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У В О Д 
 

Процјена штета насталих од елементарних непогода на нивоу локалне заједнице 
врши се у складу са Упутством о јединственој методологији за процјену штета од 
елементарних непогода („Службени гласник Републике Српске“, број 16/04). Циљ 
Упутства је да обезбједи примјену истих принципа и метода код процјењивања 
насталих штета. Истим је дефинисана надлежност локалне заједнице за организовање 
процјене штете, као и врсте узрока за настанак истих, те формирање и дјелокруг рада 
комисија, као и садржај и начин израде коначног Збирног извјештаја. Тачком 13. 
Упутства прописана је и обавеза упућивања Збирног извјештаја у скупштинску 
процедуру, тј. на разматрање и усвајање. Садржај Елабората – Збирног извјештаја 
усклађен је са тачком 94. Упутства. 

 
УЗРОК НАСТАНКА ШТЕТЕ И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Узрок настанка штете је елементарна непогода – олуја која је подручје општине 

Прњавор захватила дана 05.08.2021. године у јутарњим часовима,  са почетком око 
07:30 часова, у трајању од 07-10 минута. По дефиницији, олујом се сматра вјетар 
брзине 17,2 метара у секунди, односно 82 km/h (јачине осам степени по Бофоровој 
скали) који ломи гране и стабла, ваља и ломи усјеве, отреса плодове воћа и наноси 
штету добро одржаваним грађевинским објектима. По изазваним посљедицама и 
причињеној штети може се закључити да је олуја у појединим мјестима имала и 
карактеристике орканског вјетра, тако да је брзина вјетра измјерена на једном 
приватном мјерачу износила 175 km/h. Овом олујом захваћени су дијелови Мјесних 
заједница Хрваћани, Просјек, Орашје, Поточани, Црквена, Гусак-Гајеви, Лишња, 
Отпочиваљка-Мрачај, Насеобина Лишња, Чорле, Доњи Гаљиповци, Ратковац, Маћино 
Брдо, Грабик Илова, Велика Илова, Шибовска, Печенег Илова, Палачковци и Смртићи. 
Штета изазвана олујом огледа се у оштећеним стамбеним, помоћним објектима и 
објектима пољопривредне производње (објекти за смјештај стоке, пољопривредних 
машина и складиштење пољопривредних производа и слично), као и штетама у 
пољопривреди,  шумарству, те на инфраструктури. Јак вјетар је на грађевинским 
објектима највеће штете изазвао на кровним конструкцијама и фасадама, а додатан 
проблем представљале су падавине које су због откривених кровних конструкција 
нанијеле штету у унутрашњости објеката. Највећа штета причињена је у домену 
пољопривредне производње, гдје је дошло, у појединим случајевима, до потпуног 
уништења усјева, првенствено кукуруза и соје, те повртларских култура. Исто тако, 
штету је претрпјела и пластеничка производња, као и дио пчеларске производње. 
Значајне штете претрпјели су и засади воћа, гдје је поред уништеног приноса дошло и 
до чупања и ломљења стабала. На захваћеном подручју изазване су велике штете у 
шумарству, на друштвеној и приватној својини, гдје је на појединим мјестима дошло 
до уништења комплетних парцела. На инфраструктури највећа штета причињена је на 
средњенапонској и нисконапонској  електродистрибутивној мрежи, мањим дијелом на 
водопривредним објектима КП „Водовод“, као и на телекомуникационој мрежи. Усљед 
удара грома и пада дрвећа дошло је до оштећена надгробних споменика на појединим 
мјесним гробљима. 

 
Поред причињене материјалне штете није било људских жртава, теже и лакше 

повријеђених,  као ни обољелих лица, узроковано елементарном непогодом и није било 
исказаних пореба за евакуцију, збрињавање и смјештај лица. 

Укупан број поднешених захтјева за процјену штете је 404. 



