Службени гласник
Града Бијељина

Година LV

16. март 2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 67. и 82. Статута Града
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17)
и члана 18. Одлуке о организацији и функционисању
цивиле заштите у области заштите и спашавања у Граду
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број:
11/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације
Градоначелник Града Бијељина доноси:
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских
и других објеката и служби на територији Града Бијељина
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва:
1. Забрањује се рад следећим објектима, сваким
радним даном и у дане викенда до даљњег, и то:
- угоститељским објектима свих категорија,
- трговинама, осим субјеката из члана 2., став1.,2. и
3. ове Наредбе,
- услужним дјелатностима/занатство у којима се
остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим
такси службе,
- свадбеним салонима,
- фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
- дјечијим играоницама,
- пијацама у затвореном простору на подручју Града
Бијељина.
2. Ограничава се рад:
- у трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова
могу радити само трговине прехране/роба широке
потрошње и апотеке,
- трговине прехране/роба широке потрошње и
трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
- трговинским објектима врсте драгстора и
субјектима који обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу
продаје њихових производа) од 07,00 до 18,00 часова.
Рад у субјектима из става 1., 2. и 3. овог члана
организовати уз предузимање следећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено могу бити
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присутни у затвореном продајном простору, тако да се на
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
- испред благајни означити и организовати размак
између купаца од најмање једног метра,
- у затвореном продајном простору омогућити брз
проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције
и повишене хигијене,
- јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без
услуживања/послуживања у објектима,
- достава животних намирница је дозвољена од
07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани
за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и
сигурности које ће контролисти контролни органи,
- хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге у
свом простору за своје госте, а услуге хране и пића само за
госте хотела, мотела и хостела,
- бензинске пумпе, без ограничења када је у питању
продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем
за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат
од 07,00 до 18,00 часова,
- апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене
радног времена, уз предузимања следећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено могу бити
присутни у затворено продајном простору, тако да се на
улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
- испред благајни означити и организовати размак
између купца од најмање један метар,
- у затвореном продајном простору омогућити брз
проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције
и повишене хигијене.
3. Градска управа и градске службе ће од уторка
17.03.2020. године организовати свој рад како слиједи:
- у свим организационим јединицама Градске
управе организовати рад са
минималним
бројем
потребних извршилаца на лицу мјеста,
- остала лица упутити на рад од куће или рад код
куће,
- на улазу у све службене просторије Градске
управе које пружају услуге грађанима ограничити број
особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи,
онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и
прављење дужих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у
затвореним просторијама Управе од најмање један метар,
уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,
- у свим градским установама и предузећима, осим Дома
здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање
свих функција, остала лица упутити на рад код куће или од
куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и
задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

Број 5 - Страна 2

Службени гласник Града Бијељина

све
организационе
јединице,
градске
установе и предузећа дужни су писано и з в и ј е с т и т и
Градоначелника и Градскии штаб о предузетим мјерама до
четвртка,
19. марта 2020. године, најкасније до 10.00 часова.
4. Дом здравља ће од уторка 17.03.2020. године
реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и
закључцима са ресорним министарством при чему:
- организовати се за пружање здравствене заштите
примарно особама које могу
бити заражене вирусом
Корона,
- приоритретно и без задршке проводити мјере
анкетирања лица која су била у контакту са зараженим,
са предлагањем кућне изолације за све особе првог
контакта,
- организовати без прекида (0-24 часа) службу
јављања, давања одговора и услуге
лицима која ће се
јављати због уласка у земљу на граничним прелазима.
5. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове
(градски здравствени инспектор) и Одјељење комуналне
полиције да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање
исте од стране напријед наведених субјеката.
Задужује се Одјељење комуналне полиције да у
случају потребе пружи сву неопходну помоћ приликом
успостављања карантина на граничним прелазима Рача и
Павловића мост.
6. Задужују се службеници Полицијске управе
Бијељина да обезбједе контролу да ли су лица којима је
Гранична полиција Рјешењем наложила да се јаве у Дом
здравља Бијељина то и учинила, односно да ли су та лица
испоштовала упуте Дома здравља Бијељина.
7. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 5. ове Наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
8. У случају непоступања по овој Наредби
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.

16. март 2020.

у Граду Бијељина у 2020.години је краткорочни план и
основни документ за координацију и спровођење годишњих
задатака и активности Града, привредних друштава, других
правних лица и удружења грађана који спроводе мјере и
задатке од значаја за заштиту и спасавање од поплава.
Циљ доношења овог плана је да се унаприједи и обезбиједи
свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и
оствари виши ниво приправности и спровођења заштите и
спасавања људи и материјалних добара од поплава.
План садржи:
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од поплава у 2020. години.
II План оперативног спровођења Плана са
плановима ангажовања и активног учествовања на
спровођењу мјера и задатака заштите и спасавања од
поплава у 2020. 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 2020.
години.
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од поплава у 2020. години
А) Спровођење превентивних мјера и задатака

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ

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 2020. години.
-План оперативног провођења Плана са плановима
ангажовања и активног учешћа на спровођењу мјера и
задатака заштите и спасавања од поплава у 2020. 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.
- Финансијски план Града Бијељина за провођење
мјера и задатака заштите и спашавања од поплава у 2020.
години.

Увод
Оперативни План заштите и спасавања од поплава

Ивршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације Бијељина

9. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-588/20
Бијељина,
Датум, 16. март 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу Плана одбране од поплава у Републици
Српској у 2020. години који је донијела Влада Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 14/20)
Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина на
сједници одржаној 11. марта 2020. године доноси
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Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и
спасавање од поплава у Граду
Рок: 11. март 2020. године
2. Успоставити ефикасан систем осматрања,
обавјештавања и узбуњивања, вршење сталног праћења
водостаја ријека на територији 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: Стални 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: Стални задатак
4. Када надлежни орган усљед непосредне опасности
од поплава донесе одлуку о поступању по мјерама из Главног
оперативног плана и 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.
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
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за ванредне ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Територијална ватрогасна јединица,
Полицијска управа Бијељина, 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 материјалнотехничких капацитета Града у заштити и спасавању од
поплава.
Извршиоци задатка:
Градоначелник,Градски
штаб за ванредне ситуације, Одјељење за борачкоинвалидску 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.
Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Јединице цивилне заштите за заштиту
од поплава, РК “Пантери”и “Наутилус”, Територијална
ватрогасна јединица, Дом здравља Бијељина, Ветеринарска
станица Бијељина, Полицијска управа 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, у складу са прописаним Упутством
о тражењу,пружању и прихватању помоћи заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама, 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.
(ангажовање деминерских тимова РУЦЗ, Хеликоптерског
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сервиса РС и специјализованих јединица РУЦЗ).

складу са могућностима Града.

Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесник: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: У складу са процјеном ситуације

Извршиоци задатка: Градоначелник, Градски штаб
за ванредне ситуације
Учесници: Чланови Градског штаба, Градска управа
-надлежна одјељења и службе
Рок: У складу са процјеном ситуације

11. У ванредним ситуацијама када су исцрпљени
сви расположиви цивилни капацитети упутити захтјев за
ангажовање Оружаних снага БиХ.

