
  На основу  Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2017. години 

који је донијела Влада Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", 

бр. 11/17) Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина на сједници 

одржаној 02. марта 2017. године  доноси  

 

ОПЕРАТИВНИ  ПЛАН  

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА 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 поплава у 2017. години. 

 

 II План оперативног провођења Плана са плановима ангажовања и активног 

учешћа на спровођењу мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2017. 

години на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката од непосредног значаја 

за заштиту и спашавање. 

 

 III Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за 

заштиту и спашавање од поплава. 

 

 IV Анализу реализације уговора закључених са привредним друштвима, 

правним лицима, те другим субјектима од значаја за спровођење оперативних 

задатака. 

 

             V Финансијски план Града Бијељина за спровођење мјера и задатака 

заштите и спасавања од поплава у 2017. години. 

 

 

I  План рада Градског штаба за ванредне ситуације Бијељина на  

спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од 

поплава у 2017. години 

 

А) Спровођење превентивних мјера и задатака 

 

 1.Одржати сједницу Градског штаба за ванредне ситуације Бијељина са 

субјектима од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и 

спашавања од поплава на којој ће се усвојити: 

План рада Градског штаба за ванредне ситуације на провођењу 

превентивних и оперативних мјера заштите и спашавања од поплава у 2017. 

години. 

 План оперативног провођења Плана са плановима ангажовања и активног 

учешћа на спровођењу мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2017. 

години на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката од непосредног значаја 

за заштиту и спашавање. 

 Анализа стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту 

и спашавање од поплава. 

            Анализа реализације уговора закључених са привредним друштвима, 

правним лицима, те другим субјектима од значаја за спровођење оперативних 

задатака. 
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            Финансијски план Града Бијељина за провођење мјера и задатака заштите и 

спашавања од поплава у 2017. години. 

 

Ивршилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације Бијељина  

Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и спасавање од 

поплава у Граду                                          

Рок: 02. март 2017. године 

 

 

2.Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања 

вршењем сталног праћења водостаја ријека на подручју Града Бијељина усљед 

повећаног ризика од поплава у наредном периоду. 

 

Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације, 

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту, ЈУ „Воде Српске“, Републички 

хидрометеоролошки завод 

Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите 

Бијељина – оперативно - комуникативни 

центар, ХЕ Зворник, ХЕ Б. Башта и ХЕ 

Вишеград 

Рок: Сталан  задатак 

 

 

 3.Упознати становништво са могућим поплавама и њиховим посљедицама 

те о томе вршити благовремено обавјештавање путем средстава јавног 

информисања и непосредно на терену,  промовисати кратки број за хитне 

интервенције 121. 

 

Извршиоци задатка:   Градски штаб за ванредне ситуације и  

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 

Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите 

Бијељина; Републички хидрометеоролошки 

завод; Јавна установа "Воде Српске"  

Рок: Трајан задатак 

 

 

 4.Када надлежни орган у  ситуацијама непосредне опасности од поплава 

донесе одлуку о поступању по мјерама из Плана приправности или нареди 

предузимање неопходних оперативних мјера заштите и спасавања                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Градски штаб ће свакодневно достављати редовне извјештаје о стању на 

угроженом подручју и предузетим мјерама Подручном Одјељењу цивилне заштите 

Бијељина. 
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Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације, Одјељење 

за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Учесник : Подручно Одјељење цивилне заштите  

Бијељина 

Рок: По потреби 

 

Б) Спровођење мјера одговора 

 

Спровођење мјера одговора  односно оперативних мјера и задатака у заштити и 

спасавању од поплава врши се по Плану заштите и спасавања од елементарне 

непогоде и друге несреће Града Бијељина-Плану хитног поступања и по овом 

Плану при чему руководећу улогу има Градски штаб за ванредне ситуације. 

 

5.У ситуацијама непосредне опасности од елементарне непогоде-поплаве, са 

тенденцијом даљег погоршања, доношење Наредбе о  узбуњивању и давање 

упутстава за дјеловање. 

 

Извршиоци задатка: Градоначелник,Градски штаб за ванредне 

ситуације 

Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту,  Средства јавног информисања 

Рок:                           По плану узбуњивања 

 

 

6.Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, 

као и давање упутстава  и саопштења грађанима и другим субјектима о поступању. 

 

Извршиоц  задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                Средства јавног информисања 

Рок:                           Током елементарне непогоде 

 

 

7.Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација планираних људских и 

материјално-техничких капацитета Града у заштити и спасавању од поплава. 

