне службе које су биле на располагању и 
ушешће добровољаца покренуле су стање и премоштавале на различите начине функционисање локалне заједнице. У 

таквим ситуацијам долази до изражаја солидарност, што подиже морал и све препреке превазилази. Недостаци који се уоче 

у таквим ситуацијама представљају смјернице за превазилажење проблема и пројекцију мјера којима се реализује 
побољшање стања и најважније животне лекције које треба научити.  

 
 

 

ЕПИДЕМИЈА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ - ЗАУШКЕ (Parotitis epidemica) 
 

Сценарио Епидемија заразне болести - Заушке 

Категорија Елементарна непогода – Епидемија становништва заразном лако преносивом болести 

 

Кратак 

опис догађаја 

Поласком дјеце у школу, са јесењим временским условима које одликују повећане падавина, релативна влажност изнад 

просјека, температуре у границама просјека за тај период године (+10°C/+25°C ), појавила се заразна болест Заушке или 
Заушњаци коју изазива вирус (Parotitis). За кратак период стање болести је попримило карактер епидемије међу школском 

дјецом. Болест је имала своју кулминацију у периоду новембра/децембра, али је захватила само одређени дио популације, 

тј. становништва које није било заштићено вакцином. 

Географско 

подручје 

Болест је захватила само подручје општине Невесиње, према подацима до којих се могло доћи из Регионалног медицинског 

завода  Источне Херцеговине. 

Трајање Појаву и ширење болести можемо датирати од друге половине септембра до почетка фебруара (нешто више од 4 мјесеца). 

 

Вријеме 

догађања 

Вријема догађања се поклапа са поласком дјеце у школу. Јесењи период је био климатски погодан за развој и ширење 

болести. Кулминације се дешавала у периоду новембра и децембра, када је болест још увијек задржавала своју моћ. 

Почетком зимског распуста болест је видно јењала, али са поновним поласком у школу се наново активирала. Завршетак 
епидемије се десио нагло и неуобичајено, јер се може везати за елементарну непогоду великих снијежних падавина, 

почетком фебруара, када је између осталог дошло и до прекида рада школе, и других окупљања становништва, а 

температуре пале у дубоки минус. 

 

Упозорење 
Упозорење за долазак и почетак болести није услиједило, али када се болест десила врло брзо је била препозната и 

медицински радници су предузимали мјере које су им биле на располагању. Становништво је о болести сазнало на уобичајен 

начин, како то бива у малим срединама. 

 

Ризичне групе 

Ризична група су била дјеца рођена у периоду 1992.-1995.г. за вријеме ратних дешавања, када у нашој болници и дому 
здравља није било вакцина за ову болест, тако да су дјеца из тих генерација била ускраћена за потребну заштиту. Такве су 

биле околности и таква ситуација се десила само на подручју наше општине, зако да је и епидемија, ако је тако можемо 

назвати, и била локалног карактера. Осим те ризичне скупине, било је и старијих особа које из било ког разлога нису били 
вакцинисани, а само трајање и послиједице болести су биле клинички теже за такве скупине. Иначе је било три пута више 

обољелих мушких од броја женских болесника. 95% је било болесника из градског подручја. Смртних исхода није било.   

Позадина 

сценарија 

Сличан сценарио се догодио крајем 2011.г. и почетком 2012.г. Тада је забиљежено 214 случајева болести Заушки на 
подручју општине Невесиње, док је на свим осталим подручјима Источне Херцеговине био забиљежен један случај, који се 

може повезати са нашом општином и истим узроком.  

 

 

Директни узроци 

реализације 

сценарија 

Како смо већ навели болест је директно узрокована недостатком вакцине и могућност такве појаве ширења заразе у 

директном је односу са непокривеношћу заштитним средствима од агресивног вируса „паротитиса“.  Међу узрастом до пет 
година, који веома лако подноси болест, био је забиљежен само један случај, док је девет случајева забиљежено у узрасту 

преко 40 година, којима је болест и најтеже пала. Остале скупине 5-20г. и 20-40г. су некако подједнако заступљени. Смртни 
исход није био забиљежен ни у једном случају, као ни случај да је неки болесник подлегао од друге болести коју су Заушке 

могле имплицирати. Болест у одређеним случајевима може искомпликовати стање и оставити послиједице, у што нисмо 

имали увид. Као и свака болест и ова је оставила за собом стања опоравка, надокнаде пропуштеног и довољно бриге, али 
како није било трагичног исхода,све се заборави. 