II План оперативног провођења Плана са плановима
ангажовања и активног учествовања на спровођењу мјера
и задатака заштите и спасавања од поплава у 2020. години
на подручју Града Бијељина са прегледом субјеката од
непосредног значаја за заштиту и спашавање

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
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 и процедурама
пријема међународне помоћи
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 и процедурама
пријема међународне помоћи
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
В) Спровођење мјера опоравка
15. Доношење Наредби о процјени насталих штета
и предузимању мјера на санирању посљедица и опоравку
од елементарне непогоде и пружања помоћи угроженима у

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 2020. 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 у надлежности 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
Учесници:
Одјељење
комуналне
полиције,
Одјељење за борачко- инвалидску и цивилну заштиту, ЈУ
“Воде Српске”Бијељина, Ј.П. „Воде“ Бијељина.
Рок: 30. април 2020.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:
Одјељење
комуналне
полиције,
ангажована привредна душтва.
Рок: Стални задатак
3. Обезбједити насипни материјал, вреће за пијесак,
алат и пловна средства ради обезбјеђења услова за ефикасно
дјеловање у случају поплава већих размјера.
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
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Рок: 28. фебруар 2020.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 борачкоинвалидску и цивилну заштиту ,Ронилачки клубови
“Пантери” и “Наутилус”, Територијална ватрогасна јединица
Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и
спашавање
Рок: 15.март. 2020. 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 борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Одсјек за послове мјесних заједница и
Савјети мјесних заједница.
Рок: Сталан задатак
		
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 борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Градска управа Града Бијељина,
Одјељење за послове мјесних заједница
Рок: Трајан задатак
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 борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Одјељење за финансије, Осигуравајуће
друштво са којим је склопљен уговор
Рок: По потреби
8. Градску специјализовану јединицу цивилне
заштите за заштиту од поплава и других несрећа на води и
под водом опремити додатно са једним јачим ванбродским
мотором-30 КС и личном опремом за спасиоце на води (2
комплета и 3 мокра одијела).
Извршиоци задатка: Одјељење
за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Одсјек за јавне набавке, инвестиције и
надзор, Одјељење за финансије.
Рок: Мај 2020.године
9. Спријечити неконтролисано одлагање смећа као
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и непланску експлоатацију шљунка.
Извршиоци задатка: Републичка управа за
инспекцијске послове, Одјељење за инспекцијске
послове,Одјељење комуналне полиције
Учесници: Јавна установа “Воде Српске”, ЈП “Воде“
Бијељина
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.
Извршиоци задатка: Јавна установа “Воде Српске”,
Градска управа Града Бијељина-Одјељење за финансије
Учесници: Јавно предузеће “Воде” Бијељина,
Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине
Рок: Сталан задатак
12. У 2020.години на подручју Града Бијељина
планира се извођење радова на изградњи нових, санацији и
одржавању постојећих водозаштитних објеката.
А) Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина планира сљедеће
пројекте односно мјере и задатке у заштити од поплава:
- Уређење тока р. Јање од ушћа у р. Дрину па
узводно на дужини од 8 км, укључујући заштиту од брдских
и унутрашњих вода „Новог Насеља“у Јањи-дионица 4 - рок
мај 2020.године,
- Рехабилитација насипа на каналу ГОК-Бијељина –
рок 2020/2021.година,
- Заштита од брдских и унутрашњих вода Града
Бијељина на потезу канал Глоговац - Спојни канал Мајевички ободни канал - рок фебруар 2020.године,
- Санација рушевних обала р.Дрине у сврху заштите
од деградације приобаља лијеве обале р.Дрине на подручју
од насеља Балатун па узводно до насеља Јања и Батар у
дужини од око 7,8 км – половина 2020.године,
- Реконструкција црпних станица у Републици
Српској- 2020/2021.година.
Градска управа –Одјељење за стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине сходно Програму о
начину коришћења новчаних средстава прикупљених на
основу прихода од водних накнада за 2020.годину планира се:
- Измјештање дијела канала који се налази у
Индустријској зони 4 у Бијељини,
- Израда техничке документације – главног
пројекта за изградњу моста на каналу Глоговац, на локацији
постојећег „Жутог моста“ са приступним саобраћајницама
у МЗ Пучиле,
- Уређење ограда на мостовима на каналу
„Дашница“у Бијељини,
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- Изградња моста на локалном путу Л-6 у МЗ Горњи
Магнојевић,
- Чишћење канала у МЗ Д.Црњелово,к.ч.6989
к.о.Д.Црњелово, дужине 200 м,
- Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 1000
мм у дужини од 6 м у МЗ Хасе,
- Експропријација земљишта у сврху уређења тока
р. Дрине,2 фаза,4 етапа у пројекту спрјечавања поплава
од р.Дрине на подручју Семберије. Дужина трасе 2,8 км
(од уставне грађевине на каналу Дрина-Дашница до ушћа
р.Јање у р.Дрину).
В) Јавно предузеће“Воде“Бијељина планира
реализовати из буџетских средстава Града Бијељина сљедеће
радове:
- Текуће одржавање примарних, секундарних и
терцијалних канала. Два пута кошење комплетног ХМС
„Семберија“ Бијељина,
- Шљунчање путева уз канале западног и источног
дијела хидро-мелиорационог система и комасационог
подручја Бијељина 3 и 4,као и на осталим мјестима по
посебном налогу наручиоца,
- Ургентни радови у мјесним заједницама,
каналисање путева, уређење одрона и израда пропуста,
- Набавка и додјела бетонских цијеви мјесним
заједницама.
Од прихода од посебних водних накнада планира се:
- Снимање и измуљивање дијела каналске мреже
ХМС (исток и запад)“Семберија Бијељина,
Реконструкција
пропуста
на
ХМС
„Семберија“Бијељина,
- Уређење (сјечење шибља,копање,равнање) старог
тока канала „Бистрик“(гробље МЗ Бродац) у дужини од
1000 метара.
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: 31.12.2020.године
13. Извршити поправку путева до водозаштитних
објеката који се користе у одбрани од поплава по утврђеним
приоритетима.
Извршиоци задатка: Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине,Јавно
предузеће „Воде” Бијељина, ЈУ”Воде Српске” Бијељина
Учесници:
Ангажована привредна друштва
на извођењу радова
Рок: 15.04.2020.године
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 закључивањем уговора са
предузећима која исту посједују.
Извршиоци задатка:
Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине-начелник,
ЈУ“Воде Српске“
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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 борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: 15.март 2020.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 2020.године и према потреби
17. О елементарној непогоди и другој несрећи
које могу угрозити становништво и материјална добра на
подручју Града позивом на број 121 (који је бесплатан) или
на др.бројеве обавијестити Републичку управу цивилне
заштите односно Подручно одјељење ЦЗ у Бијељини.
Извршиоци задатка: Надлежни органи Града,
организације, предузећа, правна и физичка лица
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: Одмах по настанку елементарне непогоде и
друге несреће
18. За потребе ангажовања грађевинске
механизације ЈУ “Воде Српске“израдиће спискове
грађевинске механизације којом располажу, на основу
закљученог уговора за извођење радова приликом редовне и
ванредне одбране од поплава са предузећима која посједују
потребну механизацију и опрему.Наведене спискове
доставити Градоначелнику,који ће по потреби извршити
ангажовање грађевинске механизације у складу са својим
овлашћењима.
Извршиоци задатка:
ЈУ
“Воде
Српске“
Градоначелник
Учесници: Одјељење за стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине, Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Рок: 15.март 2020.године
19. Са овим планом упознати еколошка удружења,
ронилачке клубове, планинарско друштво и др.невладине
организације.
Извршиоц задатка: Одјељење
инвалидску и цивилну заштиту

за

борачко-

16. март 2020.
задатку
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Учесници: Удружења и организације наведене у
Рок: 15.март 2020.године.
Б) Спровођење мјера одговора

20. 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/градова, са ДистриктомБрчко, хидроелектранама узводно на ријеци Дрини, ЈУ
“Воде Српске”, Републичком управом цивилне заштите,
Полицијском управом Бијељина.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници:
ЈУ
”Воде
Српске”,
Подручно
одјељење цивилне заштите Бијељина, Полицијска управа
Бијељина, Одсјек за послове мјесних заједница
Рок: Према потреби
21. Припрема и доношење наредбе за поступање по
Плану приправности, а на основу Процјене угрожености
Града Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: У складу са Планом приправности
22. 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
23. Проглашење ванредне ситуације на подручју
Града Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
24.
Наредба
о
активирању
оперативнокомуникативног 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
25.
Обезбјеђење
функционисања
веза,
водоснабдијевања и снабдијевања електричном енергијом
без обзира на временске и друге услове.
Извршиоци задатка: Телеком Српске А.Д.Бања
Лука-Извршна јединица Бијељина Телрад Нет Д.О.О.
Бијељина Електропривреда РС „Електро Бијељина“
РЈ Електродистрибуција Бијељина А.Д.”Водовод и
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канализација“ Бијељина
Рок: Сталан задатак
26. 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.
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 ,Полицијска управа
Бијељина, Јединица граничне полиције, Јединице ОС БиХ,
грађани-волонтери
Учесници: Републичка управа цивилне заштитеПодручно одјељење цивилне заштите Бијељина Републички
штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
В) Спровођење мјера опоравка
27. 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
28. 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 цивилне заштите за
заштиту и спасавање од поплава на територији Града
Бијељина

Бијељина

1.

