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            УВОД

План хитног поступања разрађује задатке,  мјере и  активности које  спасилачке и

хитне службе и  други  субјекти  од  значаја  за  заштиту и  спасавање реализују у  случају

елементарне  непогоде  и  друге  несреће  у  Граду  Бијељина.  Планом  хитног  поступања

постижу се сљедећи циљеви:

a) Брзо и ефикасно пружање помоћи онима којима је помоћ потребна,

b) Заштита  материјалних  и  других  добара,  животне  средине  од  негативног  утицаја

елементарне непогоде и друге несреће,

c) Што брже стварање основних услова за нормализацију живота на подручју погођеном

елементарном непогодом  и другом несрећом,

d) Провјера предложених рјешења у пракси и стално прилагођавање/ревизија.

Јединица  локалне  самоуправе  је  први  и  основни  ниво  организовања,  планирања  и

спровођења свих фаза одговора на елементарну непогоду и другу несрећу. 

С обзиром да је подручје Града Бијељина највише изложено ризику од поплава у Плану

хитног поступања тежиште је дато на провођење мјера, задатака и активности у заштити и

спасавању од  поплава,  спасилачких  и  хитних  служби  и  других  снага  одговора  на  ову

елементарну непогоду.

Поред поплава План садржи провођење мјера и задатака у заштити , спасавању и пружању

помоћи  и  од  осталих  природних  непогода  којима  је  изложено  подручје  Града:

метеоролошких  појава  (олујног  вјетра  кише  и  града,  сњежних  падавина  и  снијега,

екстремно високих температура и суше), клизишта, земљотреса као и несрећа од пожара,

несрећа у путном саобраћају и води те предузимању мјера у спречавању појаве односно

ширења епидемија код људи и животиња.
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1. МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА

1.1. Процјена угрожености од поплава

Поплаве представљају највећи ризик за подручје Града услед богате хидрографске

мреже, рељефа, геолошког састава земљишта и климатских карактеристика. 

Ризик  од  поплава  повећан  је  и  услед  неуређених  водотока,  недовољног  броја

објеката  за  одбрану  од  поплава  као  и  нередовног  одржавања  постојећих  објеката  за

одбрану од поплава.

Предвиђање поплава је могуће али обим и интезитет поплава је тешко предвидјети

јер  је  за  унапређење  мониторинга,  ране  најаве  и  прогнозе  потребно  постојеће

хидростанице  оспособити  као  и  повећати  број  истих,  затим  потребно  је  увођење

хидролошких модела за прогнозу водостаја -поплава као и система хидроаларма 

Са аспекта вјероватноће и учесталости најчешће су бујичасте поплаве мањих ријека

и потока које се дешавају готово сваке године услед обилних падавина и које изазивају

ограничене штете, затим бујичасте поплаве услед изливања ријеке Дрине и мањих ријека (у

комбинацији) које се дешавају често и имају трајне посљедице са великим материјалним

штетама и на крају поплаве од великих вода ријеке Саве и Дрине које се дешавају ријетко

али имају катастрофалне посљедице јер изазивају огромне материјалне штете.

Посљедице  се  очитују  у  физичком  угрожавању  становништва  које  живи  у

високоризичним  подручјима  и  приобаљу  наведених  ријека,  угрожавању  њихове

егзистенције  услед  изазваних  штета  на  стамбеној  инфраструктури,  у  пољопривредној

дјелатности којом се претежно бави односно земљорадњи и сточарству као и у великим

оштећењима  комплетне  инфраструктуре  (привреда,  саобраћај,  установе,  школе)  на

поплављеним подручјима.

Најугроженије подручје је уз ријеку Дрину, од насеља Јања до насипа у Балатуну

којем поред Јање гравитирају и насеља Амајлије, Попови, Дворови, Крива Бара, Даздарево

и  Трњаци  тј.преко  20.000  становника.  Разлози  су  неуређена  обала  ријеке  Дрине  и

непостојање одбрамбеног насипа.

Најчешће поплаве  услед  обилних кишних падавина дешавају се  услед  изливања

мањих  ријека,  притока  ријеке  Саве  и  ријеке  Дрине:  Лукавца,  Гњице,  Ступња,  Јање,

Брезовице и Тавне које су бујичастог карактера, те услед брзог надолажења и неуређених

водотока  долази  до  њиховог  изливања  из  корита  и  плављења  насеља  која  истима

гравитирају. Најчешће долази до плављења следећих насељених мјеста: Вршани, Нови, Д.

Буковица, Доњи Магнојевић, Средњи Магнојевић, Пиперци, Доњи Драгаљевац,  Средњи

Драгаљевац,  Доња Чађавица,  Јања,  Модран,  Обријеж,  Којчиновац,  Суво Поље,  односно

потенцијално је угрожено од 15.000 – 20.000 становника. 

Опасностима од поплава изложено је и подручје уз ријеку Саву, а посебно насеља

Вршани и Нови, јер на овом подручју нема одбрамбених насипа тако да ријека Сава и њене

притоке Лукавац и Гњица често плаве ово подручје. 

Велику опасност представља и канал "Дашница" који протиче кроз сами Град, а

налази се у каналском систему Дрина - Дашница -  ГОК који је преко водозахвата Уставе у

Јањи директно спојен са ријеком Дрином те је због уласка заобалних вода и неуређене

инфраструктуре на каналу приликом високих водостаја у мају 2014. године поплављен и

сами административни центар Град Бијељина.

Подручја на територији Града гдје најчешће долази до плављења су: МЗ Јања, МЗ
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Амајлије  и  МЗ  Нови,  те  готово  сваке  године  бивају  заплављене  знатне  површине

пољопривредног  земљишта  које  гравитира  напријед  наведеним  водотоцима.  Поред

наведених насеља, често бивају преплављени локални, као и магистрални путеви Бијељина

–  Брчко  и  Бијељина  –  Зворник  који  пролазе  кроз  насеља  Доња  Чађавица и   Вршани

односно насеље  Јања.

Површина поплавног подручја Семберије је 496,96 km² и угрожена је дакле од три

вида поплавних вода: спољне воде ријеке Саве и Дрине, брдске воде са обронака Мајевице

и унутрашње воде као посљедице падавина.

Потенцијалну опасност од поплава за становништво Града представљају и бране,

односно  хидроакумулације  узводно  на  ријеци  Дрини,  прије  свега  ХЕ  Зворник,  Бајина

Башта и Вишеград чијим би знатним оштећењем или рушењем у вријеме високог режима

вода ријеке Дрине дошло до плављења свих насеља уз ријеку Дрину, а већим дијелом и

самог  административног  центра  Града  Бијељина,  што  би  изазвало  катастрофалне

посљедице по становништво, материјална добра, инфраструктуру и животну средину.

Оштећењем  или  рушењем  бране,  тј.  неконтролисаним  испуштањем  воде  из

хидроакумулационог језера „Снијежница“ на ријеци Растошници, на подручју Града била

би  заплављена сва  насеља уз  ријеку Јању,  односно која  истој  гравитирају:  Суво Поље,

Модран, Јања, Којчиновац, Љесковац, Глоговац и Пучиле. Што се и десило у мају 2014.

године.

Због  нередовног  одржавања,  недовољног  улагања  у  одржавање  водопривредних

објеката у протеклом периоду и неизвршења реконструкције на нижим дионицама (Височ

и Рача) такође ни постојећи Савски насип није безбиједан што се и потврдило приликом

мајских  поплава  2014  године  када  је  водостај  ријеке  Саве  у  знатној  мјери  премашио

стогодишњи ниво те је дошло до преливања насипа, пуцања и плављења насељених мјеста:

Батковић-Клис, Остојићево, Горњи Бродац, Доњи Бродац, Велино Село и Балатун. 

Обилне падавине у мају 2014.године изазвале су најгори могући сценарио то јест

катастрофалне поплаве услед изливања свих  водотока на подручју Града Бијељина.  Из

корита су се излиле ријека Дрина, ријечице Јања, Ступањ, Гњица, Лукавац, канал Дашница,

Мајевички ободни канал, Главни ободни канал, а услед преливања и пробоја насипа на

ријеци Сави дошло је до изливања р.Саве и плављења свих насеља уз ову ријеку. 

Поплављено је 40% територије Града око 30500 ха земљишта и угрожено 35-40 хиљада

становника.  Поплављена  су  сва  насеља  уз  наведе  ријеке  и  канале,  стамбени  објекти,

индустријски  објекти,  објекти  инфраструктуре,  културни  и  вјерски  објекти,

пољопривредна газдинства и пољопривредно земљиште. 

Катастрофалне  поплаве  изазвале  су  ланац  догађаја,појаву  клизишта,  прекид  у

електро и водоснабдијевању, прекид путних комуникација те отежано функционисање и

прекид  у  раду  фиксне  и  мобилне  телефоније.  Услед  прекида  у  редовном  одвијању

привредног и друштвеног живота приступило се предузимању мјера заштите и спасавања а

потом и санације.Ванредна ситуација на подручју Града била је на снази 2 мјесеца. 

1.2. Субјекти и снаге заштите и спашавања од поплава 

Постојећи ниво интервентних капацитета за заштиту и спасавање од поплава може 

пружити успјешан одговор на репрезентативне сценарије односно поплаве ограниченог 

обима и интензитета , док су за катастрофалне поплаве које обавезно прати "ланац 

догађаја" интервентни капацитети недовољни односно потребно је ангажовање додатних 
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снага и средстава и тражење помоћи са стране.

У организацији и спровођењу  заштите и спашавања од поплава најнепосредније се 

ангажују:

1) Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту-Одсјек за цивилну заштиту.

2) Градоначелник Града Бијељина.

3) Градски штаб за ванредне ситуације.

4) ЈУ "Воде Српске".