 3 

ПРЕДУЗЕТЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
 

Обзиром на изненадну појаву и краткоћу трајања елементарне непогоде није 
постојала могућност провођења превентивних и мјера приправности. Мјере су 
спровођене у оквиру мјера одговора и мјера опоравка на следећи начин:  

1. Одмах по престанку елементарне непогоде на терен су упућене екипе 
Општинског штаба за ванредне ситуације, тимови општинске управе и припадници 
Територијалне ватрогасне јединице ради сагледавања стања и провођења хитних 
мјера одговора. Путем повјереника заштите и спасавања, канцеларија Мјесних 
заједница и грађана организовано је системско прикупљање података о последицама 
елементарне непогоде са циљем одређивања приоритета за спровођење мјера и 
задатака на отклањању. Позвани су сви субјекти критичне инфраструктуре 
(Електродистрибуција, Телекомуникације, Водовод,...), те координиране активности 
везано за хитне интервенције на успостављању приоритетног снабдијевања, при чему 
је констатовано да су интервентне екипе на терену.  
У складу са до тада, прикупљеним и расположивим подацима сазвана је и одржана 
сједница Општинског штаба за ванредне ситуације. Након анализе стања 
констатовано је да је на дијелу општине  захваћеном елементарном непогодом 
отежано одвијање саобраћаја на локалним путевима због обореног дрвећа, да је 
прекинуто снабдијевање електричном енергијом ради оборене и оштећене 
средњенапонске и нисконапонске мреже, те да је могућ прекид водоснабдијевања са 
Матића базена уколико се не обезбједи снабдијевање електричном енергијом. Исто 
тако, констатовано је да су све службе ефикасно и у најкраћем могућем року 
реаговале и изашле на терен ради предузимања мјера и активности на отклањању 
посљедица елементарне непогоде.  
Закључцима општинског штаба дефинисани су приоритети у реаговању на 
рашчишћавању путева, оспособљавању електро мреже и телекомуникација, уведено 
је оперативно дежурство и обезбијеђени услови за пријаву штета од стране грађана, 
те активирана Општинска Комисија за процјену штете од елементарне непогоде и 
друге несреће. 
Упућено је саопштење за јавност у коме су грађани обавијештени о стању на терену, 
издано упозорење на постојеће опасности (првенствено на оштећену и оборену 
електро мрежу) и дата упутства за поступање. 
Успостављена је стална комуникација са Оперативно-комуникативним центром 
Републичке управе цивилне заштите, а Извјештај о елементарној непогоди достављен 
је Подручном одјељењу цивилне заштите Бања Лука.  