 

Извршиоци задатка: Градоначелник,Градски штаб за ванредне 

ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Учесници: Снаге и субјекти по плану мобилизације 

Рок:                            У складу са процјеном и Планом мобилизације 

 

 

8.Доношење Наредбе о евакуацији, организација и провођење евакуације и 

збрињавања становништва са подручја угроженим поплавама. 
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Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб за ванредне 

ситуације 

Учесници: Јединице цивилне заштите за заштиту од 

поплава, Ронилачки клубови "Пантери"и 

"Наутилус", Територијална ватрогасна 

јединица, ЦЈБ Бијељина, Јединица граничне 

полиције,   Јединице ОС БиХ 

Рок:                            По Плану евакуације и збрињавања 

 

                      

9.Наређује употребу снага за заштиту и спасавање,средстава помоћи и 

др.средстава која се користе у заштити и спасавању од поплава у ванредним 

ситуацијама на угроженим подручјима Града. 

 

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту,Јединице цивилне заштите, Субјекти 

од значаја за заштиту и спасавање у Граду 

сходно донешеној Одлуци Градоначелника 

Рок:                           У складу са процј. ситуације и Плану хитног 

поступања 

 

 

 10.У ванредним приликама када заштита и спасавање од поплава 

превазилази могућности ангажованих капацитета Града, упутити захтјев  

Републичкој управи цивилне заштите и Републичком штабу за ванредне ситуације 

за пружањем додатне помоћи у вршењу евакуације угрожених и болесних, 

снабдијевања храном, лијековима и др.потребама угроженог становништва. 

 

Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб за ванредне 

ситуације 

Учесник:                     Подручно Одјељење цивилне заштите 

Бијељина 

Рок:                             У складу са процјеном ситуације 

 

 

 11. У ванредним ситуацијама када су исцрпљени сви расположиви цивилни 

капацитети упутити захтјев за ангажовање Оружаних снага БиХ. 

 

Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације-

Градоначелник 

Учесници:                   Републичка управа цивилне заштите, 

Републички штаб за ванредне 

ситуације,Министарство одбране БиХ 

Рок:                              Ускладу са процјеном ситуације 
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12.У ванредним ситуацијама обезбједити организован прихват оперативних 

снага и средстава међународне помоћи, упућених на наше подручје, упознавање 

истих са тренутном ситуацијом и додјела задатака које ће проводити. 

 

Извршиоц задатка:    Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                   Републичка управа цивилне 

заштите,Републички штаб за ванредне 

ситуације 

Рок:                              У складу са процјеном ситуације 

                     

                

13.Организација пријема, смјештаја и расподјеле свих врста помоћи 

укључујући и међународну помоћ. 

 

Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације, 

Градска организација црвеног крста 

Учесници:                  Градска управа-надлежне службе, Волонтери 

Рок:                            У складу са процјеном ситуације 

 

 

14.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, 

као и израда анализе предузетих мјера прије, за вријеме трајања и након престанка 

ванредне ситуације са приједлогом мјера за унапређење система заштите и 

спасавања  од поплава. 

 

Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне ситуације,Одјељење 

за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Учесници:                  Сви ангажовани субјекти по Плану заштите и 

спасавања од поплава  

Рок:                            У току елементарне непогоде 

 

 

15.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. 

 

Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне ситуације 

Учесници:                 Чланови Градског штаба, Градска управа -

надлежна одјељења и службе 

Рок:                            У складу са процјеном ситуације 
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           II       План оперативног провођења Плана са плановима ангажовања и     

                     активног учешћа на спровођењу мјера и задатака заштите и  

                     спасавања од поплава у 2017. години на подручју Града Бијељина   

                     са прегледом субјеката од непосредног значаја за заштиту и  

                     спашавање 

 

 На мјерама и задацима заштите и спасавања од поплава поред Градског 

штаба за ванредне ситуације, Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 

Градске управе Града Бијељина, Подручног Одјељења цивилне заштите Бијељина, 

Јавне установе "Воде Српске", сходно донешеном Плану одбране од поплава у 

Републици Српској за 2017. годину од Владе Републике Српске, Плану заштите и 

спасавања од елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина и овом Плану  

ангажоваће се и бројне друге институције, установе, службе и привредна друштва 

од значаја за заштиту и спасавање. 