24
19

АМАЈЛИЈЕ

82/24

ПОПОВИ

Јединице ЦЗ за
заштиту од
поплава и несрећа
на води у мјесним
заједницама

Градска спец.јед.
ЦЗ за заштиту од
поплава и несрећа
на води и под
водом

Укупан
број
особа/
ронилаца

2

сува

1

мок
ра

Укупно
ронилачки
х одијела

9

7

Припадници
који посједују
дозволу за
управљача
моторних
чамаца

48- припадника
посједује
дозволу за
управљача
моторних
чамаца

Број особа
оспособљених
за управљање
чамцима

Пнеуматски
моторни чамац 12
комад-капацитета
126 особа
Лимени моторни
чамци 2 комадакапацитета 12 особа
Пластични моторни
чамац 1 комадкапацитета 6 особа,
Пластични моторни
чамац „Пасара“ 1
комад-капацитета 8
особа, Пнеуматски
чамци на весло 2
комада-капацитета
12 особа,
Полиетиленски
чамац 8 комада капацитета 8/12
особа по чамцу.
Ал. моторни чамци 2
ком.-капацитет 16
особа

Број чамаца по
врсти (моторни/на
весла) и капацитету

Моторне пумпе
за воду 33
комадакапацитета
500/Л
„Розенбауер“мот
орна пумпавакумат комада 2
Капацитета
1600/Л

Број пумпи по
врсти
(на воду/муљне)
и капацитету

63

Број
исушивача

Агрегат 5
КW 2 комада

Агрегат 3
КW 2 комада

Агрегат
„Хонда“ 0,8
КW 1 комад

Агрегат“Хон
да“ 3,5 КW 2
комада

Број агрегата
по снази

Јевтић Ђорђе

Галовић Ацо

Стевановић Здравко

Командир јединице
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"

Град/општина

Ред.
бр.

Јединица
формирана у
складу са
Одлуком о
организацији и
функционисању
или је закључен
уговор
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17

Рачановић Вајо

Илић Видак

Стевић Михајло

Закић Миле

Гајић Саво

Николић Остоја

Продановић Ненад

Крстић Миленко

Шојић Горан

Тимић Милорад

Кахримановић
Мирсад
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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 побољшано.У протеклој 2019. години
цивилна заштита је опремљена са: 2 нова алуминијумска
чамца и два ванбродска мотора-10 КС.
Планирана обука градских специјализованих
јединица цивилне заштите као и јединица цивилне заштите
за заштиту од поплава у мјесним заједницама реализована је
у потпуности током 2019. године.У 2019. години реализована
обука и полагање за управљаче моторних чамаца за 20
припадника цивилне заштите као и обука из прве медицинске
помоћи за 15 сертификованих спасилаца на отвореним
водама-ресертификација.
Цивилна заштита од опреме за заштиту и спашавање
од поплава располаже укупно са 28 чамаца, 28 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 1 ванбродским мотором, 2 комплета личне
опреме за спасиоце и 3 мокра одијела..
У 2020.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
која ће се тражити од Републичке управе цивилне заштите,
Владе Републике Српске и МО БиХ.
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Града.

У случају потребе Градски штаб ће преко Одјељења
за стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине
вршити ангажовање привредних друштава за извршење
потребних услуга и радова у циљу заштите од поплава у
складу са донешеним одлукама, прописаним обавезама и
надлежностима.
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење мјера
и задатака заштите и спасавања од поплава у 2020. години
За спровођење мјера и задатака заштите и спасавања
од поплава у 2020. 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.
Од водопривредних накнада (По Програму о начину
коришћења новчаних средстава прикупљених на основу
прихода од посебних водних накнада) преко Одјељења за
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине
и Ј.П.“Воде“Бијељина реализоваће се током 2020.године
инфраструктурни пројекти и радови у функцији заштите од
поплава у планираном износу од 400.000,00 КМ.
За потребе цивилне заштите односно набавку 2 комплета
опреме за спасиоце, 3 мокра одијела и ванбродског мотора
-30 КС, планирана су средства у износу од 20.000,00 КМ.
VI Завршне одредбе
У случају ванредне ситуације, односно по
указаној потреби, Градски штаб за ванредне ситуације
Града Бијељина предлаже надлежном органу доношење
докумената просторног уређења: урбанистички план, зонинг
план или регулациони план по скраћеном поступку ради
збрињавања становништва са поплављеног подручја, у
складу за одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и
Правилником о изради и доношењу докумената просторног
уређења по скраћеном поступку.
Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.

IV Анализа реализације уговора закључених са
привредним друштвима, правним лицима те другим
субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака

Број: 02-014-1-537/20
Бијељина,
Датум: 11.3.2020. год.

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.
Закључени су уговори о давању на привремено
кориштење опреме и материјално-техничких средстава за
спашавање на води и под водом ронилачким клубовима
„Пантери“и „Наутилус“који су обавезни да се одазову са
опремом на позив надлежног органа одн.службеног лица
Градске управе за спровођење задатака заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама и ванредним догађајима на подручју

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

На основу Плана активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у
Републици Српској за период 2020-2023. године („Службени
гласник Републике Српске“, бр 14/20) Градски штаб за
ванредне ситуације Града Бијељина на сједници одржаној
11. марта 2020. године д о н о с и
ПЛАН
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА

16. март 2020.

Службени гласник Града Бијељина

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ЗЕМЉОТРЕСА У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНЕ
						