 

Остале важне 

информације о 

сценарију 

Можемо рећи да је рат осим све деструктивности коју носи са собом, у виду колатералних послиједица изложио неколико 

генерација дјеце опасностима од појаве и ширења болести које су требале бити само сјећање. Примјер је експлицитан и 

веома поучан, а посебно за ово вријеме када долази до ремисије превазиђених болести, због неодговорности и незнања 
родитеља који опструишу вакцинисање и излажу своју, али и сву осталу дјецу, односно цјелокупне друштво опасностима 

од болести из прошлости. Капацитети здравствене заштите, који су присутни на подручју општине су реаговали са мјерама 

којима су располагали, али није било потребе за било какву ванредну ситуацију. Био је довољан само појачан надзор, који 
је препоручен и организован од стране Штаба за ванредне ситуације и редовних служби у здравственим установама. 

 
 

 

ЕПИЗООТИЈА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СТОКЕ – КАТАРАЛНА ГРОЗНИЦА ОВАЦА (Febris catarrhalis ovium) 
 

Сценарио Епизоотија заразне болести стоке – Катарална грозница оваца или Плави језик  

Категорија Елементарна непогода – Епизоотија преживара 

 

Кратак 

опис догађаја 

Након кишовитог љета са доста влаге услиједила је топла, такође влажна јесен, која се протегла све до првих дана новембра. 
Заразна болест преживара – Плави језик је већ била захватила велики број општина у БиХ, а болест је регистрована и у 

Црној Гори, Србији и Хрватској. Болест је брже освајала просторе са мањом надморском висином и већом просјечном 

температуром. На нашем подручју је у облику епизоотије примјећена релативно касно, средином септембра. Пренос вируса 
који изазива болест се реализује путем вектора, што је у овом случају комарац. Његовом појавом болест се одржава и шири 

програсивно. Без обзира на све мјере које су предузете, временски услови и појава мраза су направиле камен међаш након 

кога је болест прешла у фазу смиривања и потпуног повлачења. 
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Географско 

подручје 

Осим цјелокупног подручја општине болест је захватила и све сусједне, а и друге општине на подручју БиХ, као и сусједне 
државе Србију, Црну Гору, Хрватску и остале државе на Балкану. Епизотија је у другим државама била присутна и прије, а 

њено ширење је било условљено временским условима.  

Трајање Почетак болести није прецизно дефинисан, али се може сматрати да је почетак везан за период јул/август, а престанак заразе 
и повлачење епизоотије се може повезати са почетком друге половине новембра. 

 

Вријеме 

догађања 

Болест се појавила знатно прије него што је била препозната као – Плави језик. Већ је била у кулминацијској фази када су 

стигле званичне потврде да је управо то и тек тада су предузимане радикалне мјере – средина септембра. Кулминација је 

услиједила у другој половини октобра и трајала је до почетка новембра, када су се десили први мразови са негативним 
температурама . Падом температуре испод -10°C, што се десило 18. новембра, ланац заразе је практично заустављен и 

болест је била савладана у првој фази. 

 

Упозорење 
Упозорење на надолазећу опасност није услиједило од надлежних републичких институција или барем није допрло до 
самосталног пољопривредног произвођача на нашим просторима, тако да су они били затечени ситуацијом која је 

услиједила. 

 

Ризичне групе 

Ризичне групе су фарме ситне стоке које у близини станишта имају влажно поднебље, односно близину воде. То је средина 

погодна за размножавање комараца, као вектора преносилаца „Orbivirusa“. Компликација елиминације болести узрокована 
је заразом крупне стоке, као депоније вируса који у тој средини преживе и до 6 мјесеци са врло блиједом клиничком сликом. 

