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 На основу  Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и 

спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици 

Српској у 2017. години („Службени гласник Републике Српске“, бр 11/17) Градски 

штаб за ванредне ситуације Града Бијељина на сједници одржаној 02. марта 2017. 

године  д о н о с и 

 

 

 

О П Е Р А Т И В Н И    П Л А Н 
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ 

ПРОСТОРУ У ГРАДУ БИЈЕЉИНА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

 

План садржи: 

 

 I План рада Градског штаба за ванредне ситуације Бијељина на спровођењу 

превентивних и оперативних  мјера заштите и спасавања од шумских и других 

пожара на отвореном простору у 2017. години 

 

 II План оперативног спровођења Плана активности са плановима 

ангажовања и активног учествовања 

 

 III  Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за 

заштиту и спасавање од пожара 

 

IV  Aнализу реализације закључених уговора са привредним друштвима и 

другим правним лицима 

 

 V Финансијски план Града Бијељина за спровођење задатака из области 

заштите и спасавања од пожара 

 

 

I План рада Градског штаба за ванредне ситуације Бијељина на 

спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од 

шумских и других пожара на отвореном простору у 2017. години 

 

 А) Спровођење мјера превентивног дјеловања 

 

1.Одржати сједницу Градског штаба за ванредне ситуације са субјектима од 

значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од 

пожара, на којој ће се усвојити: 

 

а) План рада Градског штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и 

оперативних мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном 

простору у 2017. години. 
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б) План оперативног спровођења Плана активности са плановима ангажовања  и 

активног учествовања, као и ажурним прегледима свих субјеката од непосредног 

значаја за заштиту и спасавање на подручју Града. 

 

в) Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и 

спасавање од пожара. 

 

г)  Анализу реализације закључених уговора са привредним друштвима и другим 

правним лицима 

 

д) Финансијски план Града Бијељина за спровођење задатака из ове области. 

 

Извршиоц  задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

 

Учесници: Субјекти од значаја за спровођење превентивних и 

оперативних  мјера заштите и спасавања од пожара               

Рок: 02.март 2017.године 

 

    

2.Са овим Планом путем медија упознати ширу јавност, упозорити на 

опасности од пожара, и поступању у случају појаве пожара те континуирано 

подизати противпожарну културу и промовисати број за хитне ситуације „121“ и 

број ватрогасне службе „123”. 

 

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                   Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту; 

Територијална ватрогасна јединица Бијељина;ЦЈБ 

Бијељина,Одјељење комуналне полиције;Средства јавног 

информисања. 

Рок: 15. март 2017. године, сталан задатак. 

 

               

 3. Упутити захтјев Одјељењу за пољопривреду за израду Одлуке о 

потребним агротехничким мјерама за уређење и одржавање пољопривредног 

земљишта за заштиту од пожара као и доношење мјера заштите од пожара које се 

морају предузимати у шумама у приватном власништву (чл. 26. Закона о 

пољопривредном земљишту „Сл. гласник Републике Српске“, бр. 93/06).  

 

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације  

Учесник: Одјељење за  пољопривреду 

Рок: 15. март 2017. Године 

          

 4. Обезбједити предуслове за достављање информација и извјештаја о стању 

угрожености и предузетим мјерама Републичкој управи цивилне заштите  

свакодневно када надлежни орган, услед непосредне опасности од пожара,донесе 

одлуку о поступању по Плану приправности или нареди предузимање потребних 

оперативних мјера заштите и спасавања. 
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Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту; 

Територијална ватрогасна јединица Бијељина 

Рок: 15.април 2017.године 

 

               

 5. Успоставити ефикасан систем осматрања,обавјештавања и узбуњивања на 

подручјима са повећаним ризиком од пожара. 

 

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:   Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту; 

Повјереници цивилне заштите; ЦЈБ Бијељина;Средства 

јавног информисања 

Рок:                          01.април 2017.године 

 

              

 6. За вријеме пожарне сезоне режим рада и дежурства ускладиће се са 

индексом опасности од пожара. Координирати рад са др. органима и службама у 

Граду и предузимати потребне мјере у циљу правовременог обавјештавања о 

настанку пожара као и провођењу потребних мјера у пружању помоћи код гашења 

пожара. 