Увод
План активности у припреми и спровођењу мјера
заштите и спасавања од земљотреса у Граду Бијељина је
средњорочни план и основни документ за координацију
и спровођење годишњих задатака и активности градских
органа,привредних друштава, других правних лица и
удружења грађана који спроводе мјере и задатке заштите од
земљотреса.
Доношењем
и
спровођењем
овог
плана
унаприједиће се и обезбиједити ангажовање битних
субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити
и спасавању људи, материјалних добара и животне средине
од земљотреса у Граду Бијељина.
Територија Републике Српске налази се у зони
високог сеизмичког ризика, односно у зонама VII, VIII и IX
степена сеизмичког интезитета. Подручје Семберије налази
се у зони максимално очекиваног интезитета од VII степени
по Меркалијевој скали и јавља се према Сеизмолошкој
карти за период од 500 година, односно V и VI степени за
повратни период од 50 и 100 година. Сходно томе процјењује
се да би у случају појаве земљотреса на подручју Града могло
доћи до оштећења и рушења стамбене и друге грађевинске
инфраструктутре старије градње и слабије конструкције
односно објеката гдје нису примјењивани прописи и мјере
у области урбанизма и грађевинарства.
План садржи:
I План рада штаба за ванредне ситуације Града
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од земљотреса,
II План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања са
прегледом субјеката од непосредног значаја за заштиту и
спасавање на подручју града,
III Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од земљотреса,
IV Aнализу реализације закључених уговора са
привредним друштвима и другим правним лицима и
V Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из области заштите и спасавања од земљотреса.
I План рада штаба за ванредне ситуације Града Бијељина
на спровођењу превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од земљотреса
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Одржати сједницу штаба за ванредне ситуације
са субјектима од значаја за спровођење превентивних и
оперативних мјера заштите и спасавања од земљотреса.
На сједници усвојити:
а) План рада штаба за ванредне ситуације Града
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања земљотреса,
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б) План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања, као и
ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја
за заштиту и спасавање на подручју Града,
в) Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од земљотреса,
г) Анализу реализације закључених уговора са
привредним друштвима и другим правним лицима и
д) Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из ове области.
Извршиоц задатака: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Субјекти од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
земљотреса
Рок: Март текуће године
2. Са овим Планом путем медија упознати
ширу јавност, упознати становништво са процијењеним
опасностима од земљотреса и поступање у случају појаве
те континуирано подизати безбједносну културу и
промовисати број за хитне ситуације „121“.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Писани и електронски медији
Учесници: Полицијска управа Бијељина
Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина
Рок: Стални задатак
3. Ускладити режим рада и дежурства са Процјеном
угрожености, односно са индексом опасности, код
настанка земљотреса, планирати и спроводити непрекидно
дежурство, координирати рад са другим органима
организацијама и службама Града, предузимати друге мјере
у циљу правовременог обавјештавања и информисања
грађана.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту.
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина
Надлежна одјељења Градске управе
Полицијска управа Бијељина.
Одсјек за послове мјесних заједница
Рок: По потреби
4. Када надлежни орган услед земљотреса донесе
одлуку о предузимању неопходних оперативних мјера
заштите и спасавања, Градски штаб за ванредне ситуације
је обавезан да Републичкој управи цивилне заштите
свакодневно доставља извјештаје о степену угрожености
од земљотреса, предузетим мјерама и друге релевантне
податке.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесник: Републичка управа цивилне заштите-
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Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина
Рок: По потреби
Б) Спровођење мјера одговора
5. Услед јачег земљотреса са видљивим рушилачким
последицама, активирање Градског штаба за ванредне
ситуације и доношење наредбе о проглашавању ванредне
ситуације.
Извршиоци задатка: Градоначелник/Градски штаб
за ванредне ситуације

заштиту

Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина
Надлежна одјељења Градске управе
Полицијска управа Бијељина
Рок: У складу са процјеном ситуације

6. Организација узбуњивања и давање упутстава за
дјеловање у случају накнадног земљотреса.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Чланови Градског штаба за ванредне
ситуације
Средства јавног информисања
Подручно Одјељење цивилне заштите
Рок У складу са процјеном ситуације
7. Спровођење мобилизације јединица цивилне
заштите и осталих снага заштите и спасавања као
и материјално-техничких средстава неопходних за
реализацију задатака заштите и спасавања.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту.
Учесници: Јединице ЦЗ и остале снаге заштите и
спасавања
Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
Бијељина
Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина
Рок: У складу са Планом мобилизације
8. Организација рада на прикупљању податакаинформација о броју потпуно срушених објеката и станова,
стању школских и здравствених објеката као и других објеката
земљотресом
оштећене
инфраструктуре,утврђивање
активности које су се одвијале у њима прије земљотреса и
колико је људи боравило у њима.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Надлежна одјељења Градске управе,
Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
Бијељина,
Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина.
Рок: У складу са процјеном ситуације
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9. Организација рада на прикупљању података
- информација о стању телекомуникацијских веза и
проходности путева.
Извршилац задатка:
ситуације,

Градски

штаб

за

ванредне

Учесници: Телеком Српске А.Д. Б.Лука-Извршна
јединица Бијељина
Д.О.О.ТелРад Нет Бијељина
Полицијска управа Бијељина
Ауто мото савез РС
Одсјек за послове мјесних заједница
Рок: У складу са процјеном ситуације
10. Извиђање погођеног подручја и сваког срушеног
објекта и одређивање типа-облика рушевине.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за инспекцијске пословеОдсјек за инспекцијски надзор у области грађевинарства и
заштите животне средине
Одјељење за просторно уређење
Рок: У складу са процјеном ситуације
11. Предузимање активности на откривању
накнадних опасности које угрожавају или могу угрозити
затрпане у рушевинама, као и њихове спасиоце и спровођење
мјера безбједности.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Полицијска управа Бијељина
Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина.
Рок: У складу са процјеном ситуације
12. Организација информативних пунктова у оквиру
мјесних заједница са циљем прикупљања информација о
несталим особама и организовање активности на њиховом
проналажењу и спасавању.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одсјек за послове мјесних заједница,
Полицијска управа Бијељина
Рок:
У складу са процјеном ситуације
13. Утврђивање приоритета у рашчишћавању
рушевина како слиједи: школе, здравствене установе,
трговачки центри, обезбјеђење проходности путева,
обезбјеђење приступа критичној инфраструктури и
рашчишћавање индивидуалних објеката и станова.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Екипе за рашчишћавање рушевина
Рок: У складу са процјеном ситуације
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14. Распоређивање људских и материјалнотехничких капацитета према утврђеним приоритетима
рашчишћавања.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту.
Јединице цивилне заштите,привредна друштва
која посједују грађевинске-радне машине,сви остали
расположиви капацитети у Граду Бијељина
Рок: Ускладу са процјеном ситуације
15. Реализација потребних активности и задатака
претраживања рушевина, проналажење и спасавање
затрпаних.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Јединица ЦЗ за заштиту и спасавање из
рушевина
Јединица ЦЗ прве медицинске помоћи
Територијална ватрогасна јединица
Дом здравља Бијељина-екипе Хитне медицинске
помоћи, екипе црвеног крста,волонтери
Полицијска управа Бијељина
Републичка управа цивилне заштите
Рок: У складу са процјеном ситуације
16. Организација пружања прве медицинске помоћи
и медицинског збрињавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Дом здравља Бијељина-екипе Хитне помоћи
Учесници: Општа болница „Свети Врачеви“
Бијељина
Црвени крст Града Бијељина
Рок: У складу са процјеном ситуације
17. Организовање одвоза грађевинског и другог
отпада на за то предвиђене локације.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: А.Д. Комуналац Бијељина,
ЈП Регионална депонија „Еко –Деп“ Бијељина
Рок: По потреби, у складу са процјеном ситуације
18. Организација кампа за прихват и смјештај
угроженог становништва.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Црвени крст Града Бијељина
Одред извиђача „Семберија“
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Рок: Ускладу са процјеном ситуације
19. Успостављање приоритета и редоследа
активности на успостављању функционисања објеката
критичне инфраструктуре: путне комуникације, објекти
електро и водо снабдијевања, објекти здравствених
установа, објекти за припрему хране,зграде локалне
самоуправе, школе, ветеринарске установе, ПТТ објекти,
ватрогасни дом и остали у складу са одлуком штаба за
ванредне ситуације.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Субјекти од значаја за заштиту и
спашавање Града Бијељина.
Рок: У складу са процјеном ситуације
20. Информисање грађана о насталој ситуацији,
мјерама које се предузимају као и давање упута грађанима и
другим субјектима о поступању.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Средства јавног информисања
Подручно Одјељење цивилне заштите Бијељина
Рок: У току елементарне непогоде
21. Тражење помоћи за ангажовање људских и
материјалних капацитета од сусједних и других локалних
заједница, Републичке управе цивилне заштите и Владе
Републике Српске.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Градоначелник
Учесник: Подручно одјељење цивилне заштите
Рок: У складу са процјеном ситуације у току
елементарне непогоде
22. Организација евакуације болесних и угрожених,
достављање лијекова пакета хране и хигијене угроженом
становништву.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Хеликоптерски сервис Републике Српске
Јединица за заштиту и спашавање из рушевина
Дом здравља Бијељина
Општа болница „Свети Врачеви“ Бијељина
Цивилна заштита Града Бијељина
Црвени крст Града Бијељина
Рок: У складу са планом евакуације и збрињавања и
процјеном ситуације.
23. Предузимање активности на збрињавању
животиња на угроженом подручју.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за пољопривреду
Ветеринарска
јединица
цивилне
заштите
Ветеринарске станице и амбуланте
Ветеринарска инспекција
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Рок: У складу са процјеном ситуације
24. Ангажовање волонтера на пружању помоћи
угроженом становништву.
Извршиоци задатка:
Градски штаб за ванредне
ситуације и Одјељење за друштвене дјелатности
Учесници: Невладине организације и удружења
грађана на подручју Града
Рок: У складу са процјеном ситуације
25. Организација прихвата оперативних снага
и средстава међународне помоћи, упознавање истих са
тренутном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима
и додјела општег задатка.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесник: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина
Одјељење за борачко инвалидску и цивилну
заштиту
Рок: У складу са процјеном ситуације
26. Достављање редовних и ванредних информација
за вријеме елементарних непогода-земљотреса о ситуацији
на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим
снагама, приједлогом мјера и друго по захтјеву Републичке
управе цивилне заштите.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације.
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина
Субјекти од значаја за заштиту и спашавање Града
Бијељина укључени у спровођење оперативних мјера
Рок: У току елементарне непогоде-земљотреса
В) Спровођење мјера опоравка
27. Организација спровођења мјера на санирању
посљедица на материјалним добрима на којима је причињена
штета.
Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Органи, инситуције привредна друштва
и друга правна лица од значаја за заштиту и спашавање,
грађани.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
II План оперативног спровођења плана активности са
плановима ангажовања и активног учествовања
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Одржати радне састанке са привредним
друштвима, другим правним лицима од значаја за заштиту и
спашавање у Граду Бијељина како би се извршиле припреме,
дала стручна упутства и побољшала организованост и
међусобна координација у спровођењу мјера заштите од
земљотреса.