 

А) Спровођење превентивних мјера и задатака 

 

1. Извршити инспекцијски преглед водозаштитних и осталих водних 

објеката  на подручју Града и наложити мјере за њихово текуће и инвестиционо 

одржавање. Извјештај о стању водозаштитних и осталих водних објеката за 

заштиту од поплава доставити Градском штабу за ванредне ситуације. 

 

Извршиоци задатка: Градска управа Града Бијељина – Одјељење за  

инспекцијске послове, градски водни 

инспектор,  Републичка управа за инспекцијске 

послове-Републички инспектор за воде 

Учесници:                   Одјељење комуналне полиције, 

Одјељење за борачко-  инвалидску и цивилну 

заштиту, ЈУ "Воде Српске"Бијељина, Ј.П. 

„Воде“ Бијељина 

Рок:                              01. март 2017.године 

 

 

  2.Извршити чишћење шахтова, канала и корита свих бујичних водотока на 

подручју Града.  

 

Извршиоци задатка:   ЈП "Воде"Бијељина, ЈУ "Воде Српске" 

Бијељина,  Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и  заштиту животне средине                                  

Учесници:                    Ангажована привредна душтва. 

Рок:                               Трајан задатак                                      

 

 

3.Обезбједити насипни материјал, вреће за пијесак, алат и пловна средства 

ради обезбјеђења услова за ефикасно дјеловање у случају поплава већих размјера. 

 

 

 



 7 

Извршиоци задатка:   Градска управа Града Бијељина, Одјељење за 

борачко-инвалидску и цивилну заштиту, 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

заштиту  животне средине, ЈУ "Воде Српске" 

Бијељина 

Учесници:                   Д.О.О.„Бијељина пут“ и др.ангажована 

привредна друштва 

Рок:                              28. фебруар 2017. године 

 

 

 4. Извршити отклањање техничких и др. недостатака на возилима и опреми 

која се користи у заштити и спашавању од поплава. 

 

Извршиоци задатка: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту ,Ронилачки клубови "Пантери" и 

"Наутилус", Територијална ватрогасна 

јединица 

Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и спашавање 

Рок: 15.март. 2017. године 

   

              

 5. У циљу смањења ризика од поплава на подручју Града Бијељина 

наставити са формацијским јачањем и оспособљавањем јединица цивилне заштите 

за заштиту од поплава и других несрећа на води и под водом. 

 

Извршиоц задатка: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 

Учесници: Одсјек за послове мјесних заједница и Савјети 

мјесних заједница.                   

Рок: 31. март 2017. године 

 

            

  6.У циљу ефикаснијег спровођења превентивних и  оперативних задатака 

заштите и спасавања од поплава планирати и реализовати савјетовања и додатно 

обучавање и оспособљавање штаба, старјешина и јединица ЦЗ за заштиту од 

поплава и других несрећа на води и под водом, старјешина јединица опште 

намјене, као и Савјета мјесних заједница. 

 

Извршиоци задатка:   Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту                                  

Учесници:  Градска управа Града Бијељина, 

Одјељење за послове мјесних заједница 

Рок: Трајан задатак 

 

 

 

 . 
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            7.Припаднике јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање од поплава  

осигурати од посљедица несрећног случаја,обезбједити им новчану накнаду за 

вријеме ангажовања сходно Закону, обучити их и опремити потребном опремом за 

заштиту и спасавање од поплава. 

 

Извршиоц задатка:    Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 

Учесник:                     Одјељење за финансије 

Рок:                              По потреби 

  

 

8. Градску специјализовану јединицу цивилне заштите за заштиту од 

поплава и других несрећа на води и под водом опремити  додатно са два 

алуминијска чамца  са ванбродским моторима и приколицом за чамце. 

 

Извршиоци задатка: Одјељ. за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту, Територијална ватрогасна јединица 

Бијељина 

Учесници:                  Служба за јавне набавке, инвестиције и надзор,                                   

Одјељење за финансије. 

Рок:                             31.јул 2017.године 

 

 

 9.Спријечити неконтролисано одлагање смећа као и непланску 

експлоатацију шљунка. 

 

Извршиоци задатка: Републичка управа за инспекцијске послове, 

Одјељење за инспекцијске послове,Одјељење 

комуналне полиције 

Учесник:                     Јавна установа "Воде Српске" 

Рок:                             Сталан задатак 

 

 

 10.Спријечити изградњу стамбених и др. објеката на критичном небрањеном 

подручју. 