То је  управо и главни фактор континуитета заразе и њене поновне појаве. 

Позадина 

сценарија 

Сценарио који представља репер оваквог догађаја се десио у готово идентичном облику 2016. године.  

 

 

Директни узроци 

реализације 

сценарија 

Епизоотија која је већ била захватила већи дио БиХ и околних држава нанијела је велике штете сточном фонду. На нашем 
подручју највећа смртност је била код оваца, козе су лакше подносиле болест, док се код говеда клиничка слика једва 

препознавала. Подаци који нису званични, али могу коректно приказати стање заразе, зато што су добијени од директних 

власника стада, приказују да је смртност код оваца износила преко 2,5%, што је нека стандардна доња вриједност. Број 
обољеле стоке се једноставно није могао тачно утврдити, али је био много већи од званичног, док је број угинулих оваца 

износио и преко 450, оперушићи са укупном бројком од око 17.000 оваца на подручју општине. Штета која је изазвана није 

се очитовала само са угинулом стоком, него и губитком у тежини , секундарним угинућима ради пада имунитета, 
трошковима лијечења, губитком тржишта и многим другим трошковима, које су у највећој мјери претрпјели власници 

стоке, али и цијела друштвена заједница. 

 

Остале важне 

информације о 

сценарију 

У сасатанку Штаба за ванредне ситуације, који се десио 17. септембра одлучено је да се формира „Кризни штаб за одбран 
од болести Плавог језика“, без проглашења ванредног стања, за који се нису стекли услови. Одређене су снаге које су 

прикупљале податке са терена и снаге за утврђивање стања заразе по областима. Активиране су мјере за санацију и 

одређивање локација за укоп угинулих животиња. У сарадњи са Министарством пољопривреде, са којим се одржавала 
стална веза, и по њиховој препоруци кризни штаб је преименован у „Локални центар за сузбијање болести Плавог језика“. 

Снаге које су ангажоване из редова ЦЗ су Ветеринарско одјељење и одјељење за санацију из Реда Специјалне јединице ЦЗ 

за асанацију терена. Уочени недостаци приказују прилично конфузно стање у овој области што даје задаћу у успостављање 
боље организације и реда.  
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ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

На основу садржаја бројних података којима обилује овај документ, разних карактеристика које одређују 

подручје интересовања, информација које су још увијек у живом сјећању протеклих догађања, 

идентификованих ризика које смо извукли из потребног нивоа вјероватноће реалних опасности, анализе 

сценарија ризика и сценарија расположивих капацитета којима располаже локална и шира друштвена 

заједница, приједлога могућих и потребних мјера активности за умањење или елиминисање ризика, те на 

основу изабраних, односно репрезентативних сценарија ризика  можемо изразити слиједеће закључке, чија 

је сврха одређивање процјењеног нивоа ризика од елементарних непогода и других несрећа на подручју 

општине Невесиње: 

 

⸎ Елементарне непогоде и друге несреће, којима се бави овај документ, су извјесне и представљају сталну 

опасност због које је угрожено становништво, његова имовина и природна средина која га окружује.  
 

⸎ Разина деструкције је одређена у функцији потенцијално могућег и емпиријски вјероватног, на основу 

чега можемо извршити подјелу деструктивности на овом подручју :  

 Најдеструктивније непогоде, које потенцијално могу погодити ово подручје и нанијети веома 

озбиљне послиједице су : 

 Разорни земљотрес интензитета 8°MCS и више 

 Поплава на Невесињском пољу 

 Пожари на отвореном простору великих површина шумских и пољопривредних култура 

 Снијег и велике снијежне падавине 

 Непогоде и несреће са нешто мање деструктивним послиједицама које се потенцијално могу 

појавити на овом подручју су: 

 Епидемија заразних болести становништва 

 Епизотија заразних болести стоке 

 Суша, екстремно ниске температуре, олујни вјетар, грáд 

 Загађење воде у језеру Алаговац 

 Пожари објеката 

 Болести биља и шумских култура изазване различитим узроцима 

 Загађење земљишта хемијским препаратима и чврстим отпадом 

 Загађење од мина и НУС-а на линијама раздвајања из периода 1992.-1995.г.  