2. За отклањање последица елементарне непогоде ангажовани су: Општински 
штаб за ванредне ситуације, Територијална ватрогасна јединица, тимови општинске 
управе (у складу са надлежностима), ЗП Електрокрајина, теренска јединица Прњавор, 
Телекомуникације РС, РЈ Прњавор, КП Водовод, Шумска управа Прњавор и грађани.   
Територијална ватрогасна јединица имала је 9 интервенција које су се односиле на 
уклањање дрвећа са локалних путних праваца и једну интервенцију на уклањању 
дрвета са крова стамбеног објекта.  
За интервенције које су захтијевале употребу специфичних радних машина и опреме, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције ангажовало је ЗР „Глобал-
Ђурић“  које је на сјечи, уклањању и одвозу дрвне масе са локалних путева, објеката 
и гробља у Хрваћанима и Грабик Илови имало 19 интервенција, а трошкови су 
износили 14.004,90 КМ. 
. 
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ЗП Електрокрајина, теренска јединица Прњавор, констатовала је кварове  
средњенапонске мреже на далеководима: Којин Хан, Хрваћани, Нова Шибовска, 
Стара Шибовска, Вијачани и Кулаши и нисконапонској мрежи гдје су најугроженија 
подручја и највећа штета била у: Хрваћанима, Насеобини Хрваћани, Просјеку, 
Орашју, Новом Селу, Мрачају, Срповцима, Млинцима, Лишњи, Чорлама, 
Гаљиповцима, Грабик Илови, Шерег Илови и Палачковцима. Поред овога, 
евидентиран је и већи број кварова мањег обима на подручју скоро цијеле општине 
Прњавор. У складу са приоритетима прво се приступило отклањању кварова на 
средњенапонској мрежи и омогућавању снабдијевања електричном енергијом већег 
дијела општине Прњавор, а посебно објеката водоснабдијевања, чиме је обезбијеђено 
уредно снабдијевање питком водом (квар отклоњен истог дана око 16:00 часова). 
Кварови на средњенапонској мрежи отклоњени су у току дана 06.08.2021. године. 
Радови на санацији нисконапонске мреже, због великог броја кварова завршени су 
закључно са 10.08.2021. године. Евидентирана су уништења и оштећења на 14 
далековода, 400 стубова (бетонских и дрвених), 50 кровних носача, као и већи број 
прекинутих проводника, изолатора, и слично. Због великог обима радова на 
отклањању посљедица елементарне непогоде, поред ангажованих свих радника 
Теренске јединице Прњавор, учествовале су и екипе са механизацијом из: Бања Луке, 
Поткозарја, Крупе на Врбасу, Челинца, Котор Вароши, Србца, Градишке, Приједора и 
Козарске Дубице, а радови су вршени непрекидно до успостављања редовног 
снабдијевања електричном енергијом. Учествовало је од 55 до 85 радника и 13-27 
возила и радних машина.  
КП „Водовод“ а.д. Прњавор, као последицу олујног невремена, претрпјело је штету 
на  резервоару ДР2 Китића брдо која се огледа у оштећењу кровне конструкције 
дистрибутивног резервоара и помоћног објекта, антенског стуба, антене и опреме која 
служи за бежичну комуникацију између резервоара, праћења рада пумпних станица и 
нивоа воде у резервоарима. Штете су саниране од стране радника КП Водовод, а за 
специфичне послове ангажовани су ЕМТелектро инжињеринг и Мартом. Отклањање 
штете је трајало од 1 до 3 дана, а трошкови су износили 3.318,50 КМ. Ради прекида у 
комуникацији између резервоара и пумпних станица било је неопходно ангажовање 
већег броја радника на праћењу нивоа воде у резервоарима и праћењу рада пумпних 
станица. Прекида у водоснабдијевању није било захваљујући правовременом 
реаговању и успостављању снабдијевања електричном енергијом. 
Телекомуникације РС, РЈ Прњавор, на захваћеном подручју највећу штету претрпјела 
је на носивим стубовима и самоносивим кабловима. При санирању штете ангажовани 
су сви радници РЈ и том приликом замијењено је 11 стубова и око 1000 метара 
самоносивог кабла. Остале интервенције односиле су се на појединачне пријаве 
корисника (50-70), а потпуна нормализација телекомуникационих услуга је 
успостављена у року од 7 дана. 
Комисија за процјену штете од елементарне непогоде и друге несреће на подручју 
општине Прњавор изашла је на терен и у оквиру поднешених захтјева евидентирала 
42 захтјева који се, између осталог, односе и на процјену штете која је причињена на 
шуми у приватној својини. У складу с тим, упућен је захтјев Шумској управи 
Прњавор да изврши процјену настале штете. Међутим, одговорено је да обављање 
овог посла захтијева ангажовање вјештака шумарске струке и да Шумска управа 
Прњавор није у могућности удовољити захтјеву, тако да процјена штете на шуми и 
шумским сортиментима није извршена. 
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ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
 

 На подручју општине Прњавор није било појава епидемије, као ни жаришта 
заразних болести.  
 За вријеме и након елементарне непогоде нису исказани захтјеви за 
предузимање мјера хигијенско-епидемиолошке заштите, као ни за привременим 
смјештајем и исхраном. 
 Привредни и друштвени живот одвијао се редовно. 
 Приликом процјене штета као посљедице олујног невремена у августу 2021. 
године није било диференцирања цијена на село и град за глобалну процјену штете на 
зградама у својини грађана због тога што нису исказане потребе за глобалну процјену. 