Одсјек за цивилну заштиту у сарадњи са Јавном установом  "Воде Српске" непрекидно 

прати стање у овој области и предузима планиране мјере и активности с обзиром на сталну

угроженост подручја Града од поплава.

Градоначелник који је и у функцији Команданта Градског штаба за ванредне ситуације 

самоиницијативно или на предлог Подручног руководиоца одбране од поплава односно 

Градског штаба за ванредне ситуације  сходно Закону проглашава  ванредну ситуацију  

услед опасности од поплава  на подручју Града Бијељина и наређује употребу снага и 

средстава  цивилне заштите и др. субјеката у заштити и спашавању становништва и 

материјалних добара на подручју Града.

На сједници Градског штаба за ванредне ситуације предлаже се доношење Одлуке о 

ванредној ситуацији услед поплава а по проглашењу исте од стране Градоначелника Штаб  

непосредно руководи заштитом и спашавањем на угроженом подручју од поплава,  врши 

употребу снага и средстава цивилне заштите и координира активности свих учесника на 

заштити и спашавању угроженог становништва.

Члан  Штаба за заштиту од поплава поступа по плану и предлаже Штабу предузимање 

одговарајућих мјера у циљу најцјелисходнијег рјешавања проблема у заштити 

становништва и материјалних добара од поплава и непрекидно прати стање у овој области.

Приоритет код спасавања имају људи односно повријеђени, дјеца, старије и изнемогле 

особе.

Када се изврши спасавање људи онда се врши спасавање материјалних добара.

У склопу овог Плана је и Наредба о главном оперативном плану одбране од поплава у 

којој је обухваћено и поплавно подручје Семберије.

Организацију и провођење редовне одбране од поплава врши Јавна Установа "Воде 

Српске".

 Према Наредби о Главном оперативном плану одбране од поплава почетак редовне 

одбране од поплава на поплавном подручју Семберије је када водостај ријеке Саве на 

водомјерној летви у Рачи достигне + 650 цм, а почетак ванредне одбране од поплава за 

савски насип је када водостај ријеке Саве достигне ниво од + 750 цм на водомјеру у Рачи. 

Почетак редовне одбране на р. Дрини је када водостај на водомјерној станици Радаљ 

достигне + 450 цм, а ванредне одбране је на + 500 цм.

Поред тога проглашење ванредне ситуације може се извршити услед угрожености од 

поплава на подручју Града гдје нема објеката за одбрану од поплава (насеља уз ријеку 

Дрину и Саву као и рјечице Јању, Гњицу и Лукавац).

Проглашењем ванредне ситуације услед поплава мобилишу се интервентне снаге 

према следећем распореду :

1)Професионалне и хитне службе  са људством и опремом 
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-Територијална ватрогасна јединица Бијељина.

-Служба хитне помоћи Дома здравља Бијељина

-Остале службе у оквиру својих редовних послова и задатака у области

 здравствене и ветеринарске заштите, водо и електро снабдијевања  и 

 комуналних дјелатности.

2) Градске специјализоване јединице цивилне заштите са људством и опремом

    - Чета за заштиту од поплава и несрећа на води и под водом.

    - Чета прве медицинске помоћи.

    - Вод за заштиту животиња (ветеринарска).

    - Вод за асанацију терена.

    - Јединице за заштиту од поплава и несрећа на води у 13 МЗ уз ријеку Дрину и

     ријеку Саву.

3) Ронилачки клубови "Пантери" и "Наутилус".

4) Јединице цивилне заштите опште намјене и повјереници.

5) Остала привредна друштва и друга правна лица на подручју Града Бијељина која су у 

обавези поступати по члану 23.Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, 

према Одлуци Градоначелника.

6) Грађани - волонтери.

Мобилизацију снага и средстава цивилне заштите по Одлуци Штаба  врши Одјељење  

за борачко-инвалидску и цивилну заштиту-Одсјек за цивилну заштиту Града Бијељина. 

Градска чета цивилне заштите за спасавање на води и под водом по потреби 

ангажује се на цјелокупном подручју Града Бијељина односно на најугроженијем дијелу 

Града због веома добре попуњености са стручним кадром и посједовања потребних 

материјално-техничких средстава и опреме за ове намјене.

Одјељења за спасавање на води која су формирана у мјесним заједницама угроженим 

од поплава: Јањи, Амајлијама, Поповима, Међашима, Балатуну, Броцу, Велином Селу, 

Батковићу, Г. Црњелову, Д, Црњелову, Вршанима и Новом ангажују се по потреби углавном

на подручју своје мјесне заједнице.

Ове јединице су слабије опремељене материјално-техничким средствима.

У организацију заштите од поплава ангажују се и повјереници заштите и спасавања у 

угроженим мјесним заједницама.

Поред професионалних и хитних служби, снага и средстава цивилне заштите у 

организацији и заштити од поплава ангажују се и др. субјекти са подручја Града:

1) Јавна установа "Воде Српске" врши одбрану од поплава од вањских вода ријеке 

Дрине и ријеке Саве (савски и дрински насипи)као и одбрану од брдских вода.Јавна 

Установа "Воде Српске"  врши и одржавање објеката за одбрану од поплава (савског и 

дринског насипа, Главног ободног канала,Мајевичког ободног канала , канала Селиште и 

канала "Дашница", црпних станица, а ради и обалу утврде ријеке Дрине.

2)  Јавно Предузеће "Воде" Бијељина. врши одбрану од унутрашњих вода 

хидромелиорационог подручја "Семберије" (систем унутрашње каналске мреже).

3) Градска Управа Града Бијељина преко Одјељења привреду и пољопривреду, 

Одјељења за друштвене дјелатности и Одјељења за стамбено комуналне послове ангажује 
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организације, установе, и предузећа која се ангажују у заштити од поплава као и санирању 

посљедица од поплава.

4) У заштити и спашавању људи и материјалних добара од поплава и санирању 

посљедица по потреби ангажује се и  ЈУ Дом здравља у Бијељини, ЈУ Болница "Свети 

Врачеви", Градска организација црвеног крста Бијељина,  АД. "Комуналац" Бијељина, АД. 

"Водовод и канализација", Д.О.О. "Бијељина Пут", Д.О.О "Хигра" Бијељина а уколико 

посљедице од поплава превазилазе могућности заштите ангажованих цивилних структура 

онда ће се затражити помоћ од војске и полиције.

1.3. Преглед интервентних капацитета заштите  и спасавања од поплава

       (Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)

1.4. Мјере и задаци заштите и спасавања и пружања помоћи од поплава

У заштити и спашавању од поплава на подручју Града Бијељина планира се спровођење 

сљедећих мјера :

1) Грађевинске и друге техничке мјере- ојачавање постојећих и подизање нових 

привремених насипа.

2) Евакуација становништва, стоке, материјалних и других добара 

3) Збрињавање евакуисаног становништва.

1.4.1.Грађевинске и друге техничке мјере - ојачавање постојећих и подизање нових

привремених насипа.

У циљу одбране од поплава сходно насталој ситуацији и опасностима од изливања и

плављења подручја уз ријечне водотокове планира се спровођење ојачавања постојећих 

насипа, изградње односно подизање нових привремених насипа односно препрека као и 

прочишћавање и уклањање водених наноса који узрокују изливање воде из ријечних 

корита. 

Ове мјере проводи ЈУ "Воде Српске" ангажовањем људства и механизације од 

привредних друштава која посједују радне машине : Д.О.О "Бијељина пут", Д.О.О. "Хигра"

и друге по потреби.

У хитним ситуацијама на локалним водотоцима ангажовање механизације по 

наредби Градског штаба врши и Градска управа Града Бијељина преко Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

У одбрани од поплава поред ангажоване механизације, уз ријечна корита-обале и на 

постојећим насипима планира се подизање и постављање ткз. "зечијих насипа" односно 

пуњење и постављање врећа са пијеском на најкритичнијим дионицама.

Током поплава у мају 2014.године укупно је напуњено и постављено 32000 врећа са 

пијеском на локалитетима уз канал "Дашница" у Граду, "Дашнички насип" за одбрану 

Црњелова, насип уз ГОК и Савски насип на дионицама у Рачи и на Височу.

Обезбјеђење пијеска односно насипног материјала, врећа и алата врше ЈУ"Воде 

Српске", надлежна одјељења и службе Градске управе, Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине, Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

и Служба заједничких послова.

Цивилна заштита тренутно има на залихама 50000 врећа за пијесак и 270 лопата.

Ангажовање људства за пуњење и постављање врећа са пијеском врши се по 
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наредби Градског штаба за ванредне ситуације који координира наведеним активностима у 

којима су поред припадника цивилне заштите укључене и бројне друге снаге и субјекти: 

Територијална ватрогасна јединица, полиција, ОС БиХ, локално становништво, 

добровољне екипе и волонтери.

1.4.2.Евакуација становништва, стоке, материјалних и других добара

Евакуација је мјера заштите и спасавања која представља планско, организовано и 

привремено премјештање становништва и материјалних добара, са подручја за која се 

процјењује да могу бити захваћена елементарном непогодом и другом несрећом односно са

подручја захваћеног елементарном непогодом и другом несрећом, на неугрожена или мање 

угрожена подручја, исте сусједне или друге општине односно града под условом да другим

мјерама заштите и спасавања није могуће заштити људе и материјална добра.

Евакуација по обиму може бити потпуна или дјелимична, а по времену извођења 

правовремена или накнадна.

Дјелимична евакуација обухвата само одређене категорије становништва: инвалиде, 

старе, болесне, изнемогле, труднице, мајке са дјецом, дјецу и ученике основних школа.

Приоритет у евакуацији су људи а потом материјална добра.

Евакуацију становништва и материјалних добара наређује Градоначелник.

Припреме и спровођење евакуације врши Градски штаб за ванредне ситуације, у 

сарадњи са савјетима мјесних заједница у којима се врши евакуација.