 

Извршиоци задатка: Републичка управа за инспекцијске 

послове,Одјељење за инспекцијске послове 

Учесници:  Одјељење за просторно уређење,Јавна 

установа "Воде Српске" 

Рок:                             Сталан задатак 

 

 

 11.У циљу превентивног дјеловања одн. смањења ризика од поплава у 

годишњим и дугорочним плановима планирати финансијска средства потребна за 

санацију и одржавање постојећих одн. изградњу нових водозаштитних објеката. 

 

 



 9 

Извршиоци задатка: Јавна установа "Воде Српске", Градска управа 

Града Бијељина-Одјељење за финансије 

Учесници:                  Одјељење за пољопривреду, Јавно предузеће 

"Воде" Бијељина, Одјељење за стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине 

Рок:                             Сталан задатак 

 

 

12.У 2017.години на подручју Града Бијељина планира се извођење 

следећих радова на изградњи нових, санацији и одржавању постојећих 

водозаштитних објеката:  

-Рехабилитација канала Дашница кроз Град Бијељину, 

-Реконструкција Мајевичког ободног канала (МОК) у дужини од 12,6 км, 

канала Глоговац и спојног канала Дашница-МОК, 

-Реконструкција пумпних станица Бегов пут,  Домуз скела, и Тополовац као 

и устава у Јањи, на каналу Селиште у Балатуну, на ушћу Дашнице у р.Саву и на 

споју Дринског и Савског насипа у Рачи, 

-Почетак изградње Дринског насипа у оквиру којег би се вршила изградња 

насипа корита р.Јање за 1.и 2.фазу која чини саставни дио Дринског насипа, 

-Уређење корита р.Јање за 3.фазу, 

-Наставак ископа канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања, 

-Чишћење и уређење бујичних потока на подручју МЗ Љељенча, 

-Чишћење канала у МЗ Хасе, 

-Текуће одржавање примарних, секундарних и терцијалних канала, 

шљунчање и гредерисање путева ХМС Семберија Бијељина, 

-Ургентни радови у мјесним заједницама, додјела цијеви за израду пропуста, 

каналисање путева и санацију одрона, 

-Чишћење,копање и продубљивање канала „Црвени поток“дужине 1140 м у 

Вел.Обарској и Градцу, 

-Дератизација дијела каналске мреже и остали радови. 

 

Извршиоци задатка: Јавна установа"Воде Српске" 

Бијељина,Градска управа Града 

Бијељина,Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине, 

ЈП“Воде“Бијељина 

Учесници: Влада Републике Српске-Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Рок:                            31.12.2017.године 

                    

 

13. Извршити поправку путева до водозаштитних објеката који се користе у 

одбрани од поплава по утврђеним приоритетима. 

 

  Извршиоци задатка: Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине,Јавно предузеће 

;Воде" Бијељина, ЈУ"Воде Српске" Бијељина 

Рок:                            15.04.2017.године 
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14.У случају потребе у одбрани од поплава сходно Плану заштите од 

елементарне непогоде и друге несреће и овом Плану  преко Одјељења за стамбено 

комуналне послове и заштиту животне средине вршиће се ангажовање  тешке 

грађевинске механизације од привредних друштава која исту посједују. 

 

Извршиоц задатка:     Одјељење за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине-начелник  

Учесници:                    Привредна друштва од значаја за заштиту и 

спасавање(имаоци радних машина) 

Рок:                               По потреби 

 

 

15.Сачинити спискове људи,возила и опреме који ће се, у случају поплава 

већих размјера , сходно одлуци Градоначелника, моћи упутити на подручје другог 

града/општине. 

 

Извршиоц задатка: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 

Учесници:                  Подручно одјељење цивилне заштите 

Бијељина 

Рок:                             15.март 2017.године 

 

  

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

апотека ,становништву у угроженим подручјима обезбједи довољне количине 

потребних лијекова и медицинских средстава за вријеме трајања евентуалне 

угрожености од поплава. 

 

Извршиоци задатка: Одјељење за друштвене дјелатности 

Дом здравља Бијељина 

Учесници:                  Апотеке у подручјима угроженим од поплава 

Рок:                             15.март 2017.године и према потреби   

 

Б) Спровођење мјера одговора 

 

17.У случају повећане/непосредне опасности од већих поплава и њихових 

последица у Граду ће се рад и дежурства ускладити са метеоролошком ситуацијом 

а интензивно ће се координисати рад са савјетима мјесних заједница на угроженим 

подручјима, органима и службама сусједних општина,  са Дистриктом-Брчко, 

хидроелектранама узводно на ријеци Дрини, ЈУ "Воде Српске", Републичком 

управом цивилне заштите, ЦЈБ Бијељина . 