 Ризици од ТТ акцидената на електропостројењима и превозом опасних материја 

 Непогоде и несреће са најмањим деструктивним послиједицама које су извјесне и присутне на овом 

подручју су : 

 Поплаве на Лукавачком пољу и Слато пољу  

 Загађење тла, воде и ваздуха различитим факторима, као и загађење од буке 

 Загађење од мина и НУС-а на свим осталим подручјима и из различитих периода 

 Остали ТТ акциденти и могући терористички напади 

 Антрополошко-девастирајући утицај на природно и културно-историјско наслијеђе  
 

⸎ Појава земљотреса Интензитета 8°MCS и више, за чију појаву у прошлости постоје докази, је 

најдеструктивнији сценарио који се може замислити на овом подручју са катастрофалним 

послиједицама за становништво, његову имовину и природну средину.  

Постојећи капацитети за смањење ризика и ублажавање послиједица од земљотреса, које на 

располагању има локална и шира друштвена заједница морају бити подигнути на већи ниво, како би 

заштита и спасавање били функционални, што је једна од основних потреба сваког, па и овог друштва.  
 

⸎ Поплава на Невесињском пољу своју деструктивност у пуном смислу испољава на југозападном дијелу 

поља, а нешто мању на сјеверном дијелу. Тенденција појаве поплаве се може оцјенити као 50-то 

годишњи циклус. Најлошији утицај оставља на човјекову имовину и природну околину. 

Ниво ризика ће бити битно умањен изградњом система „Горњи хоризонти“. Плански је предвиђен 

прихватљиви ниво ризика, на кога се може рачунати. 

 

⸎ Пожари отвореног простора који захвате велике шумске комплексе, пољопривредне засаде, макију, 

ниско растиње, ливаде и пашњаке наноси огромне штете човјековој имовини и природној средини, а 

оцјена врло високог ризика му припада и због честе појаве. Девастација тла која настаје у континуитету 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

 
162 

 

изазвана великим пожарима производи осим директних и индиректне штете, које је готово немогуће 

сагледати. 

Потенцијали за напредак у стању заштите од пожара најприје у превентивном смислу требају постићи 

потребан ниво, а сви остали капацитети захтијевају прилагођавање и побиљшање. 

 

⸎ Снијег и велике снијежне падавине су, онда када се десе, у стању да блокирају готово све виталне 

функције локалне заједнице и ширег подручја. Деструктивност се огледа у директним, индиректним и 

свим осталим послиједицама каузалног карактера, за становништво ,његову имовину и природну 

средину.  

Без обзира колико год да је локална заједница у стању да се прилагоди на овакву елементарну непогоду 

никад не можемо бити задовољни нивоом заштите и спасавања, а могућности за прилагођавање и 

побољшање стања су разнолике и обавезујуће за локалну заједницу у којој је снијег редовна појава. 

 

⸎ Епидемија заразних болести становништва јесте појава коју смо оцијенили као висок ризик, са 

послиједицама по становништво и његово понашање. Иако послиједице могу имати и трагичан исход, 

оне су најчешће индиректне и захтијевају период опоравка. 

Капацитети за заштиту и спасавање од здравствених ризика, па и заразних болести, на овом подручју 

превазилазе потребе, али мјеста за прилагођавање и поправак стања увијек има и треба га озбиљно 

схватити. 

 

⸎ Епизоотија заразних болести стоке производи озбиљне послиједице по становништво и стоку, ако је у 

питању зооноза, која се преноси и на људе. Остале заразне болести стоке наносе њиховим власницима.  

велике штете у директном и индиректном смислу.  Епизотије су сврстане у висок ризик, што им реално 

и припада  с обзиром на тенденцију појаве и послиједице које произведу. 

Заштита и спасавање, у случају појаве епизоотије, није на потребном нивоу, шта више можемо је 

оцијенити као прилично неорганизовану. Ово је подручје које захтјева знатно боље прилагођавање 

према функционалности, а дефинитивно је више него значајно. 