заштиту

16. март 2020.

Извршиоци задатка: Градоначелник
Одјељење за борачко инвалидску и цивилну

Учесници: Привредна друштва и друга правна лица
од значаја за заштиту и спашавање на подручју Града
Рок: 15. април текуће године
2.
Са
планом
оперативног
спровођења
активности, циљевима и задацима упознати удружења
грађана,омладинске и др.невладине организације.Такође код
школске популације спровести активности на упознавању са
мјерама заштите од земљотреса ради развијања безбједносне
културе и подизања свијести у потреби спровођења мјера
заштите и спасавања од земљотреса.
Извршиоци задатка: Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту, Одсјек за друштвене
дјелатности
Учесници: Удружења грађана, основне и средње
школе Града Бијељина
Рок: Април, текуће године
3. Усклађивање законске регулативе која дефинише
сеизмолошку дјелатност, пројектовање и грађење у
сеизмички активним подручјима.Предузимање мјера
контроле на доследном поштовању поменутих прописа.
Извршиоц задатка: Град Бијељина- Одјељење за
просторно уређење
Учесници: Одјељење за инспекцијске пословеграђевинска инспекција
Рок: Стални задатак
4. Предузети мјере и активности неопходне за
израду нове мапе сеизмичког хазарда Републике Српске,
Извршиоц задатка: Град Бијељина-Одјељење за
просторно уређење.
Учесници: Одјељење за инспекцијске послове.
Рок: По обезбјеђењу финансијских средстава
5. Предузимање мјера на смањењу ризика од
рушења адекватном израдом просторних и урбанистичких
планова и примјеном одговарајућих грађевинско-техничких
рјешења.
Извршиоци задатка:
Град Бијељина-Одјељење
за просторно уређење.
ЈП“Дирекција за изградњу и развој Града“ДОО
Бијељина
Учесници: Одјељење за инспекцијске пословеграђевинска инспекција
Рок: Сталан задатак
6. На основу Процјене угрожености и Плана
заштите и спасавања од земљотреса утврдити потребе у
људству, материјално-техничким средствима и опреми и
формирати, опремити и обучити додатне снаге цивилне
заштите (повећати број јединица или број припадника
јединица цивилне заштите у заштити и спасавању од
земљотреса).
Извршиоц

задатка:

Одјељење

за

борачко
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инвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Одјељење за финансије
Рок: 28.фебруар 2021.године
7. Опремање, обука и оспособљавање штаба за
ванредне ситуације, јединица за заштиту и спасавање и
других субјеката од значаја за заштиту и спасавање, као и
извођење заједничких вјежби по унапријед осмишљеном
реално могућем сценарију земљотреса.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачко.
инвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Одјељење за финансије
Јединица ЦЗ за заштиту и спасавање из рушевина
Јединица за заштиту и спасавање од пожара
Субјекти од значаја за заштиту и спашавање на
подручју Града
Рок: Једном годишње, у складу са планом обуке
8. Урадити План евакуације и збрињавања у случају
земљотреса.
Извршиоц задатка: Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту.
Учесници: Подручно Одјељење цивилне заштите
Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности, Црвени крст
Града Бијељина и Дом здравља Бијељина.
Рок: Април 2020.године.
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12. Сачинити спискове људи, возила и друге опреме
који ће се, у случају земљотреса већих размјера, упутити
на подручје другог града/општине. Градоначелник Града
донијеће одлуку о употреби снага и средстава из претходног
става.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Одјељење за
борачко инвалидску и цивилну заштиту.
Учесници: Привредна друштва и друга правна
лица, Подручно одјељење цивилне заштите Бијељина.
Рок: Април текуће године.
13. На основу процјене утврдити оптималан број
потребне механизације и радне снаге за реализацију задатака
утврђених овим планом, те у том смислу извршити набавку
недостајуће механизације, односно закључити уговоре са
привредним друштвима која имају потребну механизацију
и која са сигурношћу могу обавити планирани посао.
Извршиоц задатка: Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине
Учесник: Одјељење за борачко инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: Април 2020.године

9. Извршити опремање Територијалне ватрогасне
јединице Бијељина са средствима и опремом неопходном за
заштиту и спашавање из рушевина.

14. Припаднике јединица цивилне заштите
ангажоване у заштити и спасавању од земљотреса осигурати
од посљедица несретног случаја, обезбједити новчану
накнаду за вријеме ангажовања, додатно оспособити и
опремити адекватном опремом за заштиту и спасавање од
земљотреса као и средствима везе. Такође организовати и
извести обуку за различите врсте интервенција у случају
земљотреса.

Извршиоц задатка: Град Бијељина-Територијална
ватрогасна јединица Бијељина
Учесници: Одјељење за финансије, Републичка
управа ЦЗ
Рок: Стални задатак

Извршиоц задатка: Одјељење за борачко
инвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Одјељење за финансије, Осигуравајуће
друштво
Рок: Стални задатак

10. Утврдити услове, организацију, односно уговором
дефинисати начин ангажовања грађевинске механизације и
радне снаге. Обавезати привредна друштва и друга правна
лица која располажу грађевинском механизацијом да израде
спискове грађевинске механизације којом располажу те да
их доставе Градоначелнику који ће извршити ангажовање
исте у складу са својим овлашћењима.

15. Извршити отклањање техничких и других
недостатака на возилима, другим материјално-техничким
средствима и опреми потребним за извођење акција
заштите и спашавања од земљотреса.

Извршиоц задатка: Одјељење за стамбенокомуналне послове и заштиту животне средине
Учесници: Одјељење за борачко инвалидску и
цивилну заштиту и привредна друштва која располажу са
грађевинском механизацијом
Рок: Април текуће године.