 

Извршиоц задатка: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 

Учесници:                 ЈУ"Воде Српске", Подручно                           

одјељење цивилне заштите Бијељина, ЦЈБ 

Бијељина, Одсјек за послове мјесних заједница 

Рок:                           Према потреби 
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18.Припрема и доношење наредбе за поступање по Плану приправности. 

 

Извршиоц задатка: Градоначелник 

Учесници:                Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну 

заштиту 

Рок:                           У складу са Планом  приправности 

 

 

19.Обезбјеђење функционисања веза, водоснабдијевања и снабдијевања 

електричном енергијом без обзира на временске и друге услове. 

 

Извршиоци задатка: "Телеком Српске"а.д.Бања Лука,                                   

"Електропривреда РС"  РЈ Електродистр. 

Бијељина,                       А.Д."Водовод и 

канализација Бијељина 

Рок:                             Сталан задатак 

  

 

20.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 

 

 

21.Проглашење ванредне ситуације на подручју Града Бијељина. 

 

Извршиоц задатка: Градоначелник 

Учесници:               Чланови штаба за ванредне ситуације 

Рок:                          У складу са процјеном ситуације 

 

 

22.Доношење Наредбе о активирању оперативно-комуникативног центра 

Града Бијељина по наређењу мјера приправности одн.проглашењу ванредне 

ситуације. 

 

Извршиоц задатка: Градоначелник 

Учесници:                Чланови штаба за ванредне ситуације 

Рок:                           У складу са процјеном ситуације  

 

23.Провођење мјера и задатака заштите и спасавања и пружања помоћи 

угроженом становништву на поплављеним подручјима Града Бијељина:ојачавање 

постојећих и подизање нових привремених насипа; вршење евакуације и 

збрињавања становништва,стоке и материјалних добара; достављање пакета хране, 

воде,хигијене, лијекова и других потреба угроженом становништву; спровођење 

хигијенско-епидемиолошких и здравствених мјера заштите на угроженом подручју. 
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Извршиоци задатака: По Плану заштите и спасавања од елементарне 

непогоде и др. несреће Града Бијељина-Плану 

хитног поступања:  Градски штаб за ванредне 

ситуације,Градска управа-надлежна одјељења 

и службе,ЈУ"Воде Српске" Бијељина,  Градска 

организација црвеног крста, Јединице цивилне 

заштите за заштиту од поплава, Ронилачки 

клубови "Пантери"и "Наутилус", 

Територијална ватрогасна јединица Бијељина,  

 Здравствене екипе  Дома здравља 

Бијељина,Привредна друштва и др.правна лица 

од значаја за   заштиту и спасавање у Граду 

Бијељина ,ЦЈБ Бијељина, Јединица граничне 

полиције, Јединице ОС БиХ, грађани-

волонтери 

Учесници:                  Републичка управа цивилне заштите-Подручно 

одјељење цивилне заштите Бијељина 

Републички штаб за ванредне ситуације 

Рок:                             У складу са процјеном ситуације 

         

  

В) Спровођење мјера опоравка 

 

24.Вршење процјене насталих штета од поплава 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 

елем.непогоде 

 

 

25.Провођење мјера санације посљедица и опоравка од елементарне 

непогоде и пружање помоћи угроженима. 

 

Извршиоци задатка: Градска управа- надлежна одјељења и службе, 

Привредна друштва и др правна лица у Граду 

из области комуналне дјелатности,.здравства, 

грађевинарства,ветеринарства,водопривреде, 

енергетике,ватрогаства и др.области 

Учесници:                  Угрожени субјекти 

Рок:                             Непосредно по престанку испољавања 

елементарне непогоде                     

  

 

Прилог: Преглед јединица и материјално-техничких капацитета за заштиту и 

    спасавање од поплава на територији Града Бијељина. 
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III     Анализа стања опремљености и обучености субјеката од значаја  

за  заштиту и спашавање од поплава 

 

 Током протекле године стање опремљености цивилне заштите је дјелимично 

побољшано.У протеклој 2016. години за потребе Одјељења за борачко-инвалидску 

и цивилну заштиту извршена је набавка новог теренског возила.  

 Планирана обука  свих градских специјализованих јединица цивилне 

заштите као и јединица цивилне заштите за заштиту од поплава у мјесним 

заједницама  реализована  је у потпуности током 2016.године. 