На основу одредби Упутства о јединственој методологији за процјену штете од 
елементарних непогода („Службени гласник Републике Српске“, број 16/04) Начелник 
општине својим Рјешењем о именовању Комисије за процјену штете од елементарне 
непогоде и друге несреће на подручју општине Прњавор, број: 01/1-014-298/18, од 
19.11.2018. године именовао је Комисију у саставу:  

 
o Драган Панчић, дипломирани инжењер пољопривреде, смјер општи,         

Шеф Одсјека у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
предсједник комисије, 
 

o Зденко Тупајић, професор општенародне одбране, шеф Одсјека за 
цивилну заштиту, члан, 

 
o Далибор Прерадовић, дипломирани инжењер саобраћаја, друмски смјер,         

стручни савјетник у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције,  члан, 

 
o Јеленко Симић, ССС IV степен Гимназија, стручни сарадник у Одсјеку за 

цивилну заштиту, члан, 
 
o Горана Милијаш, дипломирани менаџер у јавној управи, самостални 

стручни сарадник за оперативно-планске послове цивилне заштите у 
Одсјеку за цивилну заштиту, члан. 

 
У складу са тачком 13., алинеја 1.  Упутства, Рјешењем Начелника општине 

именоване су и двије стручне комисије за процјену штета конципиране тако да по 
профилу образовања и стручности могу квалитетно извршити процјену насталих 
штета. Издатим рјешењем о именовању Комисије наложена је потпуна примјена 
Упутства о јединственој методологији за процјену штета од елементарних непогода. 

Стручна контрола процјене штете није организована на подручју општине 
Прњавор. 



 
 

ТАБЕЛЕ РЕЗУЛТАТА 
 

У складу са Упутством о јединственој методологији за процјену штете од елементарних непогода тачка 75.  процјена штете исказује се 
у следећим табелама: 
  
Табела 1. Збирни преглед штета по врстама средстава и својини 

         Табела 1. 

  ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ШТЕТА ПО ВРСТАМА СРЕДСТАВА И СВОЈИНИ   
          
Територија ПРЊАВОР      Узрок штете и година олуја август 2021. године 

    (општина-град)          
          

Укупна штета у  КМ Средства правних лица Средства у личној својини 

свега 
на 

оштећеним 
средствима 

на 
уништеним 
средствима 

свега оштећена уништена свега оштећена уништена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УКУПНО¹        1.799.618,12 325.885,57 1.473.732,55 180.581,20 20.474,20 160.107,00 1.619.036,92 305.411,37 1.313.625,55 

ЗЕМЉИШТЕ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  302.635,57 302.635,57 0,00 5.474,20 5.474,20 0,00 297.161,37 297.161,37 0,00 

ОПРЕМА  18.250,00 18.250,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 
ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ 246.392,25 0,00 246.392,25 585,00 0,00 585,00 245.807,25 0,00 245.807,25 

ШУМЕ И ДИВЉАЧ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
СТОЧНИ ФОНД, ЖИВИНА 
И РИБА ОБРТНА 
СРЕДСТВА 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 

ДОБРА 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 
 Културна добра 

 Добра у домаћинству 
ОСТАЛА СРЕДСТВА И 
ДОБРА (губитак приноса у 
пољопривреди) 

1.223.940,30 0,00 1.223.940,30 159.522,00 0,00 159.522,00 1.064.418,30 0,00 1.064.418,30 

ТРОШКОВИ ИЗАЗВАНИ 
ШТЕТОМ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ИНДИРЕКТНА ШТЕТА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ШТЕТА НА СРЕДСТВИМА 
ВРС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Коментар: 
 