Извршиоци задатка: Привредна друштва и
друга правна лица од значаја за заштиту и спашавање од
земљотреса
Учесници: Субјекти заштите и спашавања Града.
Рок: Април текуће године
Б) Спровођење мјера одговора

11. Обезбједити довољне количине лијекова и
медицинских средстава за вријеме трајања евентуалне
угрожености од земљотреса.

16. Оперативне мјере спороводиће се у складу
са овим Планом и Планом заштите и спашавања од
елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина, при
чему ће руководећу улогу, сходно законским и планским
одредбама имати Градски штаб за ванредне ситуације.

Извршиоци задатка: Одјељење за друштвене
дјелатности
Дом здравља Бијељина
Учесници: ЈЗУ Апотека „Семберија“
Рок: Сталан задатак

Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације,Градоначелник,
Одјељење за борачко инвалидску и цивилну
заштиту и друга надлежна Одјељења и службе Градске
управе
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Учесници: Привредна друштва и друга правна лица
од значаја за реализацију планираних мјера и задатака
Рок: У складу са процјеном ситуације
17. Проглашење ванредне ситуације.

16. март 2020.

Општа болница „Свети Врачеви“ Бијељина.
Учесници: Институт за јавно здравство, санитарна
и ветеринарска инспекција.
Рок У складу са Планом заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће

Извршиоц задатка:
Градоначелник
Учесници: Чланови Градског штаба за ванредне
ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације

23.
Обезбјеђење
функционисања
веза,
континуираног снабдијевања електричном енергијом и
водоснабдијевања, без обзира на временске или било какаве
друге услове.

18. Доношење наредбе о узбуњивању и активирање
система за узбуњивање на подручју града.

Извршиоци задатка:
Телеком Српске А.Д. Бања
Лука-Извршна јединица Бијељина
ДОО „ТелРад“ Бијељина
Е ле к т р оприв р еда Р С „ Е ле к т р о - Б иј ељ ина “ Р Ј
Електродистрибуција Бијељина
А.Д „Водовод и канализација“ Бијељина.
Учесници: Надлежна Одјељења Градске управе и
Републичка управа цивилне заштите
Рок: Сталан задатак.

Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Полицијска управа Бијељина
Средства јавног информисања
Подручно Одјељење цивилне заштите
Рок У складу са процјеном ситуације, по Плану
узбуњивања
19. Доношење наредбе о активирању оперативнокомуникативног центра.
Извршиоц задатка: Градоначелник.
Учесници: Чланови Градског штаба за ванредне
ситуације.
Рок: У складу са процјеном ситуације.
20.
Доношење
расположивих људских
капацитета града.

наредбе
о
мобилизацији
и материјално- техничких

Извршиоци задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови Градског штаба за ванредне
ситуације
Рок: У складу са планом мобилизације
21. Доношење наредбе о употреби снага и средстава
за помоћ угроженом становништву.Провођење задатака
претраживања рушевина, проналажења и извлачења
затрпаних лица из рушевина, пружање прве помоћи и
збрињавање.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Јединица ЦЗ за заштиту и спасавање из
рушевина,
Јединица ЦЗ прве медицинске помоћи,
Територијална ватрогасна јединица,
Дом здравља Бијељина-екипе Хитне помоћи
Полицијска управа Бијељина,
Републичка управа цивилне заштите.
Субјекти од значаја за заштиту и спашавање на
подручју Града.
Рок: Током трајања елементарне непогодеземљотреса, у складу са Планом.
22. Спровођење хигијенско-епидемиолошких и
других мјера заштите здравља становништва на угроженом
подручју.
Извршиоци задатка: Дом здравља Бијељина

В) Спровођење мјера опоравка
24. Предузимање мјера на санацији посљедица и
опоравку од земљотреса и пружање помоћи угроженим са
нивоа града.
Извршиоци задатка: Град Бијељина-Надлежна
Одјељења и службе Градске управе
Учесници: Органи, институције, привредна
друштва, друга правна лица и грађани
Рок: У складу са процјеном ситуације.
25. Формирање комисије за процјену штете настале
услед земљотреса на нивоу Града.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Стручна лица у саставу комисије
Рок: У складу са процјеном ситуације
26. Теренски рад на процјени штета насталих од
земљотреса.
Извршиоц задатка: Градска комисија за процјену
насталих штета услед земљотреса
Учесници: Чланови комисије за процјену штетастручна лица
Рок: У складу са процјеном ситуације
Прилог: Преглед субјеката и снага од непосредног
значаја за заштиту и спасавање од земљотреса на подручју
града
У заштити и спашавању од земљотреса на подручју
града ангажовали би се сљедећи субјекти и снаге у заштити
и спасавању:
а) Преглед субјеката:
1. Градска управа Града Бијељина- надлежна
одјељења и службе.
2. Јавна здравствена установа Дом здравља
Бијељина.
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3. Јавна здравствена установа болница „Свети
Врачеви“ Бијељина.
4. А.Д. „Комуналац“ Бијељина.
5. Црвени крст Града Бијељина.
6. А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.
7. Центар за социјални рад.
8. Мјешовити холдинг „Елктропривреда Републике
Српске“ матично предузеће А.Д. Требиње Зависно
електродистрибутивно предузеће „Електро Бијељина“ А.Д.
Бијељина РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина.
9. Републички хидрометеоролошки завод РСХидрометеоролошка станица Бијељина.
10. Привредна друштва: „Бијељина пут“ Д.О.О.
Бијељина, „Хигра“ Д.О.О. Бијељина, „Бук промет“ Д.О.О.
Бијељина.
11. Ветеринарска станица А. Д. Бијељина.
б) Преглед снага:
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периоду потребно извршити набавку савременог уређаја за
откривање затрпаних лица у рушевинама.
Такође је потребно постојеће јединице цивилне
заштите у првом реду специјализовану јединицу за
заштиту и спашавање из рушевина стручно обучити
за провођење задатака откривања и извлачења лица
затрпаних у рушевинама. Такође у наредном периоду
потребно је извршити специјалистичку обуку припадника
специјализованих јединица цивилне заштите за спасиоце.
IV Aнализa реализације закључених уговора са
привредним друштвима и другим правним лицима
Град Бијељина није закључивао оквирне уговоре
са привредним друштвима и субјектима од значаја за
провођење оперативних задатака у заштити и спасавању од
земљотреса.
V Финансијски план

1. Градски штаб за ванредне ситуације.
2. Територијална ватрогасна јединица Бијељина.
3. Градска специјализована јединица цивилне
заштите за заштиту и спашавање из рушевина.
4. Градска специјализована јединица цивилне
заштите прве медицинске помоћи.
5. Градска специјализована јединица цивилне
заштите за асанацију терена.
6. Градска ветеринарска јединица.
7. Екипе Црвеног крста.
8. Јединице цивилне заштите опште намјене.
9. Повјереници заштите и спашавања.
10. Радне екипе привредних друштава које посједују
радне машине.
11. Волонтери.
Поред напријед наведених снага и средстава
заштите и спасавања у случају појаве замљотреса у
зависности од његовог интезитета и посљедица по потреби
ће се ангажовати и сви остали расположиви ресурси Града
сходно Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће а по потреби тражиће се и додатна помоћ
од надлежних органа и институција: Републичке управе
цивилне заштите, Министартсва унутрашњих послова РС и
Оружаних снага БиХ.

За спровођење мјера и задатака заштите и спасавања
од земљотреса чији су извршиоци Градски штаб за ванредне
ситуације и Градска управа Града Бијељина обезбиједиће
се финансијска средства у буџету Града док ће остали
извршиоци за извршење послова из своје надлежности
планирати и финансијска средства.

III Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од земљотреса

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ
ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ГРАДУ
БИЈЕЉИНА У 2020.ГОДИНИ

Према напријед наведеној сеизмолошкој карти
подручје Града Бијељина потенцијално је угрожено од
земљотреса мањих интезитета. У заштити и спасавању
од ове елементарне непогоде тежиште треба да буде у
провођењу превентивних мјера заштите и спасавања
односно превасходно стриктном провођењу прописа у
пројектовању и грађењу односно примјеном грађевинско
–техничких мјера приликом изградње објеката посебно у
урбаном подручју. Што се тиче опремљености и обучености
планираних снага за заштиту и спасавање од земљотреса
Град Бијељина посједује одређене капацитете који су
недовољни у случају појаве земљотреса од VII степени по
Меркалијевој скали.
Постојећа опрема којом располаже цивилна
заштита је недовољна и застарјела те је у наредном

VI Завршне одредбе
Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Града
Бијељина”.
Број: 02-014-1-538/20
Бијељина,
Датум: 11.3.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.

			
На основу Плана активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у Републици Српској
у 2020.години („Службени гласник Републике Српске“ број
14/20) Градски штаб за ванредне ситуације Града Бијељина
на сједници одржаној дана 11.марта 2020. године д о н о с и

Увод
Оперативни план активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у Граду Бијељина
у 2020.години је краткорочни стратешки план и основни
документ за координацију и спровођење додатних
посебних годишњих задатака и активности Града Бијељина,
привредних друштава и других правних лица који спроводе
мјере и задатке заштите од пожара отвореног простора
као и дјела интегралног система заштите и спасавања од
елементарних непогода и других несрећа у Републици
Српској.
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Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се
и обезбједити свестраније ангажовање свих релевантних
субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити
и спасавању људи, материјалних добара и животне средине
од шумских и других пожара на отвореном простору са
циљем остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно
смањење штета на нашем простору под шумском и другом
вегетацијом.
План садржи
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у 2020.години.
II План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања.
III Анализу стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
IV Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из области заштите и спасавања од пожара.
I План рада Градског штаба за ванредне ситуације
Бијељина на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у 2020.години.
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Одржати сједницу Градског штаба за ванредне
ситуације са субјектима од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите о спасавања од
пожара, на којој ће се усвојити:
а) План рада Градског штаба за ванредне ситуације
на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите
и спасавања од шумских и других пожара на отвореном
простору у 2020.години.
б) План оперативног спровођења Плана активности
са плановима ангажовања и активног учествовања, као и
ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја
за заштиту и спасавање на подручју Града.
в) Анализа стања опремљености и обучености
субјеката од значаја за заштиту и спасвање од пожара.
г) Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из ове области.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Субјекти од значаја за спровођење
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од
пожара
Рок: 11.март 2020.године
2. Са овим планом путем медија упознати ширу
јавност, упозорити на опасност од пожара, и поступање
у случају појаве пожара те континуирано подизати
противпожарну културу и промовисати број за хитне
интервенције „121“ и број ватрогасне службе „123“.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
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цивилну заштиту Територијална ватрогасна јединица
Бијељина Полицијска управа Бијељина, Одјељење комуналне
полиције, Средства јавног информисања
Рок: 31.март 2020.године, сталан задатак
3. Упутити захтјев Одјељењу за пољопривреду
за израду Одлуке о потребним агротехничким мјерама
за уређење и одржавање пољопривредног земљишта за
заштиту од пожара као и доношење мјера заштите од
пожара које се морају предузимати у шумама у приватном
власништву (члан 32. Закона о пољопривредном земљишту
„Сл.гласник Републике Српске бр.93/06)
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесник: Одјељење за пољопривреду
Рок: 15.март 2020.године
4. Обезбједити предуслове за достављање
информација и извјештаја о стању угрожености и
предузетим мјерама Републичкој управи цивилне заштите
свакодневно када надлежни орган, услед непосредне
опасности од пожара, донесе одлуку о поступању по
Плану приправности или нареди предузимање потребних
оперативних мјера заштите и спасавања.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 15.април 2020.године
5. Успоставити ефикасан систем осматрања,
обавјештавања и узбуњивања на подручјима са повећаним
ризиком од пожара.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту Територијална ватрогасна јединица
Бијељина Полицијска управа Бијељина, Одјељење комуналне
полиције, Средства јавног информисања
Рок: 01.април 2020.године
6. За вријеме пожарне сезоне режим рада и
дежурства ускладиће се са индексом опасности од пожара.
Координирати рад са другим органима и службама у Граду
и предузимати потребне мјере у циљу правовременог
обавјештавања о настанку пожара као и провођењу
потребних мјера у пружању помоћи код гашења пожара.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Одјељење комуналне полиције и Одсјек за послове
мјесних заједница
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина
Рок: По потреби
Б) Спровођење мјера одговора
У случају повећане/непосредне опасности од већих
пожара и њихових посљедица оперативне мјере заштите и
спасавања од пожара на подручју Града спроводиће се по
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Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће Града Бијељина и овом Плану, при чему руководећу
улогу има Градски штаб за ванредне ситуације.
7. Када се усљед опасности од пожара у Граду донесе
Наредба о поступању по мјерама из Плана приправности
и приступи провођењу неопходних оперативних мјера
заштите и спасавања вршиће се информисање грађана
о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као
и давање упутстава грађанима и другим субјектима о
поступању.
Извршиоци задатка:
Градски штаб за ванредне
ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту,Територијална ватрогасна јединица Бијељина
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина Средства јавног информисања
Рок: У складу са Планом приправности и током
трајања опасности
8. Доношење Наредбе о узбуњивању, организација
узбуњивања и давање упутава о поступању.
Извршиоци задатка:
Градоначелник и Градски штаб за
ванредне ситуације
Учесници: Средства јавног информисања
Рок: У складу са процјеном ситуације, По плану
узбуњивања
9. Доношење Наредбе о мобилизацији и
мобилизација расположивих људских и материјалнотехничких капацитета Града.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски
штаб за ванредне ситуације
Учесник: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: У складу са Планом мобилизације
10. Доношење Наредбе о евакуацији, организација
евакуације и збрињавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски
штаб за ванредне ситуације
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина, Градска специјализована јединица за заштиту од
пожара
Рок: У складу са Планом евакуације и збрињавања
11. Наређује употребу снага за заштиту и спасавање,
средства за помоћ и друга средства која се користе у
заштити и спасавању од пожара у ванредним ситуацијама
на угроженим подручјима Града.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту Територијална ватрогасна јединица
Бијељина, Градска јединица цивилне заштите за заштиту од
пожара Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
сходно донешеној Одлуци Градоначелника.
Рок: У складу са процјеном ситуације и Плану
хитног поступања.
12. У најсложенијим ситуацијама када су директно
угожена насеља и животи људи и када су исцрпљени
капацитети Града, тражиће се од Републичке управе цивилне
заштите, ангажовање тимова за деминирање, сусједних
општина, Владе Републике Српске и ОС БиХ.
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Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски
штаб за ванредне ситуације
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
13. Организовање прихвата оперативних снага и
средстава, домаћих, међународних, пристиглих у помоћ,