 

Извршиоци задатка Градски штаб за ванредне ситуације; Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту; Територијална 

ватрогасна јединица Бијељина;Одјељење комуналне 

полиције 

Учесник:                    Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина 

Рок: По потреби 

    

 

Б)  Спровођење мјера одговора 

 

У случају повећане/непосредне опасности од већих пожара и њихових 

последица оперативне мјере заштите и спасавања од пожара на подручју Града 

спроводиће се по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге 

несреће Града Бијељина и овом Плану, при чему руководећу улогу има Градски 

штаб за ванредне ситуације.  

 

7. Када се усљед опасности од пожара у Граду донесе Наредба о поступању 

по мјерама из Плана приправности и приступи провођењу неопходних оперативних 

мјера заштите и спасавања вршиће се информисање грађана о насталој ситуацији, 

мјерама које се предузимају,као и давање упутстава грађанима и другим субјектима 

о поступању.  
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Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације; Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту; Територијална 

ватрогасна јединица Бијељина 

Учесници:                   Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина; Средства 

јавног информисања 

Рок: У складу са Планом приправности и током трајања 

опасности 

 

 

 8. Доношење Наредбе о узбуњивању, организација узбуњивања и давање 

упутстава о поступању. 

 

Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб за ванредне ситуације   

Учесници:                 Средства јавног информисања 

Рок:                            Ускладу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања 

 

 

 9. Доношење Наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих 

људских и материјално-техничких капацитета Града. 

 

Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесник:                    Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Рок:                            У складу са Планом мобилизације 

 

 

 10. Доношење Наредбе о евакуацији, организација евакуације и збрињавања 

угроженог становништва. 

 

Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                    Територијална ватрогасна јединица Бијељина;Градска 

специјализована јединица за заштиту од пожара. 

Рок:                            У складу са Планом евакуације и збрињавања 

 

 

 11.Наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средства за помоћ и 

др.средства која се користе у заштити и спасавању од пожара у ванредним 

ситуацијама на угроженим подручјима Града. 

 

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                    Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту;Територијална ватрогасна јединица 

Бијељина;Градска јединица цивилне заштите за заштиту 

од пожара; Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у 

Граду сходно донешеној Одлуци Градоначелника. 

Рок:                            У складу са процјеном ситуације и Плану хитног 

поступања. 
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12. У најсложенијим ситуацијама када су директно угрожена насеља и 

животи људи и када су исцрпљени капацитети Града,  тражиће се од Републичке 

управа цивилне заштите, ангажовање тимова за деминирање, сусједних општина, 

Владе Републике Српске и ОС БиХ. 

 

Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                  Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина; 

Републички штаб за ванредне ситуације 

Рок:                            У складу са са процјеном ситуације   

 

 

 13.Организовање прихвата оперативних снага и средстава, домаћих и 

међународних, пристиглих у помоћ, упознавање истих са тренутном ситуацијом 

додјељивање задатака. 

 

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                  Републичка управа цивилне заштите, Републички штаб за 

ванредне ситуације 

Рок:                            У складу са процјеном ситуације 

 

 14.Организација пријема, смјештаја и расподјеле свих врста помоћи 

укључујући и међународну помоћ. 

 

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                  Републичка управа цивилне заштите, Републички штаб за 

ванредне ситуације 

Рок:                            У складу са процјеном ситуације 

 

 15. Достављање Подручном одјељењу –Републичке управе цивилне заштите 

редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде о ситуацији 

на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама и приједлогом мјера. 

 

Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације, Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Учесници: Сви ангажовани субјекти по Плану заштите и спасавања 

од пожара 

Рок: У току елементарне непогоде 

 

 

 В) Спровођење мјера опоравка 

 

 16.Доношење Наредби о процјени насталих штета и предузимању мјера на 

санирању посљедица и опоравку од елементарне непогоде и пружања помоћи 

угроженима у складу са могућностима Града. 
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Изврђшиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Чланови Градског штаба, Градска управа – надлежна 

одјељења и службе 

Рок: У складу са процјеном ситуације 

 

 

II План оперативног спровођења плана активности са плановима        

ангажовања и активног учествовања 

 

 А) Спровођење мјера превентивног дјеловања 

 

1.Одржати радни састанак Градоначелника и представника цивилне 

заштите, Територијалне ватрогасне јединице и Комуналне полиције у циљу 

припреме, ангажовања и провођења мјера заштите од пожара. 

 

Извршиоц задатка: Градоначелник 

Учесници:                  Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту;Територијална ватрогасна јединица Бијељина, 

Одјељење комуналне полиције 

Рок:                            31.март 2017.године.  