 

⸎ Висок ризик смо приписали метео појавама као што су: суша, екстремно ниска температура, олујни 

вјетар и град . Све те појаве су се јављале са већим или мањим интензитетом као редовне у претходном 

периоду. Тенденција појаве у екстремној форми поневља се сваких неколико година. Штете и 

деструкција коју произведу има широк дијапазон, због чега и јесу сврстане у ову категорију ризика. 

Могућност побољшања капацитета за заштиту и спасавање, као и опоравак од ових непогода може се 

остварити на више праваца, а први је свакако превенција. 

 

⸎ Проблем са квалитетом воде у језеру Алаговац спада у категорију високог ризика, као и дијелови 

дистрибутивног цјевовода од азбестних цијеви, градске водоопскрбне мреже. То је ризик кога и нисмо 

били свјесни у протеклом периоду. Послиједице које су настале из тог ризика немогуће је у потпуности 

схватити, нити предвидјети јер захтијевају стручно истраживање. 

Израда квалитетног система за пречишћавање, који се убрзо планира урадити, затим увођење 

паралелног система водоснабдијевања здравом водом из Јаме знатно ће побољшати стање које ће тада 

бити прилагођено у функционалном смислу. Планирана је замјена неадекватног дијела цјевовода, што 

је још један сегмент напретка. Упркос планираним побољшањима  још постоји много добрих 

могућности које треба остварити, јер је у питању витални разлог – вода.  

 

⸎ Пожари различитих врста објеката су несреће високог ризика, зато што наносе знатне штете, а 

периодика дешавања је прилично висока. Према статистичким подацима када се посматрају у 

континуитету наносе огромне индивидуалне штете. 

Прилагођавање капацитета треба ићи у превентивном, али и репресивном смислу према елиминацији 

пожара. 

 

⸎ Болести биљака и шумских култура због различитих узрока припадају категорији високог ризика с 

обзиром на учесталост појаве и штету која настаје. 

Капацитети заштите који тренутно стоје на располагању захтијевају значајно прилагођавање, јер је у 

превентивном, али и у осталом смислу ниво заштите доста слабо организован и веома низак у готово 

свим сегмантима. 
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⸎ Загађење земљишта агротехничким, хемијским препаратима је нешто што на дуге стазе добија рат у 

односу на људско здравље и природну средину.  

Загађење природне средине чврстим отпадом је проблем који изазива фрустрације у друштву, јер је 

степен загађења превазишао границу прихватљивог, већ одавно. 

Оба ова ризика заслужују оцјену високог ризика, у првом реду зато што приказују немоћ и лоше 

функционисање локалне заједнице, а као друго, ако не и важније, што ови ризици утичу на покољење 

које долази. 

Капацитети којима располаже локална заједница за заштиту од ових ризика морају претрпити знатна и 

суштинска прилагођавања, јер се са ресурсима не можемо коцкати. Чиста средина је оно што је 

императив у будућности, а ми је имамо, морамо је и заслужити. 

 

⸎ Загађење од мина и НУС-а на линијама раздвајања из Отаџбинског рата 1992.-1995.г. је један несагледив 

проблем, који због тога што нам није стално у фокусу потискујемо до оног тренутка када нам се прикаже 

у свој својој деструктивној величини. Оцјену високог ризик, између осталог, има и зато што је након 23 

године од завршетка рата, још увијек загађено преко 140 Ха земљишта. 

Механизам за рјешавање овог проблема је прилично ограничен, бар што се тиче локалне заједнице, али 

упорно захтијевање и различите адресе ће временом дати одређени резултат. Право да се одустане, од 

елиминације овог ризика, не смије бити опција ни у ком времену. 

 

⸎ Ризици од техничко-технолошких акцидената на електропостројењима и превозом опасних материја 

постоје као реални сценарији, при чему може доћи до деструкције у виду губитка људских живота, 

штете на инфрастуктурним објектима и девастације природне средине. Искуствено губитак људских 

живота није забиљежен, али опасност је присутна, док је девастација природне средине, настанком 

пожара отвореног простора, као секундарне послиједице у потпуности извјестан сценарио, као у 

осталом и оштећење инфрастуктурних објеката. 