 Цивилна заштита од опреме за заштиту и спашавање од поплава располаже 

укупно са 27 чамаца,  25 ванбродских мотора, 100 прслука за спасавање на води, 87 

комада рибарских комбинезона, 94 пари рибарских чизама, 1040 пари кратких 

гумених чизама и како је већ наведено са 50.000 врећа за пијесак и пумпама.  

У овој години планира се додатно опремити јединица за заштиту и 

спасавање од поплава у складу са одобреним средствима и то са 2 алуминијска 

чамца, два ванбродска мотора и приколицом за чамце. 

У току 2017.године реализоваће се и већ започети пројекат са ЦЦИ „Побољшање 

система за превенцију и заштиту од поплава у Граду Бијељина“којим ће се 

побољшати опремљеност и обученост цивилне заштите у овој области. 

У 2017.години планира се редовна обука свих градских специјализованих 

јединица цивилне заштите као и јединица цивилне заштите за заштиту од поплава у 

мјесним заједницама.  

 Јединице цивилне заштите за заштиту од поплава и других несрећа на води  

у 13 мјесних заједница уз р. Дрину и Саву опремљене су са личном опремом и ове 

јединице по потреби користиће чамце цивилне заштите али ће се такође по потреби 

ангажовати и чамци у власништву грађана и припадника цивилне заштите. Ове 

јединице су недовољно опремљене за поплаве већих размјера.  

Територијална ватрогасна јединица у Бијељини добро је опремљена и 

обучена, а у наредном периоду потребно је више пажње посветити опремању и 

обучавању ронилачких клубова  „Пантери“ и „Наутилус“. 

 

 Када су у питању остали субјекти од значаја за цивилну заштиту исти 

посједују одређене капацитете који се могу ставити у функцију заштите и 

спашавања али су ти капацитети када дође до катастрофалних поплава недовољни, 

те се увијек мора рачунати са додатним снагама и средствима који ће се тражити од 

Републичке управе цивилне заштите, Владе Републике Српске и МО БиХ. 

   

 

        IV         Анализа реализације уговора закључених са привредним    

                     друштвима, правним лицима те другим субјектима од значаја за  

                     спровођење оперативних задатака 

   

 

Градска управа Града Бијељина није закључивала оквирне уговоре са привредним 

друштвима и другим правним лицима за спровођење оперативних задатака заштите 

и спасавања од поплава у Граду Бијељина. 

 

У случају потребе Градски штаб ће преко Одјељења за стамбено – комуналне 

послове и заштиту животне средине вршити ангажовање привредних друштава за 
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извршење потребних услуга и радова у циљу заштите од поплава у складу са 

донешеним одлукама, прописаним обавезама и надлежностима. 

Јавна установа „Воде Српске у  чијој је надлежности управљање и одржавање 

објеката за одбрану од поплава на поплавном подручју Семберије закључила је 

уговор са предузећем ДОО „Бијељина пут“ Бијељина за извођење радова и набавку 

средстава и опреме приликом редовне и ванредне одбране од поплава. 

 

 

        V          Финансијски план Града Бијељина за спровођење мјера и задатака 

                      заштите и спасавања од поплава у 2017. години 

 

 

 За спровођење мјера и задатака заштите и спасавања од поплава у 2017. 

години чији су извршиоци Градски штаб за ванредне ситуације и Градска управа 

Града Бијељина обезбједиће се  финансијска средства у буџету Града.  

 Носиоци задатака утврђени овим планом дужни су у оквиру властитог 

буџета, обезбједити финансијска средства потребна за њихову реализацију. 

 Буџетом Града у Одјељењу за пољопривреду планирана су финансијска 

средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката у износу 

од 330.000,00 КМ. као и 318.500,00 КМ учешћа у финансирању ЈП "Воде"Бијељина. 

За трошкове експропријације, обезбјеђено је 520.000.00 КМ. 

Од водопривредних накнада преко Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

заштиту животне средине реализоваће се током 2017.године инфраструктурни 

пројекти и радови у функцији заштите од поплава  у планираном износу од 

400.000,00 КМ.  

За потребе цивилне заштите односно набавку опреме за зашиту и спасавање 

од поплава  ( алуминијских чамаца са ванбродским моторима и приколицама и 

машине за пуњење врећа са пијеском)  планирана су средства у износу  од 

60.000,00 КМ. 

 

 

VI Завршне одредбе 

 

Овај план објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељине" 

 

  

 

Број:______________     КОМАНДАНТ ШТАБА 

Бијељина, 

Датум:____________ 

                              Мићо Мићић   