 

 

2. Формирати базу података водних капацитета (језера, шљункара, канала и 

др.водозахвата) за потребе гашења пожара на отвореном простору. 

 

Изврђшиоц задатка: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Учесници: Територијална ватрогасна јединица Бијељина 

Градски инспектор за воде 

Рок: Сталан задатак 

 

 

3. Извршити ажурирање Процјене угрожености и Плана цивилне заштите за  

заштиту од пожара. Извршити анализу стања опремљености и обучености 

субјеката од значаја за заштиту и спашавање од пожара. 

 

Извршиоц задатка: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Учесник:                  Територијална ватрогасна јединица Бијељина 

Рок:                            10. март 2017. године 

 

 

 

4. Предузети потребне мјере на забрани стварања депонија и чишћењу истих 

на подручју Града. 
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Извршиоци задатка: Одјељење комуналне полиције и 

Одјељење за стам. комун. послове и заштиту животне 

средине 

Учесници:                  Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту и 

Еколошка удружења. 

Рок:                            31. март 2017. године 

 

 

5.Урадити списак људи, возила и др. опреме који ће се у случају пожара 

већих размјера упутити као помоћ на подручје друге општине сходно Одлуци 

Градоначелника. 

 

Изврђшиоци 

задатка: 

Градоначелник, Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Учесници: Територијална ватрогасна јединица Бијељина 

Рок: 15.март.2017.године 

 

   

 6. Током пожарне сезоне појачати осматрање и надзор шума, ниског 

растиња, усјева и грађевинских објеката којим пријети повећана опасност од 

настајања и ширења пожара. 

 

Извршиоц задатка: Власници земљишта и објеката 

Учесници:                  Одјељење комуналне полиције; Одјељење за инспекцијске 

послове; Инспекција за заштиту од пожара 

Рок:                            По потреби 

 

 

 7. Организовати и провести обуку Градске јединице цивилне заштите за 

заштиту од пожара са Територијалном ватрогасном јединицом  Бијељина. 

Припаднике Јединице цивилне заштите за заштиту од пожара, приликом извођења 

обуке, осигурати од посљедица несретног случаја као и код евентуалног 

ангажовању на гашењу пожара. 

 

Извршиоц задатка: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Учесник:                  Територијална ватрогасна јединица Бијељина 

Рок:                            30.мај 2017. године 

 

 

 8. Извршити детаљну припрему и отклањање техничких недостатака на 

возилима и опреми потребној за гашење пожара. 

 

Извршиоц задатка: Територијална ватрогасна јединица Бијељина 

Рок:                            15. март 2017. године 
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9.Планирати набавку и извршити опремање Територијалне ватрогасне 

јединице Бијељина средствима прикупљеним у складу са одредбама члана 81. 

Закона о заштити од пожара ( "Сл.гласник Републике Српске бр.71/12). 

 

Извршиоци задатка: Градска управа Града Бијељина и Ватрогасни савез 

Републике Српске 

Учесници:                  Територијална ватрогасна јединица Бијељина 

Рок:                            15.март  2017. године 

 

 

 10. Непосредно пред почетак жетвених радова као и у периоду трајања 

жетвених радова на подручју Града јуни-јули налаже се инспекцији за заштиту од 

пожара и пољопривредној инспекцији да врше појачану контролу у циљу примјене 

законских прописа о мјерама заштите од пожара. 

 

Извршиоци задатка: Одјељење за инспекцијске послове – пољоприврени 

инспектор;Републички инспектор за заштиту од пожара 

Рок:                            Јуни - јули 2017. године 

 

              

 11. У наредном временском периоду „прољеће-љето“ стриктно спровести 

одредбе Градске Одлуке о мјерама заштите од пожара које се односе на забрану 

ложења отворене ватре, паљења корова, смећа и др. материја на јавним и зеленим 

површинама, уништавање запаљивих материја и др. 

 

Извршиоци задатка: Одјељење комуналне полиције; Одјељење за инспекцијске 

послове-пољопривредна инспекција 

Рок:                            Сталан задатак 

 

 

 12.Градска управа је обавезна да благовремено путем Дома здравља и 

апотека становништву у угроженом подручју обезбједе довољне количине лијекова 

и медицинских средстава за вријеме трајања евентуалне угрожености од пожара. 