Табела садржи штете по врстама средстава и то: земљиште, грађевински објекти, опрема, дугогодишњи засади, сточни фонд, живина и 
риба, обртна средства, добра у домаћинству и остала средства. Разврставање је извршено на штету правних и физичких лица с обзиром 
да ли је имовина оштећена или уништена. 
Укупно исказана штета по свим исказаним показатељима износи 1.799.618,12 КМ , а од чега 325.885,57 КМ на оштећеним средствима, 
док је 1.473.732,55 КМ уништених средстава. 
Штета на грађевинским објектима је исказана на објектима физичких и правних лица, а већина причињене штете се односи на 
стамбене и помоћне објекте физичких лица.  
Штета на опреми највећим дијелом се односи на штету код правног лица, а мањим дијелом код физичких лица на опреми за 
пољопривредну производњу. 
Штета евидентирана код дугогодишњих засада огледа се на уништеним воћним стаблима: шљиве, јабуке, крушке, трешње, вишње, 
ораха, брескве и др. 
Код осталих средстава и добара евидентиране су све штете на пољопривредним усјевима, ратарским и повртарским (текућа 
пољопривредна производња), а највећа причињена штета је на усјевима кукуруза и соје. 
Напомињемо да износ укупне штете не обухвата штету причињену на шуми и шумским дрвним сортиментима, ни у приватним ни у 
шумама правних лица, из разлога наведених у текстуалном дијелу Елабората. 
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Табела 2. Преглед штета по секторима дјелатности 
 

  ПРЕГЛЕД ШТЕТА ПО СЕКТОРИМА ДЈЕЛАТНОСТИ  Табела 2.  

        
Територија ПРЊАВОР    Узрок штете и година олуја август 2021. године 
            (општина-град)        

            

  

Број јединица 

Укупна 
штета    у 

00/КМ 
(4+5+6+7) 

Штете на средствима   
Индиректна штета 

 
оштећеним уништеним Трошкови  

1 2 3 4 5 6 7  
УКУПНО   1.799.618,12 325.885,57 1.473.732,55      
ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ-              
СВЕГА              
 Индустрија и рударство             

  Пољопривреда и рударство 355 1.473.732,55 0,00 1.473.732,55     

  Шумарство              
  Водопривреда              
  Грађевинарство 309 325.885,57 325.885,57 0,00      
  Саобраћај и везе              
  Трговина              
  Угоститељство и туризам              
  Занатство              
  Стамбено-комуналне дјелатности          
               

ВАНПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ       
 

СВЕГА              
Образовање, наука и култура               

Здравство и социјална заштита и 
остале организације         
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СРЕДСТВА У НАДЛЕЖНОСТИ 
ВРС              

 
Коментар: 
 
Табела приказује преглед штета по секторима дјелатности и то: индустрија, пољопривреда, шумарство, грађевинарство, угоститељство 
и туризам, занатство и стамбено-комуналне дјелатности. Табела садржи број јединица штете, укупне штете (оштећене и уништене) по 
секторима дјелатности. Обзиром на карактеристике елементарне непогоде и захваћене локалитете евидентно је да је највећи дио штете 
причињен у пољопривредном сектору, а у грађевинском дијелу на објектима физичких лица, највећим дијелом кровних конструкција. 
Исто тако, увидом на терену, евидентно је да је велика штета причињена у сектору шумарства, али иста није приказана из већ 
поменутих разлога. 
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Табела 3. Преглед штета по правним субјектима 
 

 ПРЕГЛЕД ШТЕТА ПО ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА 
 

 Табела 3. 

Територија ПРЊАВОР   Узрок штета и година олуја август 2021. године 
       (општина-град)      

Назив правног субјекта и мјесто 
Укупна штета  у 
КМ (3+4+5+6) 

Штета на средствима Трошкови 
Индиректна 

штета 

  оштећеним уништеним   
1 2 3 4 5 6 

"Bosna Bank Internacional" Sarajevo Filijala 
Banja Luka 
 

2.997,00 2.997,00 0,00   

Д.о.о. "МС КОМПАНИЈА" Прњавор 174.522,00 15.000,00 159.522,00   

Руско-Украјинска Православна Црквена 
општина Насеобина Лишња 
 

2.519,20 2.177,20 342,00   

Основна школа "Никола Тесла"  
 

543,00 300,00 243,00   

 180.581,20 20.474,20 160.107,00   

 
 
Коментар: 
 
Штета правних субјеката је исказана финансијским показатељима по субјектима који су имали штету и одвојена је штета на 
уништеним и оштећеним средствима правних субјеката.  
 