Као мјера заштите и спашавања на подручју Града Бијељина планира се и по 

потреби спроводи евакуација становништва и материјалних добара са сљедећих подручја 

односно мјесних заједница угрожених од поплава: Јање, Амајлија, Попова, Дијелова, 

Дворова, Даздарева, Криве Баре, Трњака, Балатуна, Велина Села, Доњег и Горњег Бродца, 

Остојићева, Батковића-Клис, Вршана, Новог, Доњег и Горњег Црњелова, Сувог Поља, 

Модрана, Којчиновца, Љесковца, Патковаче, Пучила, Д.Чађавице, Доњег и Средњег 

Драгаљевца, Доње Буковице.

Према најгорем могућем сценарију процјењује се да је потребно евакуисати око 

10000 људи (у последњим поплава у мају 2014.године евакуисано је око 7200 људи).

У спровођењу евакуације становништва поред Градског штаба за ванредне 

ситуације плански се ангажују спасилачке екипе специјализованих јединица цивилне 

заштите за заштиту од поплава и несрећа на води и под водом, ронилачки клубови 

"Пантери" и "Наутилус", Територијална ватрогасна јединица Бијељина , Јединица граничне

полиције, ОС БиХ, Републичка управа цивилне заштите те спасилачке екипе из сусједних и

других општина у БиХ као и из иностранства.

У спровођењу евакуације поред спасилачких екипа наведених снага и субјеката 

плански се ангажују: 

- За санитетско обезбјеђење евакуације (обезбјеђење сталних пунктова прве медицинске 

помоћи дуж путева евакуације као и покретних екипа )-Дом здравља Бијељина.

- За регулисање саобраћаја на путним правцима евакуације ЦЈБ Бијељина - Полицијска 

станица за безбједност саобраћаја.За одржавање реда ангажоваће се Полицијска 

станица Бијељина и Полицијска станица Јања.

- За превоз евакуисаног становништва са утврђених пунктова (које не посједује властита

превозна средства) обезбједиће се превоз аутобусима А.Д. "Семберија транспорт" 

Бијељина. У случају поплављености главних и  магистралних  путних праваца за 

евакуацију ће се користити алтернативни путни правци.
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Услед угрожености од поплава евакуацију сточног фонда извршиће власници стоке 

уз помоћ Градског штаба за ванредне ситуације, Одјељења за привреду и пољопривреду и 

Ветеринарске службе.

Током поплава у мају 2014.године евакуисано је 17270 грла стоке (говеда, коња, свиња и 

оваца). 

1.4.3. Збрињавање евакуисаног, угроженог и настрадалог становништва

Ради збрињавања евакуисаног,  угроженог и настрадалог становништва од поплава 

предузимају се хитне мјере и активности за смјештај, исхрану и обезбјеђење других 

потребних услова за живот угрожених, настрадалих и евакуисаних грађана. 

Процјењује се да би у крајње неповољним околностима требало збринути око 10000

лица односно по категоријама : око 4500 дјеце до 15 година, 2500 инвалида и око 3000 

старијих, болесних и изнемоглих лица.

Градски штаб за ванредне ситуације у сарадњи са савјетима мјесних заједница 

непосредно руководи збрињавањем.

По наредби Градског штаба за ванредне ситуације власници и корисници објеката и 

просторија у јавној употреби ( домови, школе и хотели и др.) који су погодни за смјештај (а

према Закону ) дужни су привремено смјестити грађане и материјална добра са угрожених 

подручја Града.

Преглед капацитета за збрињавање евакуисаних лица

       (Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)

Поред наведених објеката за смјештај ће се по потреби користити и други 

друштвени објекти.

Од угоститељских објеката поред ЈУ Бања "Дворови" односно хотела "Свети Стефан" на

територији Града смјештајне капацитете посједују и хотел "Пирг" и "Коноба" Етно село

Станишићи (110 лежаја), хотел "Дрина"(106 лежаја) и хотел "Шицо" (20 лежаја) као и 14

приватних мотела: мотел "Перић"-70 лежаја, мотел "Нено"- 31 лежај, мотел "Азуро" - 20

лежаја, мотел "Ман"-14 лежаја, мотел "Монако"-30 лежаја, мотел"Деспотовић" - 20 лежаја,

мотел"Брђак"  -  15  лежаја,  мотел"Интергај"  -  15  лежаја,  мотел"Ристић"  Главичице  -34

лежаја и мотел "Зеленовић" Амајлије -14 лежаја. Укупни капацитети су 311 соба односно

820 кревета. Поред наведених по потреби могу се ангажовати и остали друштвени објекти

на територији Града. 

Од опреме за збрињавање евакуисаних лица цивилна заштита тренутно располаже са:

-300 комада ћебади,

-62 пољска кревета,

-24 помоћна лежаја,

-150 врећа за спавање,

-4 велика шатора (30 m²),

-30 мањих вишенамјенских шатора,

-покретном пољском кухињом,

-27 кухињских сетова ( посуђа),

-68 малих плинских апарата,

-400 комада канистера полусклопивих за воду,

-резервоар за воду (5000 литара)

Наведена опрема добијена је путем донација послије мајских поплава 2014.године.
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Преглед и задаци субјеката у збрињавању евакуисаног, настрадалог и угроженог

становништва

Поред Градског штаба и цивилне заштите у реализацији задатака збрињавања 

учествују и Градска управа  са надлежним службама и одјељењима , Градска организација 

црвеног крста, институције, установе, привредна друштва и друга правна лица из области 

здравства, социјалне заштите, угоститељства, друштвене исхране, снабдијевања храном и 

другим животним намјерницама, комуналних услуга, невладине организације, хуманитарне

организације и волонтери.

1)Градска управа путем надлежних служби и одјељења обезбјеђује набавку и 

дистрибуцују воде, хране и других потреба за евакуисано, настрадало и угожено 

становништво.Обезбјеђује магацински простор за смјештај и дистрибуцију хране,воде и 

других потреба евакуисаном, угроженом и настрадалом становништву. У градској кухињи 

врши припрему хране за угрожене и настрадале. Обезбјеђује потребне количине горива.

2)Градска организација црвеног крста најнепосредније се ангажује у збрињавању 

евакуисаног становништва у прихватним центрима као и прихвату и подјели помоћи у 

води, храни и другим потребама (одјећи, обући, креветима, шаторима, ћебадима) 

угроженом и настрадалом становништву.

3)Јавна здравствена установа "Дом здравља" Бијељина са својим секторским 

амбулантама организује и пружа прву здравствену помоћ угроженом становништву. Дом 

здравља организује рад љекарских тимова у колективним центрима за збрињавање као и 

рад мобилних екипа које обилазе угрожено становништво у свим поплављеним 

подручјима, обавља прегледе и врши подјелу лијекова. Такође врши провјеру санитарно-

техничког и хигијенског стања у формираним колективним центрима гдје је смјештено 

евакуисано становништво, врши дезинфекцију као и постављање дезинфекционих 

баријера у циљу спречавања епидемија.

4)Јавна здравствена установа Општа болница "Свети Врачеви" Бијељина врши 

збрињавање односно стационарно лијечење обољелог и настрадалог становништва.

5)Центар за социјални рад организује социјалну заштиту у прихватним центрима за 

најугроженије односно дјецу, инвалиде, старе и болесне.

6)А.Д."Водовод и канализација" врши снабдијевање питком водом, контролу 

исправности питке воде, израду додатних чесми ради снабдијевања водом и др.послове.

7)З.Е.Д.П. "Електро- Бијељина" А.Д. Бијељина РЈ Електродистрибуција Бијељина 

врши снабдијевање електричном енергијом односно превентивна искључивања, поправке и

поновно укључивање електро мреже на угроженом подручју.

8)А.Д."Комуналац" Бијељина ангажује се на достављању воде, хране угроженом 

становништву и рјешавању комуналаних проблема угрожених и настрадалих одвожењем 

чврстог и кабастог отпада.

9) Одјељење за привреду и пољопривреду и Градска ветеринарска служба  

организују прихватилишта евакуисане стоке, исхрану, смјештај, његу као и ветеринарско-

здравствени надзор у сарадњи са ветеринарским установама. Збрињавање евакуисане стоке

врши се на сточним депоима : ПД "Семберија" -Обријеж, Д.О.О."Ледер" , 

А.Д."Месопродукт" и др.по потреби.

Прилози: 

-Оперативни План заштите и спасавања од поплава у Граду Бијељина у
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 2015.години.

-Наредба о Главном оперативном плану одбране од поплава за 2015.годину.

-Прегледна карта поплавних подручја R= 1:40.000

-Прегледна карта плавног подручја Општине Бијељина ( децембар 2010.године) 

  R= 1:25.000.

-Прелиминиарна карта поплављених површина у Семберији у мају 2014.године

 R= 1:50.000

-Уздужни профили Дринског и Савског насипа.

2.МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ОЛУЈНОГ ВЈЕТРА, КИШЕ И

ГРАДА

Олујни вјетар праћен обилном кишом и градом јавља се пар пута годишње у 

љетном периоду и тада изазива штете на пољопривредним културама, ломи гране и чупа 

дрвеће, скида цријеп са кровова, скида електро-мрежу као и повреде лица која се затекну 

на отвореном простору за вријеме испољавања непогоде.

Ову метеоролошку појаву могуће је предвидјети али њен интезитет, тачну ужу 

локацију и вријеме испољавања тешко је детаљно предвидјети од стране метеоролошке 

службе.

Град Бијељина је у систему противградне заштите Републике Српске ради 

превентивног дјеловања од града којим се не могу у потпуности избјећи посљедице од 

града али се исте могу знатно умањити.

Ниво ризика од града је велик јер изазива велике посљедице одосно штете на 

пољопривредним културама на подручју Града, штете на стамбеним и објектима комуналне

инфраструктуре, животне средине а ризику односно повредама су изложени и људи 

директно уколико се нађу на отвореном простору или индиректно од посљедица рушења 

објеката.