 

Извршиоци задатка: Одјељење за друштвене дјелатности, Дом здравља 

Бијељина 

Учесници: Апотеке на угроженом подручју 

Рок: 1.мај 2017.године и према потреби 

 

   

 13. За вријеме повећане опасности од пожара на подручју Града Бијељина 

Одсјек за односе са јавношћу и Територијална ватрогасна јединица вршиће 

информисање јавности о степену опасности, потребним мјерама, као и мјерама које 

сами грађани треба да предузимају у циљу смањења или отклањања опасности од 

пожара.  
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Извршиоци задатка: Одсјек за односе с јавношћу Градске управе; 

Територијална ватрогасна јединица Бијељина        

Учесници:                  Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту; ЦЈБ 

Бијељина, Подручно Одјељење цивилне заштите 

Бијељина; Одјељење комуналне полиције 

Рок:                             У току трајања опасности 

 

 

Б) Спровођење мјера одговора 

  

У случају повећане/непосредне опасности од већих пожара и њихових 

посљедица оперативне мјере заштите и спасавања од пожара на подручју Града 

спроводиће се по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге 

несреће Града Бијељина и овом Плану, при чему руководећу улогу има Градски 

штаб за ванредне ситуације, док је носилац у извршавању оперативних мјера и 

задатака Територијална ватрогасна јединица Бијељина.  У ванредним ситуацијама 

ангажују се и додатне снаге: Јединица цивилне заштите за заштиту од пожара и 

остале јединице цивилне заштите са додатним средствима ангажованим од А.Д. 

„Комуналац“ и Д.О.О. „Патриот“ Бијељина. 

 

14. Припрема и доношење наредбе за поступање по Плану приправности. 

 

Извршиоц задатка: Градоначелник 

Учесник: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Рок: У складу са Планом приправности. 

 

 

15.Обезбјеђење континуираног функционисања веза, водоснабдијевања и 

снабдијевања електричном енеријом без обзира на временске и друге услове. 

 

Извршиоци задатка: „Телеком Српске“ а.д. Бања Лука, „Електропривреда РС“ 

РЈ Електродистрибуција Бијељеина, А.Д. „Водовод и 

канализација“  Бијељина. 

Рок: Сталан задатак 

 

 

16.Активирање Штаба за ванредне ситуације Града Бијељина. 

 

Извршиоц задатка: Градоначелник 

Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 

Чланови штаба за ванредне ситуације 

Рок: У складу са процјеном ситуације. 
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17.Проглашење ванредне ситуације на подручју Града Бијељина. 

 

Извршиоц задатка: Градоначелник 

Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације 

Рок: У складу са процјеном ситуације 

 

 

18.Доношење Наредбе о активирању оперативно-комуникативног центра 

Града Бијељина по наређењу мјера приправности односно проглашењу ванредне 

ситуације. 

 

Извршиоц задатка: Градоначелник 

Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације 

Рок: У складу са процјеном ситуације 

 

 

 19. Провођење мјера и задатака цивилне заштите, спасавања и пружања 

помоћи угроженом становништву на подручјима Града угроженим  од пожара. 

Према степену и обиму угрожености вршиће се интервенције и ангажовање 

снага. У I степену ангажују се редовне снаге Територијалне ватрогасне јединице 

Бијељина  сходно оперативном плану дјеловања на подручју Града. 

 У II степену код повећаног обима угрожености уколико редовне снаге нису 

у могућности да локализују пожар ангажују се додатне снаге резервног састава 

Градске јединице цивилне заштите за заштиту од пожара, Јединице цивилне 

заштите опште намјене и локално становништво. Такође се ангажују и додатна 

средства: двије цистерне из А.Д. „Комуналац“ и двије цистерне из Д.О.О. 

„Патриот“. 

 У III највишем степену угрожености уколико дође до великих пожара а већ 

ангажоване снаге и средства нису у могућности да их локализују тражи се додатна 

помоћ од сусједних општина (Брчко, Зворник, Угљевик), Републичке управе 

цивилне заштите, МО БиХ и МУП-а Републике Српске. 

 

Извршиоци задатка: По Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде и 

друге несреће Града Бијељина-Плану хитног поступања и 

овом Плану: Градски штаб за ванредне ситуације, 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 

Територијална ватрогасна јединица Бијељина, Градска 

јединица цивилне заштите за заштиту од пожара, Субјекти 

од значаја за заштиту и спасавање у Граду сходно 

донешеној Одлуци Градоначелника 

Учесници:                  Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина, ЦЈБ 

Бијељина, Републички штаб за ванредне ситуације. 