 
Табела  4.  Преглед штета по мјесним заједницама и својини 
 
Коментар: Комисија је сматрала да није неопходно израдити поменуту табелу, а могућност истог дата је тачком 74. Упутства. Остале 
табеле прецизно и комплетно приказују укупну штету за подручје општине Прњавор.  
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Табела 5. Преглед штета по врстама и групама средстава 
 

  ПРЕГЛЕД ШТЕТА ПО ВРСТАМА И ГРУПАМА СРЕДСТАВА  Табела 5. 

   Лична      
   (својина¹)     
Територија      ПРЊАВОР    Узрок штете и година олуја август 2021. године 
                   (општина-град)              
        

Врста (групе) добара и средстaва 
Јед. Количина Износ штете у хиљ. КМ  

  оштећена уништена 
на оштећеним 
средствима 

на уништеним 
средствима 

укупно (5+6) 
 

1 2 3 4 5 6 7  

УКУПНО       305.411,37 1.313.625,55  1.619.036,92  
ЗЕМЉИШТЕ                    
Пољопривредно земљиште итд. према 
Номенклатури ha       
               
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ             
Бране, насипи и објекти итд. Према 
номенклатури ком 520 0 297.161,37 0,00 297.161,37 
               
ОПРЕМА              
Енергетске машине, уређаји и 
постројења итд. ком 4 0 3.250,00 0,00 3.250,00  
               
ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ             
Воћњаци итд.  ком   5191 0,00   245.807,25   245.807,25  
ШУМЕ И ДИВЉАЧ              
Шуме лишћара итд.              
               
СТОЧНИ ФОНД, ЖИВИНА И РИБА ком            
Коњи, муле, мазге итд.      68   3.400,00  3.400,00  
               
ОБРТНА СРЕДСТВА              
 Сировине и репроматеријал              
 Полупроизводи и недовршени 
производи итд. према Номенклатури              
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ДОБРА              
 Културна добра              
 Објекти ком            
 Предмети              
 Добра у домаћинствима итд. према 
Номенклатури ком 5   5.000,00 0,00 5.000,00  
               
ОСТАЛА СРЕДСТ. И ДОБРА ha  825,65  1.064.418,30 1.064.418,30  
               
ТРОШКОВИ ИЗАЗВАНИ ШТЕТОМ              
ИНДИРЕКТНА ШТЕТА              
ШТЕТА НА СРЕДСТВИМА ВРС              
         

 
Табела 5.а  Преглед штета по врстама и групама средстава 
 

ПРЕГЛЕД ШТЕТА ПО ВРСТАМА И ГРУПАМА СРЕДСТАВА Табела 5.а 
Правна (својина¹) 

Територија   ПРЊАВОР    

 

Узрок штете и година олуја август 2021. године. 
               (општина-град)              
        

Врста (групе) добара и средсатва 
Јед. Количина Износ штете у КМ  

  оштећена уништена 
на оштећеним 
средствима 

на уништеним 
средствима 

укупно 
(5+6)  

1 2 3 4 5 6 7  

УКУПНО       20.474,20  160.107,00 180.581,20  

ЗЕМЉИШТЕ   Пољопривредно земљиште 
итд. према Номенклатури ha            
               
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ              

Бране и насипи итд. према номенклатури ком 3   5.474,20   5.474,20  
               
ОПРЕМА              
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Енергетске машине, уређаји и 
постројења итд. ком 1   15.000,00   15.000,00  
               
ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ              
Воћњаци итд. ком    7    585,00  585,00  
ШУМЕ И ДИВЉАЧ              
Шуме лишћара итд.              
               