2.1. Субјекти и снаге заштите и спасавања од олујног вјетра, кише и града

У провођењу мјера и задатака заштите и спасавања од олујног вјетра, кише и града 

на подручју Града ангажују се : 

1) Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту, на праћењу времена и упућивању

упозорења становништву о предстојећим непогодама путем средстава јавног 

информисања.

Метеоролошке извјештаје Одсјек за цивилну заштиту добија три пута дневно од 

Хидрометеоролошког завода Републике Српске. Упозоравају се такође о предстојећем 

невремену и надлежне градске службе и одјељења.

2) Јавно предузеће "Противградна превентива" Републике Српске а.д. Градишка у 

временском периоду од 15.априла до 15.октобра врши радарско осматрање  и издавање 

наредби за дејствовање противградним станицама на градоносне облаке на подручју 

гдје дође до њиховог формирања.

На подручју Града у функцији је систем  противградне заштите са 24 противградне 

станице.

3) Јавна здравствена установа Дом здравља Бијељина  превасходно ангажовањем Службе 

хитне помоћи врши пружање прве медицинске помоћи повријеђеним и настрадалим 
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лицима од олујног вјетра и града.

4) Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине врши 

ангажовање  а.д."Комуналац" Бијељина, а.д."Водовод и канализација" Бијељина, 

Територијалне ватрогасне јединице и других субјеката на отклањању посљедица 

изазваних олујним вјетром и градом: уклањању поломљених грана и дрвећа  са улица и

тротоара, возила уколико су остала затечена на саобраћајницама, прочишћавању 

сливника кишне канализације, црпању воде из поплављених објеката.

5) ЗЕДП "Електро Бијељина" РЈ Електродистрибуција Бијељина, врши поправке 

оштећене електро-мреже и поновно стављање под напон потрошача код којих је дошло

до прекида испоруке електричне енергије.

6) Одјељење за привреду и пољопривреду и Одјељење за инспекцијске послове врше 

обилазак и преко стручних комисија процјену насталих штета на пољопривредним 

културама, стамбеним објектима и објектима инфраструктуре.

3. МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И

СНИЈЕГА

Појаве обилних сњежних падавина и леда које попримају карактер елементарних 

непогода на подручју Града дешавају се ријетко и то у изузетно оштрим зимама када 

долази до отежаног одвијања и блокаде саобраћаја на путним комуникацијама,  прекида  

или отежаног одвијања ПТТ саобраћаја, прекида у испоруци електричне енергије услед 

кварова на електро-мрежи, испоруци топлотне енергије, проблема у водоснабдијевању као 

и проблема у свим осталим областима функционисања и рада локалне заједнице.

Највеће посљедице трпи становништво (поготово стара, изнемогла и болесна лица) услед 

отежаног кретања, снабдијевања и лијечења а такође приликом  испољавања  ове 

елементарне непогоде могу настати штете и на објектима инфраструктуре услед обилног 

снијега и леда. Код обилних падавина угроженији је југо-западни (брдски дио) подручја 

Града. У циљу благовремених припрема за зимски период Скупштина Града сваке године 

доноси Програм рада зимске службе који обухвата активности на уклањању снијега и 

сњежних наноса у зимском периоду од 15.новембра до 01.априла. Програм рада обухвата 

послове и задатке: разгртања снијега са улица и путева, чишћење и одвоз снијега, 

прочишћавање ригола и сливника, машинско и ручно растурање соли и ризле по улицама, 

тротоарима и путевима. 

3.1. Субјекти и снаге заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега  

 На провођењу мјера заштите и спашавања од сњежних падавина и снијега на подручју

Града Бијељина кроз своје планске и редовне активности ангажују се:

1) Градска  управа Града Бијељина чији  је  носилац  активности  Одјељење  за  стамбено

комуналне послове и заштиту животне средине кроз провођење и праћење Програма

рада  зимске  службе,  а  у  оквиру  својих  надлежности,  Одјељење  за  инспекцијске

послове, Одјељење комуналне полиције, Одјељење за борачко инвалидску и цивилну

заштиту  -  Одсјек  за  цивилну  заштиту,  Одсјек  за  послове  мјесних  заједница,
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Територијална ватрогасна јединица Бијељина .

2)  Извођачи радова на одржавању по Програму рада зимске службе:  Д.О.О. „Бијељина

пут“и Д.О.О. „Бук промет“ Бијељина.

3)  А.Д. „Комуналац“ Бијељина

4) А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина

5) ЦЈБ – Полицијске станице у сједишту ЦЈБ Бијељина 

6) МХ  „Електропривреда  РС“  ЗЕДП  „Електро  Бијељина“  РЈ  Електродистрибуција

Бијељина

7) Дом здравља Бијељина

8)  Општа Болница „Св. Врачеви“

9)  Центар за Хемодијализу

10) Центар за социјални рад

У случају појаве обилнијих падавина које би попримиле карактер елементарних непогода и

проглашавања ванредног стања на подручју Града у провођење мјера заштите и спашавања

поред напријед наведених субјеката укључили би се:

1) Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина

2) Републичка управа цивилне заштите-Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина

3) Предузећа која посједују радне машине:

 - Д.О.О. „Хигра“ Бијељина

 - Д.О.О. „Перић“ Бијељина

 - Д.О.О. „Трифунчевић“ Бијељина 

 - Д.О.О.  ПГП ,,Градитељ'' Бијељина

 - Д.О.О. ,,Радиша'' Бијељина 

 - Д.О.О.  „ДМС Company“ Бијељина а по потреби и др.

4) Јединице цивилне заштите и повјереници заштите и спасавања.

5) Мјесне заједнице

6) Сви  остали  субјекти  од  значаја  за  цивилну  заштиту  именовани  Рјешењем

Градоначелника.

   Уколико сви напријед наведени субјекти који би се ангажовали на подручју Града не би

могли санирати посљедице ове елементарне непогоде тражила би се помоћ од Републичке

управе  цивилне  заштите,  Министарства  унутрашњих  послова  Републике  Српске  и

Министарства одбране БиХ. 

Саставни дио Плана је и Оперативни план заштите и спашавања од сњежних падавина и 

снијега који сваке године доноси Градски штаб за ванредне ситуације сходно проистеклим 

обавезама из Плана који доноси Влада Републике Српске.

Прилог:

-План активности на спровођењу посебних мјера заштите и спасавања од сњежних 

  падавина и снијега од интереса за Републику Српску у 2014/2015.години на

  подручју Града Бијељина.
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4. МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ЕКСТРЕМНО ВИСОКИХ

ТЕМПЕРАТУРА И СУШЕ

Поред поплава подручје Града Бијељина последних година поготово  од 2011.до

2013.године често су погађале и суше односно дуготрајни вишемјесечни периоди праћени

високим  температурама   а  без  падавина.  Дуготрајни  сушни  периоди  поред  штете  у

пољопривреди и хидрологији узрочници су и честих пожара на отвореном простору.

Суша  свакако  највеће  директне  штете  причињава  пољопривредним  културама  а

индиректно и људима усљед смањења приноса и залиха хране за људе и стоку  а такође

може и дуготрајно утицати на животну средину.

Екстремно високе температуре утичу посебно на здравље старих и болесних људи,

дјеце и хроничних болесника.

Дуготрајни  сушни  периоду  ограничавају  водоснабдијевање  а  и  узрокују  честе

пожаре на отвореном простору. 

У  циљу  смањења  посљедица  од  суша  наредних  година  на  подручју  Семберије

пољопривредни  произвођачи  мораће  се  постепено  преорјентисати  на  пољопривредне

кулуре  отпорније  на  сушу,  примјену  потребних  агро-техничких  мјера  као  и  изградњу

система за наводњавање. 

4.1. Субјекти  и снаге заштите и спасавања од екстремно високих температура и суше

1) Дом здравља Бијељина- Служба хитне помоћи, пружа прву медицинску помоћ и 

савјетодавну помоћ становништву које отежано подноси екстремно високе температуре 

(старије особе, хронични и срчани болесници и др).

2) Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту- Одсјек за цивилну заштиту, по 

наредби Градског штаба за ванредне ситуације организује водоснабдијевање питком водом 

становништва у случајевима рестрикције односно потпуног прекида водоснабдијевања - 

испоруке питке воде из градског водовода. По потреби водоснабдијевање ће се вршити из 

водовода Угљевик а довожење воде цистернама Територијалне ватрогасне јединице 

Бијељина - 3 цистерне , А.Д. "Комуналац" Бијељина -2 цистерне и Д.О.О."Патриот" -2 

цистерне.

3) Одјељење за привреду и пољопривреду прати стање пољопривредних култура и врши 

процјену насталих штета од суше.

4) Пољопривредни произвођачи врше наводњавање засијаних пољопривредних  

повртларских култура.

5. МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД КЛИЗИШТА
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Појава клизишта на подручју Града Бијељина карактеристична је за јужни и 

југозападни (брдски)  дио територије Града.Клизишта се активирају углавном после 

обилних падавина. Клизиштима је угрожена имовина односно стамбени објекти а тиме и 

људи који у њима живе, пољопривредно земљиште и углавном путна ифраструктура. 

Највеће клизиште је на локалитету "Шубарића брдо" у Великој Обарској гдје је угрожено 

15 стамбених објеката односно домаћинстава. За санацију овог клизишта урађен је 

пројекат санације али недостају финансијска средства (250.000,00 КМ ) за реализацију 

санације.

Санација клизишта увјек представља сложену мјеру коју треба да рјешавају стручна

лица и која изискује знатна финансијска средства. Поред природног фактора активирање 

клизишта подстиче и људски фактор односно подизањем стамбених објеката на 

неиспитаним и нестабилним теренима.