Капацитети за смањење ове врсте ризика су, на првом мјесту у домену превентивних активности, које 

су мултидисциплинарне. Репресивност према догођеном акциденту се може побољшати са бољом 

опремом, средствима и обуком у оквиру редовних служби заштите и спасавања. 

 

⸎ Поплаве на Лукавачком и Слато пољу су појаве, чешће од поплаве на Невесињском пољу. Оне се готово 

редовно понављају у периодима са већим падавинама. То су природне непогоде, условљене већим 

приливом оборинске воде од пропусне моћи система којим се дренирају та поља. Штете које настају не 

остављају веће послиједице, углавном се манифестују поремећајем виталних функциј, због прекида 

комуникације. 

Рјешење проблема алтернативног путног правца из Слато поља је скупа и компликована опција, с 

обзиром на мали број становника који обитавају на том подручју у периоду појаве поплаве. Као рјешење 

је најприхватљивије опремање са адекватном опремом јединце за спасавање са неприступачних терена, 

у чијем је саставу одјељење за спасавање на води и под водом, у оквиру цивилне заштите. 

Код Лукавачког поља је сасвим извјесно трајно и квалитетно рјешити проблем на прихватљив и 

прилично јефтин начин, тако што је потребно насути пут до изнад водене линије највише забиљежене 

поплаве. Опција захтијева распоређивање око 100m³ насипног материјала на дужини од 80m пута, како 

би 50 становника, који се налазе на том подручју, имало неометану комуникацију. 

 

⸎ За подручје на коме живимо постоји ресурс који има највећу вриједност, а који је прилично риједак и 

који ће временом бити све рјеђи и све вреднији, а то је чиста и не загађена природна средина. Загађење 

тла, воде и ваздуха различитим факторима, које није претходно поменуто, као и загађење од буке, је 

нешто што захтијева све наше снаге и напоре како бисмо га очували.  

Превентивним мјерама које се требају плански уредити, усвојити и реализовати треба да буде задаћа и 

императив за све становнике који обитавају на овом простору.  

 

⸎ Још увијек постоји опасност од мина и НУС-а из неког давно прошлог времена, као и од заосталог 

оружја које се сачувало и чува из различитих порива и потреба, а које временом прикаже своју 

деструкцију. Без обзира што је тих ствари све мање и мање, опасност од њих још увијек постоји и такав 

препознати ризик захтијева познавање механизма за упозорење и елиминацију опасности од таквог 

ризика. 
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⸎ Сасвим ријетке техничко-технолошки акциденте, који се каузално могу десити, а који нису претходно 

поменути, можемо сврстати у категорију са потенцијалним терористичким појавама. Деструктивност 

таквих догађаја превазилази бројне ризике које смо сврстали у екплицитније, али тренд њихове појаве 

није до сада забиљежен, бар на овом подручју, тако да је према математичкој функцији такав ризик са 

добрим разлогом на овом мјесту. 

Сама помисао о присуству таквог ризика нагони на потребу о унапређењу система безбједности кроз 

превенцију, заштиту и спасавање. Осим људи чија је професија безбједност и чији најбољи напори не 

могу предупријетити све пријетње, у активности заштите се требају и морају укључити сви актери 

локалне и шире заједнице, од институција и организација па све до лица из најудаљенијих, слабо 

насељених подручја.  

 

⸎ Опасности које могу проузроковати послиједице на природно и културно-историјско наслијеђе су већ 

описане у виду свих поменутух непогода и несрећа, али оно што је највећа опасност и чега се највише 

треба чувати јесте девастација услијед заборава , небриге, лажног и злонамјерног приказивања факата. 

Таква врста ризика је много опаснија са несагледивим послиједицама, јер подрива коријење огромног 

стабла које представља национ. 

Можда овај документ није имао амбицију и капацитет да се бави и овом врстом ризика, али му се не 

може оспорити потреба и важност „упирања прста“ у проблем који не може и не смије бити игнорисан. 