СТОЧНИ ФОНД, ЖИВИНА И РИБА              
Коњи, муле, мазге итд. ком            
               
ОБРТНА СРЕДСТВА              
Сировине и репроматеријал ком            
 Полупроизводи и недовршени 
производи итд. према Номенклатури              
               
ДОБРА              
Културна добра             
Објекти ком           
Предмети              
Добра у домаћинствима итд. према 
Номенклатури ком            
               
ОСТАЛА СРЕДСТ. И ДОБРА ha    145,00    159.522,00  159.522,00  
               
ТРОШКОВИ ИЗАЗВАНИ ШТЕТОМ       XXX XXX    
ИНДИРЕКТНА ШТЕТА       XXX XXX    
ШТЕТА НА СРЕДСТВИМА ВРС              

 

Коментар: 
 

Табела 5. и 5.а приказују штете по врстама и групама средстава правних и физичких лица на одвојеним табелама. Приказани су и 
подаци количина оштећених и уништених средстава у новчаним износима, а евидентно је да се највећи дио штете односи на физичка 
лица. 
У дијелу везаном за шуме нису исказани подаци о површинама и количинама уништених и оштећених дрвних сортимената, а 
напомињемо да су се 42 захтјева односила на процјену штете на истим, и то на око 91 катастарској честици. 
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Табела 6. Зграде, станови, пословни простор, домаћинства и лица у оштећеним и уништеним становима 
 
Коментар: 
 
Табела приказује штете на зградама, становима и пословним просторима домаћинстава и лица у оштећеним и уништеним становима. 
Обзиром на посљедице изазване елементарном непогодом није било потребе за попуњавање Табеле 6. 
 
 
Табела 7.  Штете на културним добрима 
 
Коментар: На подручју општине Прњавор нису пријављене ни евидентиране штете на културним добрима. 
 
 
Табела 8.  Трошкови правних субјеката по врстама трошкова 
 
Коментар: Трошкови се односе на трошкове рада Комисије за процјену штете који нису посебно обрачунавани, јер проистичу из 
надлежности рада чланова Комисије. Трошкови предузетих превентивних мјера и мјера опоравка евидентирани су кроз ставке 
надлежних одјељења. 
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Табела 9. Преглед штета на неосигураним средствима и добрима, по врстама (групама) и својини 
 
  

  
Табела 9. 

 ПРЕГЛЕД ШТЕТА НА НЕОСИГУРАНИМ СРЕДСТВИМА И ДОБРИМА, ПО ВРСТАМА (ГРУПАМА) И СВОЈИНИ  
Територија ПРЊАВОР 

 
Узрок штете и година олуја август 2021. године 

 (општина-град) 
   

  
   

Врста добара и средстава Укупна штета       
у КМ 

Својина правних лица 
у КМ 

Лична својина грађана 
у КМ 

1 2 3 4 
УКУПНО 1.796.621,12 18.062,20 1.778.558,92 
        
ЗЕМЉИШТЕ 

 
  

 

 Пољопривредно земљиште итд. према 
Номенкклатури 

      

        
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 299.638,57 2.477,20 297.161,37 
 Бране и насипи итд. Према 
Номенклатури 

      

        
ОПРЕМА 18.250,00 15.000,00 3.250,00 
 Енергетске машине, уређаји и 
постројења итд. 

      

        
ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ 246.392,25 585,00 245.807,25 
 Воћњаци       
итд. према Номенклатури       
        
ШУМЕ И ДИВЉАЧ       
Шумелишћара        
итд. према Номенклатури 

 
    

  
 

    
СТОЧНИ ФОНД, ЖИВИНА И РИБА 3.400,00 0,00 3.400,00 
 Коњи, муле, мазге,  магарци итд. према 
Номенклатури 
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ОБРТНА СРЕДСТВА 0,00 0,00 0,00 
 Сировине и репроматеријал 

 
    

 Полупроизводи и недовршени 
производиитд. према Номенклатури 

 
    

  
 

    
ДОБРА 

 
    

 Културна добра 
 

    
објекти 

 
  

 

 предмети 
 

    
  

 
    

Добра у домаћинствима  
 

    
итд. према Номенклатури 5.000,00 0,00 5.000,00 
  

 
    