5.1. Субјекти и снаге  заштите и спашавања од клизишта

У заштити и спашавању од клизишта тежиште мора бити на превенцији односно 

геомеханичком испитивању терена за изградњу и забрани градње на нестабилним 

теренима -земљишту подложном клизишту.

Ову мјеру превасходно спроводи Одјељење за просторно уређење и Одјељење за 

инспекцијске послове.

Појавом клизишта предузимају се интервентне мјере заштите и спашавања које 

проводи Градска управа Града Бијељина уз ангажовање надлежних одјељења и служби као 

и привредних субјеката : 

- Излазак на локацију клизишта стручне Градске комисије која врши процјену штета и 

предлаже мјере за санацију.

- Исељавање угрожених домаћинстава из ризичних стамбених објеката која 

представљају опасност за даљи боравак лица.

- Израда пројекта санације и санација оштећених стамбених објеката уколико је 

санација могућа и економски оправдана.

- Прављење нових кућа на новим локацијама у случајевима гдје постојеће објекте и 

локације није могуће санирати.

6. МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД  ЗЕМЉОТРЕСА
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Територија Града Бијељине потенцијално је угрожена од земљотреса слабијег 

интезитета јер према сеизмолошкој карти максимално очекиваних интезитета за повратне 

периоде од 50 и 100 година ( РХМЗ Бања Лука) подручје Града може бити изложено 

земљотресу 5 до 6 степени Меркалијеве скале (МСК) односно максимално очекиваног 

интезитета за повратни период од 500 година 7 степени по Меркалијевој скали.

Град Бијељина би могао на основу ових процјена претрпјети оштећења и рушења 

стамбеног и другог грађевинског фонда старије градње и слабије конструкције (објекти од 

непечене опеке и без армирано-бетонске конструкције ) тј објекти гдје нису примјењене 

сеизмичке мјере.

На територији Града посебно би било угрожено уже градско језгро услед велике густине 

насељености.

6.1. Субјекти и снаге заштите и спашавања од земљотреса

У заштити и спашавању од земљотреса тежиште мора бити на предузимању 

односно провођењу превентивних мјера, поштовању прописа о пројектовању и градњи и 

примјени грађевинско-техничких мјера приликом изградње објеката посебно у урбаном 

подручју. 

Ове мјере проводи надлежно Одјељење за просторно уређење и Одјељење за 

инспекцијске послове (грађевинска инспекција).

У  заштити  и  спасавању  од  посљедица  земљотреса  ангажују  се  :  Дом  здравља

Бијељина -Служба хитне помоћи, Територијална ватрогасна јединица Бијељина, Градска

специјализована јединица цивилне заштите за заштиту и спашавање из рушевина, Градска

специјализована јединица прве медицинске помоћи, Градска специјализована јединица за

асанацију  терена  ,  А.Д.  "Комуналац"  Бијељина,  А.Д.  "Водовод  и  канализација"  ,

А.Д."Електро  Бијељина"  и  привредна  друштва  која  посједују  радне  машине  односно

потребну грађевинску оперативу. 

Градска комисија за процјену штета утврђује број срушених и оштећених   објеката,

број стамбених објеката који се може санирати.

6.2. Преглед капацитета заштите и спасавања из рушевина

       (Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)

Прилог:

-Сеизмолошка карта за повратни период од 50 година

7.МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОЖАРА
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Подручје Града Бијељина може бити угрожено од пожара услед елементарних 

непогода односно метеоролошких појава, техничко-технолошких несрећа као и људског 

фактора односно нехата и непажње појединаца изазивача пожара.

Узрок пожара су често неисправне електро инсталације, спаљивање траве и корова 

на отвореном, нестручно руковање запаљивим течностима и гасовима.

У љетном сушном периоду чешћи су пожари на отвореном простору док су у 

зимском периоду (сезони гријања) чести пожари у стамбеним објектима и на 

пољопривредним газдинствима.

Носилац активности односно задатака на гашењу пожара, спасавању људи и 

материјланих добара угрожених пожаром и експлозијом на подручју Града је 

Територијална ватрогасна јединица Бијељина у чијем је саставу и Одјељење у Јањи.

Најодговорнији у организовању и реализацији задатака гашења пожара је 

старјешина Територијалне ватрогасне јединице који је уједно и члан Градског шатаба за 

ванредне ситуације за заштиту од пожара.

           7.1.Преглед капацитета заштите од пожара

       (Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)

П Р Е Г Л Е Д

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ГРАДА БИЈЕЉИНА ОД ЗНАЧАЈА ЗА

ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОЖАРА

       (Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)

Саставни дио овог Плана је Оперативни план активности у припреми и спровођењу мјера 

заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Граду 

Бијељина који почетком сваке године доноси Градски штаб за ванредне ситуације сходно 

обавезама које проистичу из годишњих Оперативних планова Владе Републике Српске. 

Наведени план садржи:

1. 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.

2. План оперативног спровођења Плана активности са плановима ангажовања и 

активног учествовања.

3. Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и 

спасавање од пожара.

4. Финансијски план Града Бијељина за спровођење задатака из ове области.

У Плану су тачно наведени задаци односно активности, непосредни извршиоци, 

остали учесници и рокови извршења задатака.
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Прилог: Оперативни план активности у припреми и спровођењу мјера заштите и 

спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Граду Бијељина у 

2015.години.

8.МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ СПАСАВАЊА ЛИЦА НАСТРАДАЛИХ У САОБРАЋАЈНИМ

НЕСРЕЋАМА И НЕСРЕЋАМА НА ВОДИ

По учесталости саобраћајне несреће и несреће утапања на води заузимају веома 

високо мјесто на листи идентификованих ризика односно одмах послије природних 

непогода и пожара.

Спасавање лица настрадалих у путничком саобраћају у првом моменту врше лица 

која се затекну на мјесту несреће а потом по обавјештавању патроле полиције, екипе 

Службе хитне помоћи и Територијалне ватрогасне јединице Бијељина. Ватрогасци врше 

извлачење повријеђених и настрадалих из уништених возила. 

У спасавању и вађењу настрадалих лица из воде ангажују се екипе Градске 

специјализоване јединице цивилне заштите за  заштиту и спасавање од поплава и несрећа 

на води и под водом, РК "Пантери" , РК "Наутилус" и Јединица граничне полиције.

9.МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАВАЊА ОД ЗАРАЗАНИХ БОЛЕСТИ

-ЕПИДЕМИЈА 

Појава  уобичајених  заразних  болести  -  епидемија  дешава  се  на  подручју  Града

повремено и исте не изазивају веће опасности по људе. Утичу на здравље али су ријетки

смртни случајеви.

 Заразне болести код животиња такође се  појављују повремено и тада  представљају

велику опасност јер се исте углавном преносе и на људе те се због тога врши уништавање

заражене  стоке  што с  друге  стране доприноси  великим материјалним штетама.  Појави

заразних болести код људи и животиња као и биљних заразних болести на подручју Града

потенцијално доприносе и елементарне непогоде (поплаве, суша) . 

Постојећи здравствени и ветеринасрки ресурси Града до сада су углавном функционисали

када је у питању дјеловање на спречавању појаве епидемија у ванредним ситуацијама.
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9.1. Преглед капацитета прве медицинске помоћи

       (Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)

Поред наведених капацитета у пружању прве медицинске помоћи и снабдијевању

лијековима на подручју Града у функцији је и 15 приватних ординација,  двије државне и

40 приватних апотека.

9.2. Преглед капацитета заштите животиња и намјерница животињског поријекла

       (Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)

10. ЗАДАЦИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА И ПРУЖАЊА ПОМОЋИ

10.1. Хитна медицинска помоћ

У спровођењу хитних мјера спашавања живота и здравља грађана на погођеном 

подручју од елементарних непогода и других несрећа  поред спасилачких екипа у првом 

реду је Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Бијељина. Ова служба располаже 

са 8 санитетских екипа које у свом саставу имају љекара, једног до два медицинска 

техничара и санитетско возило са возачем. 

Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Бијељина има 9 љекара са 

начелником службе, 15 медицинских техничара и 8 санитетских возила. Уколико 

санитетско возило није у могућности да дође до повријеђеног (поплаве) екипа хитне 

медицинске помоћи транспортоваће се чамцем, војним возилом или теренским возилом до 

мјеста несреће односно транспорт повријеђеног вршиће се са мјеста несреће до мобилне 

екипе прве помоћи односно до стационарне здравствене установе на даљи третман. 

10.2. Поступак са настрадалим

По доласку на мјесто несреће уколико има настрадалих обезбјеђује се приступ 

настрадалим, екипи која врши идентификацију настрадалих и утврђивање узрока 

страдања. Екипу за идентификацију сачињавају : Јавни тужилац, надлежни инспектор 

Центра јавне безбједности и патолог. По идентификацији врши се транспорт настрадалих 

ангажовањем А.Д."Комуналац" Бијељина односно погребних предузећа "Божур", "Звоно" , 

"Мимоза" и др.регистрованим за ове послове.

10.3 Сахрањивање настрадалих

Сахрањивање настрадалих врши се на мјесним гробљима док се за сахрањивање 

евентуално већег броја настрадалих одређује локација Новог градског гробља.



10.4. Психолошка помоћ

Психолошку помоћ у случају стреса односно других психичких поремећаја 

узрокованих дјеловањем елементарне непогоде или друге несреће угроженом 

становништву пружаће Центар за социјални рад, "Дом здравља" Бијељина, Општа болница

"Свети Врачеви" Бијељина, са љекарима специјалистима (психолози, психијатри, 

неуропсихијатри) као и свештена лица.

10.5. Ветеринарска прва помоћ

Услед испољавања природних и других несрећа посебно поплава долази до 

масовног повређивања, нестанка и угинућа домаћих животиња на подручју Града. Поред 

масовног страдања од елементарних непогода а у појединачним случајевима и од пожара 

на нашем подручју увјек је присутна и опасност од епидемија. 