Рок:                            У складу са процјеном ситуације и Плану хитног 

поступања 
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В) Спровођење мјера опоравка 

 

 

20. Вршење процјене насталих штета од пожара на подручју Града. 

 

Извршиоци задатка: Формиране градске комисије за процјену штета 

Учесници: Правна и физичка лица која су претрпјела штету 

Рок: Непосредно по престанку испољавања елементарне 

непогоде и др.несреће 

 

 

21. Провођење мјера санације и опоравка од последица пожара и пружање 

помоћи. 

 

Извршиоци задатка: Градска управа-надлежна одјељења и службе, Привредна 

друштва и др. правна лица у Граду из области комуналне 

дјелатности, ватрогаства, здравства, грађевинарства, 

енергетике и др.области. 

Учесници: Угрожени објекти 

Рок: Непосредно по престанку испољавања опасности од 

пожара 

 

 

Прилог: Преглед материјално-техничких капацитета Града за заштиту и 

    спасавање од пожара. 

 

 

III Анализа стања опремљености и обучености субјеката од значаја за 

заштиту и спасавање од пожара.  

 

          Опремљеност Територијалне ватрогасне јединице Бијељина је на 

задовољавајућем нивоу. 

Територијална ватрогасна јединица Бијељина опремљена је са  сљедећом техником 

и опремом: 

 

1. Навално возило   3 комада 

2. Ватрогасне цистерне  4     „ 

3. Техничко возило   1     „ 

4. Аутомеханичке љестве  1     „ 

5. Возила за превоз ватрогасаца 2     „ 

6. Командно возило   1     „ 

 

 Сва наведена возила су опремљена са потребном ватрогасном опремом, 

техничким алатом и другом потребном опремом. 

 Укупан капацитет воде 44.000 литара и 1.900 литара пјенила. 

У 2017.години  Планом јавних набавки планира се сљедећа набавка: 
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-Ватрогасног возила, љества са корпом за гашење пожара и спасавање људи на 

објектима са дохватом на висини од минимум 32 метра у износу од 1.300.000,00 

КМ. 

-Набавка два теренска ватрогасна возила са ватрогасном надоградњом у износу од 

250.000,00 КМ. 

-Набавка техничкиг возила са опремом у износу од 268.000,00 КМ. 

 

 

 Обученост припадника ватрогасних јединица 

 

Наставним Планом и програмом обуке и оспособљавања у области заштите и 

спасавања од елементарних непогода и других несрећа у 2017.години, планирана је 

заједничка практична вјежба Градске специјализоване јединице цивилне заштите за 

заштиту од пожара и Територијалне ватрогасне јединице Бијељина. Вјежба је 

планирана да се изведе у мјесецу мају 2017.године. 

 Територијална ватрогасна јединица Бијељина (укључујући Јању) има 56 

оперативаца који су стручно обучени и оспособљени за гашење пожара и то : 

 

1. Руководиоци акције гашења пожара  16 

2. Професионални ватрогасац  40 

 

 Сви оперативци су опремљени личном заштитном опремом (шљем, опасач, 

одијело за  интервенције, чизме и друга лична опрема).  

 

IV Финансијски план 

 

 За спровођење мјера и задатака заштите и спасавања од шумских и других 

пожара у 2017. години чији су извршиоци Градски штаб за ванредне ситуације и 

Градска управа Града Бијељина обезбиједиће се финансијска средства у буџету 

Града док ће остали извршиоци за извршење послова из своје надлежности 

планирати и финансијска средства. 

 Буџетом Града за потребе Територијалне ватрогасне јединице Бијељина у 

2017.години  планирана су  средства у износу од 1.928,000,00 КМ. 

Наведена средства утрошиће се на набавку ватрогасног возила са зглобно-

телескопском корпом за гашење пожара и спасавање људи, минимум дохвата на 

висини од 32 метра, набавку два теренска ватрогасна возила са ватрогасном 

надоградњом,набавку техничког возила са опремом, набавку пратеће опреме и 

средстава и текуће одржавање ватрогасних возила. 

 

Напомена:  Град Бијељина није закључивао оквирне уговоре са привредним 

                     друштвима и субјектима од значаја за провођење оперативних задатака 

                     у заштити и спасавању од пожара. 

 

Број_______________     КОМАНДАНТ ШТАБА 

Бијељина, 

Датум:_____________ 

                            Мићо Мићић 