ОСТАЛА СРЕДСТВА И ДОБРА 1.223.940,30 0,00 1.223.940,30 
        
ТРОШКОВИ ИЗАЗВАНИ ШТЕТОМ        
ИНДИРЕКТНА ШТЕТА       
ШТЕТА НА СРЕДСТВИМА ВРС       
  

 
Коментар: 
 
Табела приказује штете на средствима и добрима, по врстама (групама) и својини. На грађевинским објектима је одвојено приказана 
штета у својини правних и физичких лица, као и штета на опреми.  
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Табела 10. Преглед штета на грађевинским објектима грађеним након 1964. године 
 
                ПРЕГЛЕД ШТЕТА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА ГРАЂЕНИМ НАКОН 1964. ГОДИНЕ Табела 10.  
       
Територија_____ПРЊАВОР___    Узрок штете и година олуја август 2021. године 
                општина-град)       
       

Грађевински објекти 
јед. 
мјере 

Количина Износ штета у хиљ. КМ 

оштећена уништена 
на оштећенм 
средствима 

на уништеним 
средствима 

укупно (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

У СВОЈИНИ ПРАВНИХ ЛИЦА   3   5.474,20   5.474,20  

 Бране и насипи m3          

 Канали (објекти) m          

Господарски објекти kom          
Инфраструктура kom      

Објекти kom 3   5.474,20    5.474,20   
             
У ЛИЧНОЈ СВОЈИНИ ГРАЂАНА   520   297.161,37    297.161,37  
             

Стамбене зграде kom 207  122.967,30  122.967,30 
Викенд-куће kom 1   1.484,50    1.484,50 
Стаја за крупну и ситну стоку kom 156   93.677,25    93.677,25 

Зграде за смјештај 
пољопривредних производа 

  6   4.035,50    4.035,50 

Угоститељске радње            
Занатске радње kom          
Зграде за друге пословне намјене kom 3   7.808,00   7.808,00 
Шупе, гараже и остале зграде kom 126    53.169,22    53.169,22 
Бунари и цистерне за воду kom          

 Споменици  kom 21   14.019,60   14.019,60 
У ЛИЧНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАЂАНА- БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ДОЗВОЛЕ 
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Стамбене зграде             

Викенд-куће             
Стаја за крупну и ситну стоку             
              

 
Коментар: 
 
У табели су приказане штете на оштећеним и уништеним објектима правних лица и објектима у својини грађана. Посебно су 
приказане штете по врстама објеката (стамбене зграде, господарски објекти, викенд куће). У табели нису унесени подаци о објектима 
без грађевинске дозволе, пошто тај податак на терену није могао бити адекватно стручно провјерен из разлога што је Законом о 
уређењу простора и грађењу предвиђено да се за објекте који су грађени прије краја 1980. године сматра да су легално изграђени, а с 
обзиром на штете није било ни примјерено бавити се овим питањима са власницима некретнина. 
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МЈЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ШТЕТА 
 
Узимајући у обзир карактеристике елементарне непогоде, највећи дио посљедица захтијевао је хитну санацију, тако да су радови на 
успостављању критичне инфраструктуре извршени одмах и у року до 7 дана након исте (рашчишћавање путних комуникација, 
снабдијевање електричном енергијом, водоснабдијавње, телекомуникације). Општина Прњавор, привредни субјекти и грађани су 
сопственим снагама и средствима извршили неопходне радове на санирању. Највећа штета је евидентирана у области пољопривреде. 
Имајући у виду чињеницу да се ради о штетама већег обима и да је за даље предузимање мјера опоравка неопходна финансијска помоћ 
свим угроженим, Општина Прњавор је разматрала могућности увођења одређених олакшица, али није изнашла адекватна рјешења. 
Обзиром да нема додатних средстава у буџету за помоћ, неопходно је упутити захтјев надлежним органима и институцијама, ради 
додјеле финансијске помоћи.  
 
Процјена штете утврђена је директним увидом у свако средство и добро, које је претрпјело било какву штету од елементарне непогоде 
– олујног невремена и исказана је у натуралним и вриједносним показатељима. 
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