Наш коријен је нешто што нас држи усправним, чврстим  и неуништивим, што нас чини вриједним.  
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Слика 1 – Послиједице земљотреса на инфрастуктуру и природну околину 

 

 

 
Слика 2 – Послиједице земљотреса на објекте у насељеном мјесту 

 



ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

 
166 

 

 
Слика 3 – Поплава у сеоском подручју 

 

Слика 4 – Поплавни ниво воде достигао максимум 
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Слика 5 – Шумски приземни пожар у бјелогоричној шуми 

 

 
Слика 6 – Пожар у црногоричној шуми (ноћни призор) 
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Слика 7 – Снијег је блокирао магистрални пут и градске улице 

 
Слика 8 – Мећава поклопила град 
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ЗАХВАЛНОСТ АУТОРИМА 
 

За израду Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине 

Невесиње био је потребан велики број података из различитих области. Осим података којима 

смо располагали у властитој бази, захтијевали смо од предузећа, установа, институција и 

организација са подручја општине и шире све релевантне информације које нам могу помоћи за 

израду поменутог документа.  

Из тог разлога се захваљујемо, на достављеним подацима, слиједећим правним лицима : 

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 

 Ј.У. „Воде Српске“ Бијељина 

 Електродистрибуција Требиње РЈ Невесиње 

 Републички хидрометеоролошки завод РС и Федерални хидрометеоролошки завод БиХ 

 БиХ МАК и БиХ МАК Регионална канцеларија Пале 

 Дом здравља Невесиње и Болница Невесиње 

 Ј.П. Комус Невесиње  и Ј.П. „Водовод и канализација“ Невесиње 

 Туристичка организација Невесиње и Ловачко удружење „Срндаћ“ Невесиње 

 ТВЈ Невесиње и Ш.Г.“Ботин“ Невесиње 

 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове општине Невесиње 

 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Невесиње 

 Републичка управа ЦЗ РС и Подручно одјељење РУЦЗ Требиње 

Захвалност изражавамо лицима која су кроз доставу подака, из својих области, дали свој 

допринос : 

         Миленко Ковачевић                    Милимир Радовић                        Радомир Тодоровић 

         Бојан Р. Будалић                          Неда Ђоговић                                Мирослав Булајић 

         Милан Говедарица                      Борис Шиповац                             Миомир Кокотовић 

         Радмило Јонлија                          Небојша Буквић                            Данијел Бошњак 

         Мирко Будалић                            Радомир Костић                            Бранка Филимоновић 

         Миљан Ђурасовић                              

 

Поред великог броја информација које смо пронашли у стручној литератури и електронским 

издањима, користили смо законе, правилнике, препоруке и упутства која уређују одређене 

области. Од докумената који су нам представљали и подлогу и светионик, у одређеном смислу, 

издвојит ћемо : 

 Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће РС (децембар, 2013.г.) 

 Процјену угрожености БиХ од природних и других несрећа (март, 2011.г.) 

 План заштите од пожара општине Невесиње (јун, 2004.г. измјене и допуне: април, 

2013.г.) 

 Просторни план општине Невесиње 2011-2031.г. (јануар, 2014.г.) 

 Стратегија развоја општине Невесиње 2014-2023.г. (децембар, 2013.г.) 

 Главни оперативни план одбране од поплава на подручју обласног ријечног слива 

Требишњице у РС (децембар, 2017.г.) – налази се и дио сливног подручја Неретве из 

Невесињског поља – 

У изради „Процјене“ на пословима лекторисања, уређења текста и другим важним сегментима 

директно су дали свој допринос : 

                                              Милица Милићевић                               Радош Буха 

На основу Рјешења о именовању носиоца активности радне групе за израду Процјене 

угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Невесиње, број:05-

81-31.3.1/17 од 27.11.2017.г. издатог од стране Начелника општине Невесиње, Миленка 

Авдаловића, именован је Виши стручни сарадник за послове цивилне заштите – Инг. поморског 

промета, Младен Зубац, који се може сматрати главним аутором овог документа.  

 

 

Невесиње, октобар 2018. године 

Драго Лакета 