У елементарним непогодама прикупљање података о повријеђеним, угинулим и 

настрадалим животињама врши Градска комисија састављена од Градске ветеринарске 

инспекције и ветеринара из ветеринарских амбуланти на угроженом подручју.

У организацији Градске ветеринарске инспекције и ветеринарских служби  (станица

и амбуланти) врши се пружање прве ветеринарске помоћи повријеђеним и обољелим 

животињама. У случају појаве епидемија и заразних болести уништавање заражених грла 

такође врше ветеринарске службе и ветеринарска инспекција.

Дакле, носиоци стручних активности на плану заштите и спашавања сточног фонда 

су: Ветеринарска станица у Бијељини са подручним ветеринарским амбулантама у Јањи, 

Бродцу, Доњем Драгаљевцу као и приватне ветеринарске амбулантне у Црњелову, Великој 

Обарској, Којчиновцу, Вршанима, Трњацима, Љељенчи, Амајлијама,Бијељини,Јањи, 

Поповима, Дворовима, Бродцу и Главичицама.Поред наведених субјеката у овим 

активностима ангажоваће се код већих страдањима у елементарним непогодама и појавама 

епидемија и ресорно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде као и 

Републичка ветеринарска инспекција.

У склањању животињских лешева и спровођењу других хигијенско-

епидемиолошких мјера ангажују се и јединице цивилне заштите а у првом реду Градска 

ветеринарска јединица и јединица за асанацију терена, као и А.Д."Комуналац" Бијељина а 

све под надзором Градске ветеринарске инспекције и члана Градског штаба за заштиту 

животиња и намјерница животињског поријекла.

Планирана локација за укопавање угинулих и настрадалих животиња је Градска 

депонија ЈП "Еко-Деп" у Бријесници.

Током последњих поплава у мају 2014.године прикупљено је уклоњено око 194 тоне

угинулих животиња са поплављених подручја (46 т.спаљено је у спалионици у Инђији а 

148 т.укопано је у јаме на простору ЈП Регионална депонија "Еко - Деп" у Бијесници).

Такође је вршена и континуирана дезинфекција објеката и терена уз ангажовање 

ветеринарских организација "Еко заштита" Д.О.О. Бијељина а уз рад и надзор 

ветеринарске инспекције и Хигијенско-епидемиолошке службе Дома здравља Бијељина.
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10.6. Спашавање из рушевина

Рушење на подручју Града могу потенцијално  изазвати ратна разарања али 

превасходно  елементарне и друге несреће и то старијих објеката без армирано-бетонске 

конструкције. Од елементарних непогода узрочници могу бити поплаве (током поплава у 

мају 2014.године тешко је оштећено и срушено око 100 кућа),земљотрес, клизишта и 

техничко-технолошке несреће. Рушење кровних конструкција могу изазвати и 

метеоролошке појаве-невријеме праћено олујним вјетром и градом, обилне сњежне 

падавине као и пожари. Свакако најмасовније рушевине настају ратним разарањима.

Попис оштећених и порушених објеката врши Градска комисија за попис и процјену

штета на оштећеним и порушеним стамбеним и другим објектима.

За спасавање из рушевина на подручју Града ангажује се у првом реду Служба 

хитне помоћи Дома здравља Бијељина и Територијална ватрогасна јединица а потом и 

Градске специјализоване јединице цивилне заштите: Јединица за заштиту и спасавање из 

рушевина, Јединица прве медицинске помоћи, Јединица за РХБ заштиту, Ветеринарска 

јединица и Јединица за асанацију терена. Табеларни преглед капацитета за спасавање из 

рушевина дат је у поглављу бр.6.-Мјере и задаци заштите и спасавања од земљотреса.

Спасавање са високих објеката врши Територијална ватрогасна јединица. 

По потреби и наредби Градског штаба за ванредне ситуације ангажују се и додатне 

снаге, привредна друштва која посједују радне машине а према потребама од МО БиХ 

тражи се помоћ у ангажовању ОС БиХ затим полиције и других субјеката.

Уклањање рушевина чврстог кабастог отпада и депоновање вршиће се на 

локалитету ЈП Регионална депонија "Еко-Деп" у Бријесници. Носиоц ове активности је 

А.Д. "Комуналац" Бијељина. У поплавама у мјесецу мају 2014.године на регионалну 

депонију одложено је 11440 тона чврстог отпада, 870 тона грађевинског шута, 392 тоне 

земље и 417 тона отпадних вода.

10.7.Откривање, уклањање и уништавање неексплодираних убојних средстава и

мина

На територији Града Бијељина годишње се евидентира и прикупи између  200 и 300

комада неексплодираних убојних средстава.

По  уочавању  односно  откривању  неексплодираних  убојних  средстава  и  мина

најчешће од стране грађана исти врше пријављивање најближим полицијским станициама

(Бијељини односно Јањи), Одсјеку за цивилну заштиту и Подручном одјељењу цивилне

заштите Бијељина.

Послије евидентирања и обиљежавања локације уколико се неесплодирана убојна

средства налазе на отвореном и представљају општу опасност Одсјек за цивилну заштиту

шаље  захтјев  Републичкој  управи  цивилне  заштите  за  хитним  уклањањем  од  стране

надлежног "А-тима" из Добоја а до доласка тима полиција врши обезбјеђење локације.

Надлежни "А-тим" врши уклањање и транспорт неексплодираних убојних средстава

(НУС-а)  на локацију за уништавање.

Уколико  уклањање  односно  помјерање  неексплодираног  убојног  средтсва  са

локације проналаска предстваља ризик онда "А-тим" врши уништавање НУС-а на лицу

мјеста према Оперативном плану неутрализације који исти сачињава.

У уништавању НУС-а поред "А-тима" који врши уништавање садејствују односно

дају подршку и  Одсјек  за  цивилну заштиту,  ЦЈБ Бијељина са  лоцираним полицијским
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станицама у Граду и  Служба хитне помоћи Дома здравља Бијељина.

За уништавање НУС-а на подручју Града Одлуком Скупштине Града одређена је

локација "Старе Карауле" у Јање.

10.8. Праћење тока природне и друге несреће, акција заштите и спашавања и

насталих посљедица

Мониторинг - праћење тока природне и друге несреће, акција заштите и спасавања 

и насталих посљедица врши се у складу са овим планом.

Праћење тока природне и друге несреће од почетка развоја догађаја па до  

непосредне опасности врше надлежни органи и службе са нивоа Републике и Града.  У 

Граду праћење врши Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту - Одсјек за 

цивилну заштиту.

Од проглашавања ванредне ситуације на подручју Града праћење тока природне и 

друге несреће и провођење акција заштите и спашавања као и насталих посљедица те 

предузимање мјера санације врши Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина. 

10.9. Информисање грађана на угроженом подручју

Информисање грађана односно давање потребних упутстава и савјета грађанима на 

угроженом подручју врши Тим за информисање Градског штаба за ванредне ситуације. 

Тим организује конференције за штампу Команданта штаба, медијско праћење активности 

Градске управе и штаба у ванредној ситуацији, врши израду саопштења за јавност Градског

штаба, постављање информација на званични сајт интернет презентације Града.

Градски штаб руководи акцијама заштите и спашавања.

10.10. Чишћење подручја погођеног елементарном непогодом и другом несрећом

Носилац активности у чишћењу подручја захваћеног елементарном и другом 

несрећом односно одвожења отпада на депонију је А.Д."Комуналац" Бијељина и Градска 

специјализована јединица за асанацију терена. 

Поред наведених снага и субјеката преко Одјељења за стамбено-комуналне послове 

и заштиту животне средине по потреби се ангажују додатне снаге од привредних субјеката 

који посједују радне машине и камионе за транспорт отпада и другог материјала.

У поплавама у мају 2014.године на пословима уклањања чврстог и кабастог отпада 

поред привредних друштава са подручја Града Бијељина  Д.О.О."Дис", Д.О.О. "Бијељина 

-пут", Д.О.О. "Дуле транс", Д.О.О. "Бук промет", Д.О.О. "Крушик", Д.О.О. "Милкус", 

помоћ у овој активности пружена је од сусједних општина Лопара, Угљевика затим из 

Источног Сарајева.

10.11. Обустављање саобраћаја на путним правцима и обезбјеђење алтернативних

путних праваца

До прекида саобраћаја на путним комуникацијама на подручју Града Бијељина 

најчешће долази услед поплава а прекиди су могући и у току зимског периода у 

случајевима екстремних зимских прилика односно облиних сњежних падавина које су на 
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нашем подручју веома ријетке. До прекида може доћи и услед саобраћајних несрећа 

односно  незгода приликом транспорта опасних материја, екплозива, запаљивих течности и

гасова.

Услед поплава најчешће бивају преплављени магистрални путеви "Бијељина - 

Зворник" у  насељу Јања и "Бијељина -Брчко " у насељима Доња Чађавица, Доњи 

Драгаљевац и Вршани.

У последњим поплавама у мају 2014.године поред наведених магистралних путних 

праваца били су преплављени сви остали магистрални путни правци : "Бијељина -Тузла", 

Бијељина -Павловића мост" односно "Бијељина - Босанска  Рача" тако да је 

Административни центар Град Бијељина био у потпуној блокади односно у Град се могло 

доћи једино ваздушним путем. Повољна околност је то што је општа блокада кратко 

трајала - 2 дана.

У обустављању саобраћаја, контроли и усмеравању на алтернативне путне правце 

превасходно се ангажује ЦЈБ Бијељина односно Полицијска станица за безбједност 

саобраћаја и полицијске станице Бијељина и Јања.

10.12. Ангажовање стручњака за поједине области

 У ванредним ситуацијама сходно Плану заштите и спашавања од елементарне 

непогоде и друге несеће, потребама а по наредби Градског штаба за ванредне ситуације 

врши се ангажовање стручњака за поједине области.

У саставу Градског штаба за ванредне ситуације већ се налазе стручњаци из 

области:

-против епидемиолошке заштите-др.специјалиста епидемиологије

-прве медицинске помоћи- доц.др медицине

-грађевинарства односно заштите из рушевина и поплава -дипл.инж.

  грађевинарства

-против пожарне заштите- дипл.инж заштите од пожара.

-заштите животиња и намјерница животињског поријекла- др.ветеринарске

  медицине.

-заштите биља и биљних производа- дипл.инж пољопривреде.

Ангажовање преводилаца и стручњака информатике и комуникационе технологије 

као и других потребних стручних лица врши се по потреби из одјељења и служби Градске 

управе односно институција у Граду Бијељина.

10.13. Сарадња са сусједним и другим јединицама локалне самоуправе, органима,

организацијама, удружењима и другим субјектима од значаја за заштиту и спасавање

У провођењу задатака заштите и спасавања цивилна заштита Града Бијељина у 

редовним активностим и ситуацијама а Градски штаб за ванредне ситуације у ванредним 

ситуацијама сходно Плану заштите и спашавања од елементарне непогоде и друге несреће 

и указаним потребама остварују изузетно добру сарадњу са: Републичком управом цивилне

заштите, ЦЈБ Бијељина, Јединицом граничне полиције, Командом касарне "Војвода Степа 

Степановић" у Бијељини Територијалном ватрогасном јединицом, РК "Пантери" и  

"Наутилус", ЈУ "Воде Српске" , Домом здравља у Бијељини, Општом болницом "Свети 
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Врачеви" у Бијељини, Градском организацијом црвеног крста , ХЕ Мали Зворник и Бајина 

Башта, Службама цивилне заштите сусједних општина Угљевик, Зворник, Лопаре и Брчко 

Дистриктом, мјесним заједницама на подручју Града, невладиним организацијама , 

удружењима и привредним друштвима на подручју Града Бијељина.

Током мајских поплава 2014.године остварена је сарадња и пружена помоћ Граду 

Бијељина од бројних институција, установа, привредних друштава, удружења, спасилачких

екипа и појединаца из земље и иностранства.

10.14. Обезбјеђење основних животних услова погођених елементарном непогодом и

другом несрећом

У ванредним ситуацијама Градски штаб за ванредне ситуације непосредно, као и 

доношењем потребних одлука, наредби , упутстава и закључака обезбјеђује преко снага и 

субјеката заштите и спасавања основне животне услове за угрожено становништво на 

подручјима погођеним елементарном непогодом и другом несрећом.

Ова област обрађена је у поглављу 1.4.3. Збрињавање евакуисаног, угроженог и 

настрадалог становништва.

11. ЛИЧНА, УЗАЈАМНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА

Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама члан 58.регулисано је да 

су ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите поред Републичких органа 

управе и органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица 

дужни да обезбиједе и држе у исправном стању потреба средства и опрему и да врше обуку

запослених из области заштите и спасавања.Такође власници и корисници стамбених 

зграда имају исту обавезу.

Влада Републике Српске још није донијела пропис (сходно Закону ) која су то 

обавезна средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних 

непогода и других несрећа. Када су у питању ова средства наведени субјекти углавном 

посједују средства за противпожарну заштиту, мада је под знаком питања степен њихове 

исправности. Услед недостатка финансијских средстава, потребног кадра и осталих 

организационих услова изостаје односно у недовољној мјери се врши обучавање грађана 

из области личне, узајамне и колективне заштите.

У 2013.и 2014.години на подручју Града Бијељина уз помоћ УНИЦЕФ-а 

организована је и реализована  обука ученика у свим основним школама из области личне, 

узајамне и колективне заштите а том приликом извршена је набавка опреме и средстава из 

прве медицинске помоћи, противпожарне заштите као и опреме за даљу едукацију и 

обучавање из ове области која је подијељена школама укљученим у пројекат. У сарадњи са 

ОСЦЕ-ом Градска управа је од 2011. до 2013.године организовала  и проводила обуку 

"Академија за грађане" гдје је реализована и област цивилне заштите а том приликом су 

полазницима обуке додјељени стручни материјали и литература са упутствима за 

поступање приликом испољавања елементарних непогода и других несрећа.

У протеклим поплавама грађани су у знатној мјери предузимали мјере личне и 

узајамне заштите јер је то најбитнији почетни корак у предузимању заштите и спашавања 

док не пристигну организоване снаге. То је у знатној мјери допринијело да и поред 

катастрофалних поплава није било људских жртава.

Колективна заштита проводи се склањањем људи у објекте (склоништа и друге 
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заштитне објекте).Под склоништем се подразумјева двонамјенски или посебан објекат, 

објекат за заштиту људи и материјалних добара који пружа заштиту од ваздушног 

надпритиска, пожара и контаминације. Под другим заштитиним објектима подразумјевају 

се подрумске и друге просторије у стамбеним и другим објектима прилагођеним за 

склањањем људи и материјалних добара, природни и други вјештачки објекти и изграђени 

заклон.

На подручју Града Бијељина има 11 склоништа основне заштите у  којима је 

планирано склањање 2137 лица и 5 склоништа појачане заштите за 885 лица што укупно 

изнони 3022 лица или 2,6% од броја становника подручја Града. Процјењује се да на 

подручју Града има преко 10000 подрумских просторија што би било довољно за склањање

становништва на подручју Града. 

Од склоништа основне заштите 4 склоништа воде се као јавна склоништа и то : 

склониште у улици Гаврила Принципа - 4 солитер, склониште у улици Доситеја 

Обрадовића - 5 солитер, склониште у Његошевој улици - зграда бр.16 и склониште у улици

Душана Барањина - ламела А1 које није у функцији.

Прилози:

Прегледи и капацитети склоништа основне и допунске заштите.

Преглед и капацитет склоништа основне заштите

       (Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)

Преглед склоништа допунске заштите

(Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)
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12. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА, ОПРЕМА И ДРУГИ РЕСУРСИ

НЕОПХПОДНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ ПЛАНА

Поред напријед наведених људских и материјално-техничких ресурса за 

реализацију ового плана  а у циљу подизања нивао организованости,опремљености, 

ефикасности и обучености потребно је : 

- Кадровски ојачати Одсјек за цивилну заштиту пријемом једног извршиоца на 

пословима организације и планирања са добрим познавањем информатике и енглеског 

језика.

- Опремити средствима везе стационарним и преносним радио-уређајима и још једним 

репетитором цивилну заштиту ради обезбјеђивања и функционисања алтернативног 

система веза за рад у ванредним ситуацијама када додђе до отежаног функционисања 

или прекида рада фиксне и мобилне телефоније.

- Трајно ријешити питање магацинског простора за опрему и средства цивилне заштите.

- Извршити набавку квалитетног теренског возила за потребе цивилне заштите.

- Провођење члана 153.Став 2) Закона о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама 

који се односи на финансирање система заштите и спашавања .

- Организационо објединити снаге и субјекте заштите и спашавања на нивоу Града.

- Постојеће специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од поплава и несрећа

на води (одјељења у мјесним заједницама) формацијски ојачати у водове и додатно 

опремити .

- Градску специјализовану јединицу цивилне заштите (чету за заштиту од поплава и 

несрећа на води и под водом) додатно опремити са приколицом за чамце, 5 ронилачких

комплета, 5 ванбродских мотора од 10 коњских снага и 5 алуминијских чамаца.

- Спровести обуку припадника цивилне заштите за спасиоце као и за управљаче 

моторним чамцима.

За релизацију  наведених мјера и задатака обезбједиће се средства из буџета Града 

као и кроз донације учешћем у пројектима међународних организација ради подизања 

нивоа превентиве у заштити од поплава.



13. ОБАВЈЕШТАВАЊЕ,УПОЗОРАВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ

Свако ко открије, уочи изазове или сазна за опасност од елементарне непогоде или 

друге несреће дужан је о томе одмах обавјестити Подручно одјељење цивилне заштите 

Бијељина на бесплатан број 121.

Члан Градског штаба  за ванредне ситуације, за информисање и односе са јавношћу 

одговоран је за обавјештавање, упозоравање и информисање јавности а посебно грађана на

угроженом подручју у Граду.

 Податке о елементарним непогодама и другим несрећама прикупља, обрађује и 

доставља надлежним органима Града и Подручном одјељењу цивилне заштите Бијељина, 

Одсјек за цивилну заштиту а у ванредним ситуацијама Оперативно комуникативни центар 

Града Бијељина, који припрема и доставља дневне и периодичне извјештаје о 

елементарним непогодама и другим несрећама према обрасцу број 1. Извјештај о 

елементарној непогоди и другој несрећи - Уредбе о организацији и начину функционисања 

система осматрања, обавјештавања и узбуњивања ("Службени гласник Републике Српске", 

бр:65/13).

Оперативно-комуникативни центар Града такође води и прописану евиденцију 

сходно напријед наведеној уредби.

Спровођење обавјештавања и узбуњивања становништва врши се сходно 

Правилнику о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности ("Службени гласник 

Републике Српске", бр:53/13).

Поред члана штаба за информисање- односе са јавношћу одговорно лице за односе 

са медијима у ванредним ситуацијама је и Командант штаба.

Прилози:

-Одлука о оснивању оперативно-комуникативног центра Града Бијељина

-Рјешење о именовању лица у оперативно-комуникативни центар.

-Образац-Извјештај о елементарној непогоди и другој несрећи.

-Уредба о организацији и начину функционисања система осматрања,

 обавјештавања и узбуњивања.

-Правилник о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности
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14.ТРАЖЕЊЕ И ПРИХВАТ ДОДАТНЕ ПОМОЋИ И ПОДЈЕЛА ПОМОЋИ

УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ

По наредби Градског штаба за ванредне ситуације Бијељина  Одјељење за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту- Одсјек за цивилну заштиту по утврђеним процедурама 

односно Упутству о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама донешеном од стране Министра унутрашњих послова( "Службени 

гласник Републике Српске", бр:53/13) према прописаним обрасцима 2., 3. и 3-а упућује 

захтјев за тражење помоћи за додатним снагама и средствима (људство, МТС и опрема). По

добијању помоћи одговорно лице за прихват помоћи је Начелник Градског штаба за 

ванредне ситуације.

Прихват помоћи угроженом становништву (храна, вода и друге потребе) врши се 

преко Градске организације црвеног крста односно секретара ове организације  који је 

уједно и члан штаба за збрињавање угрожених и настрадалих.Поред ове организације у 

пријему, складиштењу и подјели пристигле помоћи угроженом становништву ангажује се и

Градска управа - Служба заједничких послова са начелником службе.

Упућивање помоћи другим јединицима локалне самоуправе које су угрожене од 

елементарних непогода и других несрећа врши се преко кабинета Градоначелника у складу

са горе наведеним Упутством.

Прилози:

-Упутство о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у

  ванредним ситуацијама 

-Образац 2 - Захтјев за тражење помоћи.

-Образац 3 - Захтјев за тражење помоћи од Оружаних снага БиХ.

-Образац 3-а - Захтјев за медицинску евакуацију.
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Образац – 2

ЗАХТЈЕВ

(ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ)

1. Прима:

1.1. Институција или служба

       (име и презиме)

1.2. телефон

1.3. факс

1.4. е-mail

2. Шаље:

2.1. Институција или служба

       (име и презиме)

2.2. телефон

2.3. факс

2.4. е-mail

3. Копија се доставља:

3.1. Институција или служба

       (име и презиме)

3.2. телефон

3.3. факс

3.4. е-mail

4. Помоћ у људству:

4.1. Број људи према специјалностима или

        посебним знањима и вјештинама

4.2. Број људи који се могу ангажовати без

       посједовања посебних знања и вјештина

4.3. Лична и заједничка заштитна опрема с

       обзиром на опасности којима ће бити

       изложена ангажована лица

4.4. Тачни локалитети ангажовања

4.5. Мјере безбједности

4.6. Посебне опасности

4.7. Посебна упозорења

5. Помоћ у МТС-у и опреми:

5.1. Број моторних возила према врсти и 

       намјени

5.2. Број грађевинских машина према врсти и 

       намјени

5.3. Број моторних и других чамаца

5.4. Машине, уређаји и апарати према броју,

       врсти и намјени

5.5. Друга опрема према броју, врсти и намјени
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5.6. Посебне опаснсти

5.7. Посебна упозорења

5.8. Мјере безбједности

5.9. Тачни локалитети ангажовања

5.10. Остали захтјеви

6. Достављање помоћи:

6.2. Степен хитности/приоритети ангажовања

6.3. Тачке прихвата и могућност пратње до мјеста

       ангажовања

6.4. Могућности смјештаја траженог броја људи

6.5. Могућности складиштења тражених 

       средстава

7. Контакт особа испред града/општине која

    тражи помоћ

7.1. Име и презиме

7.2. Телефон мобилни/фиксни

7.3. Факс

7.4. е-mail

8. Остало

Број:_____________                                        Потпис и печат надлежног органа

Датум:_____________                                       ___________________________
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Образац – 3

ЗАХТЈЕВ

(ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ ОРУЖАНИМ СНАГАМА БИХ)

1. Прима:

1.1. Институција или служба

       (име и презиме)

1.2. телефон

1.3. факс

1.4. е-mail

2. Шаље:

2.1. Институција или служба

       (име и презиме)

2.2. телефон

2.3. факс

2.4. е-mail

3. Копија се доставља:

3.1. Институција или служба

       (име и презиме)

3.2. телефон

3.3. факс

3.4. е-mail

4. Помоћ у људству:

4.1. Број људи према специјалностима или

        посебним знањима и вјештинама

4.2. Број људи који се могу ангажовати без

       посједовања посебних знања и вјештина

4.3. Лична и заједничка заштитна опрема с

       обзиром на опасности којима ће бити

       изложена ангажована лица

4.4. Тачни локалитети ангажовања

4.5. Мјере безбједности

4.6. Посебне опасности

4.7. Посебна упозорења

5. Помоћ у МТС-у и опреми:

5.1. Број моторних возила према врсти и 

       намјени

5.2. Број грађевинских машина према врсти и 

       намјени

5.3. Број моторних и других чамаца

5.4. Машине, уређаји и апарати према броју,

       врсти и намјени

5.5. Друга опрема према броју, врсти и намјени

5.6. Посебне опаснсти
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5.7. Тачни локалитети ангажовања копнених снага

5.8. Посебне опасности

5.9. Посебна упозорења

5.10. Мјере безбиједности

5.11. Остали захтјеви

6. Достављање помоћи:

6.1. Могући правци достављања помоћи и стање

       комуникација

6.2. Степен хитности/приоритети ангажовања

6.3. Тачке прихвата и могућност пратње до мјеста

       ангажовања

6.4. Могућности смјештаја траженог броја људи

6.5. Могућности складиштења тражених 

       средстава

7. Контакт особа испред града/општине која

    тражи помоћ

7.1. Име и презиме

7.2. Телефон мобилни/фиксни

7.3. Факс

7.4. е-mail

8. Остало

Број:_____________                                         Потпис и печат надлежног органа

Датум:_____________                                          ___________________________
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Образац 3-а

ЗАХТЈЕВ ЗА МЕДИЦИНСКОМ ЕВАКУАЦИЈОМ - МЕДЕВАК

1. Прима:

1.1. Институција или служба

       (име и презиме)

1.2. телефон

1.3. факс

1.4. е-mail

2. Шаље:

2.1. Институција или служба

       (име и презиме)

2.2. телефон

2.3. факс

2.4. е-mail

3.    Предмет ЗАХТЈЕВ ЗА МЕДЕВАК

4.    Датум и вријеме поруке

5.    Опис повреде/болести:

5.1. Датум и вријеме

5.2. Подаци о повријеђеној особи/особама

5.3. Подаци о пратиоцима

5.4. Подаци о посебним условима транспорта (да

       ли је особа покретна, на носилима, у

       колицима, да ли је потребна додатна

       медицинска опрема и која и слично)

6. Координација:

6.1. Вријеме укрцавања/искрцавања

6.2. Краћи опис метеоролошких услова на мјесту

       укрцавања/искрцавања

6.3. Надлежни цивилни орган надлежан за

       евакуацију

6.4. Контакт особа

7. Остало

Број:_____________                                        Потпис и печат надлежног органа

Датум:_____________                                        ___________________________
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15.ВОЂЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ЕЛЕМЕНТАРНОЈ НЕПОГОДИ И ДРУГОЈ

НЕСРЕЋИ

Носилац овог задатка је по службеној дужности Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту - Одсјек за цивилну заштиту, којим обухвата податке о почетку, трајању, 

предузетим мјерама, ангажованим снагама и средствима, посљедицама по циљне - ризичне

групе. Такође води податке и о примљеној помоћи у додатим снагама и средствима 

(људству, материјално-техничким средствима и опреми). Податке о примљеној, подјељеној 

и помоћи достављеној другим јединицама локалне самоуправе води Служба заједничких 

послова односно Одсјек за информационе технологије 

Податке о процјењеној штети води предсједник комисије за процјену штета, 

надлежна одјељења Градске управе и Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту-

Одсјек за цивилну заштиту.

16.ОРГАНИЗАЦИЈА, УСПОСТАВЉАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВЕЗА
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У току извршавања и провођења акција заштите и спашавања/цивилне заштите на 

подручју Града Бијељина користиће се сљедеће врсте веза:

1. ПТТ везе, односно кориштењем фиксних и мобилних телефона свих учесника 

ангажованих у заштити и спашавању.

2. Радио-везе са учесницима који су укључени односно обухваћени овом врстом веза.

3. Курирске везе.

У систему радио веза са цивилном заштитом је и Територијална ватрогасна 

јединица Бијељина.

Поред наведених непосредних учесника у радио вези цивилна заштита путем ове 

врсте веза може да прати и активности на терену ЗЕДП  "Електродистрибуција " Електро 

-Бијељина РЈ Бијељина и Центар јавне безбједности Бијељина односно припадника 

полиције.

Курирска веза користи се ангажовањем курирско-позиварске службе Одсјека 

цивилне заштите односно вршење позивања припадника цивилне заштите путем 

мобилизацијских позива.

Кориштење система веза детаљно је обрађено у Плану мобилизације.

Прилог:

-Шема ПТТ веза

Шема ПТТ веза са Републичком управом цивилне заштите са сусједним општинама,

Центром за осматрање, обавјештавање и узбуњивање и шема радио веза

(Преглед капацитета се налази у Процјени угрожености Града Бијељина)
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17.ПРОЦЈЕНА ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ 

Сходно Закону о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама Градоначелник 

доноси одлуку о формирању комисије за процјену штете проузроковане елементарном 

непогодом или другом несрећом. Задатак комисије је да формира потребан број стручних 

комисија за попис и процјену штете на индивидуалним грађевинским објектима, 

привредним субјектима, пољопривредним усјевима, сточном фонду, јавној имовини, 

културним добрима и комуналној инфраструктури. Поред тога у свакој комисији одређује 

се локација пописа штете и рок извршења процјене штете. Комисије раде по Методологији 

за процјену штета. Извјештаји о процјењеним штетама насталим од посљедица 

елементарне непогоде и друге несреће достављају се Влади Републике Српске у року од 30 

дана од дана престанка посљедица.

-   -   -
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