упознавање истих са тренутном ситуацијом додјељивање
задатака.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
14. Организација пријема, смјештаја и расподјеле
свих врста помоћи укључујући међународну помоћ.
Извршиоц задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације
Учесници: Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
15. Достављање Подручном одјељењу Републичке
управе цивилне заштите редовних и ванредних информација
за вријеме елементарне непогоде о ситуацији на терену,
мјерама које се предузимају, ангажованим снагама и
приједлогом мјера.
Извршиоци задатка: Градски штаб за ванредне
ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну
заштиту
Учесници: Сви ангажовани субјекти по Плану
заштите и спасавања од пожара
Рок: У току елементарне непогоде
В) Спровођење мјера опоравка
16. Доношење Наредби о процјени насталих штета
и предузимању мјера на санирању посљедица и опоравку
од елементарне непогоде и пружању помоћи угроженим у
складу са могућностима Града.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Градски
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
Чланови Градског штаба, Градска
управа- надлежна одјељења и службе
Рок: У складу са процјеном ситуације
II
План оперативног спровођења Плана
активности са плановима ангажовања и активног
учествовања.
А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Одржати редован састанак Градоначелника и
представника цивилне заштите, Територијалне ватрогасне
јединице и Комуналне полиције у циљу припреме,
ангажовања и спровођења мјера заштите од пожара.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Одјељење комуналне полиције
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Рок: 15.март 2020.године
2. Формирати базу података водних капацитета
(језера, шљункара, канала и других водозахвата) за потребе
гашења пожара на отвореном простору.
Извршиоц задатка:
Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесници: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Градски инспектор за воде
Рок: Сталан задатак
3. Извршити ажурирање процјене угрожености и
Плана цивилне заштите за заштиту од пожара. Извршити
анализу стања опремљености и обучености субјеката од
значаја за заштиту и спасавање од пожара.
Извршиоц задатка:
Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: Сталан задатак
4. Предузети потребне мјере на забрани стварања
депонија и чишћењу истих на подручју Града.
Извршиоц задатка: Одјељење комуналне полиције
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине
Рок: Сталан задатак
5. Урадити списак људи, возила и друге опреме која
ће се у склучају пожара већих размјера упутити као помоћ
на подручје друге општине сходно Одлуци Градоначелника.
Извршиоци задатка: Градоначелник и Одјељење за
борачко-инвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 15.март 2020.године
6. Током пожарне сезоне појачати осматрање
и надзор шума, ниског растиња, усјева и грађевинских
објеката којим пријети повећана опасност од настајања и
ширења пожара.
Извршиоци задатка:
Власници земљишта и
објеката
Учесници:
Одјељење комуналне полиције,
Одјељење за инспекцијске послове, Инспектор за заштиту
од пожара
Рок: По потреби
7. Организовати и провести обуку Градске јединице
цивилне заштите за заштиту од пожара са Територијалном
ватрогасном јединицом Бијељина. Припаднике Јединице
цивилне заштите за заштиту од пожара, приликом извођења
обуке осигурати од посљедица несретног случаја као и код
евентуалног ангажовању на гашењу пожара.
Извршиоц задатка:
Одјељење за борачкоинвалидску и цивилну заштиту
Учесник: Територијална ватрогасна јединица
Бијељина
Рок: 26.мај 2020.године
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8. Извршити детаљну припрему и отклањање
техничких недостатака на возилима и опреми потребној за
гашење пожара.
Извршиоц задатка:
Територијална ватрогасна
јединица Бијељина
Рок: 15.март 2020.године
9. Планирати набавку и извршити опремање
Територијалне ватрогасне јединице Бијељина са средствима
прикупљеним у складу са одредбана члана 85. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“
број:94/19).
Извршиоци задатка: Територијална ватрогасна
јединица Бијељина и Одјељење за финансије
Учесник: Републичка управа цивилне заштите
Рок: 15.март 2020.године
10. Непосредно пред почетак жетвених радова као
и у периоду трајања жетвених радова на подручју Града
јуни-јули налаже се инспекцији за заштиту од пожара и
пољопривредној инспекцији да врше појачану контролу
у циљу примјене законских прописа о мјерама заштите од
пожара.
Извршиоци задатка: Одјељење за инспекцијске
послове – пољопривредни иснпектор, Републички
инспектор за заштиту од пожара
Рок: Јуни-јули 2020.године
11. У наредном временском периоду „прољећељето“ стриктно спровести одредбе Градске Одлуке о
мјерама заштите од пожара које се односе на забрану
ложења отворене ватре, паљења корова, смећа и др.материја
на јавним и зеленим површинама као и уништавање
запаљивих материја.
Извршиоци задатка: Одјељење комуналне полиције,
Одјељење за инспекцијске послове- пољопривредна
инспекција
Рок: Сталан задатак
12. Градска управа је обавезна да благовремено
путем Дома здравља и апотека становништву у угроженом
подручју обезбједе довољне количине лијекова и
медицинских средстава за вријеме трајања евентуалне
угрожености.
Извршиоци задатка:
Одјељење за друштвене
дјелатности, Дом здравља Бијељина
Учесници: Апотеке на угроженом подручју
Рок: 1.мај 2020.године и према потреби
13. За вријеме повећане опасности од пожара на
подручју Града Бијељина Територијална ватрогасна јединица
вршиће информисање јавности о степену опасности,
потребним мјерама, као и мјерама које сами грађани треба
да предузимају у циљу смањења или отклањања опасности
од пожара.
Извршиоц задатка:
Територијална ватрогасна
јединица Бијељина
Учесници: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту Полицијска управа Бијељина, Подручно
одјељење цивилне заштите Бијељина, Одјељење комуналне
полиције
Рок: У току трајања опасности
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Б) Спровођење мјера одговора
У случају повећане/непосредне опасности од већих
пожара и њихових посљедица оперативне мјере заштите и
спасавања од пожара на подручју Града Бијељина спроводиће
се по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће Града Бијељина и овом Плану, при чему
руководећу улогу има Градски штаб за ванредне ситуације,
док је носилац у извршењу оперативних мјера и задатака
Територијална ватрогасна јединица Бијељина. У ванредним
ситуацијама ангажују се и додатне снаге: Јединица цивилне
заштите за заштиту од пожара и остале јединице цивилне
заштите са додатним средствима ангажованим од А.Д
„Комуналац“ и Д.О.О. „Патриот“ Бијељина.
14. Припрема и доношење наредбе за поступање по
Плану приправности.
Извршиоци задатка: Градоначелник
Учесник: Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту
Рок: У складу са Планом приправности
15. 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
16. Проглашење ванредне ситуације на подручју
Града Бијељина.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
17. Доношење Наредбе о активирању оперативнокомуникативног центра Града Бијељина по наређењу мјера
приправности односно проглашењу ванредне ситуације.
Извршиоц задатка: Градоначелник
Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације
18. Обезбјеђење континуираног функционисања
веза, водоснабдијевања и снабдијевања електричном
енергијом без обзира на временске и друге услове.
Извршиоци задатка: Телеком Српске А.Д. Бања
Лука- Извршна јединица Бијељина, „Телрад Нет“ Д.О.О.
Бијељина
Електропривреда
РС
„ЕлектроБијељина“
РЈ Електродистрибуција Бијељина, А.Д. „Водовод и
канализација“ Бијељина
Рок: Сталан задатак
19. Провођење мјера и задатака цивилне заштите,
спасавања и пружања помоћи угроженом становништву на
подручјима Града угроженим од пожара.
Према степену и обиму угрожености вршиће се
интервенције и ангажовање снага.
У I степену ангажују се редовне снаге Територијалне
ватрогасне јединице Бијељина сходно сходно оперативном
плану дјеловања на подручју Града.
У II степену код повећаног обима угрожености
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уколико редовне снаге нису у могућности да локализују
пожар ангажују се додатне снаге резервног састава Градске
јединице цивилне заштите за заштиту од пожара. Такође
се ангажују и додатна средства : двије цистерне из А.Д.
„Комуналац“ и двије цистерне из Д.О.О. „Патриот“ .
У III највишем степену угрожености уколико дође
до великих пожара а већ ангажоване снаге и средства нису
у могућности да их локализују тражи се додатна помоћ од
сусједних општина/градова (Брчко, Зворник, Угљевик),
Републичке управе цивилне заштите, МО БиХ и МУП-а
Републике Српске.
Извршиоци задатка: По Плану заштите и спасавања
од елементарне непогоде и друге несреће Града БијељинаПлану хитног поступања и овом Плану: Градски штаб за
ванредне ситуације, Одјељење за борачко-инвалидску и
цивилну заштиту, Територијална ватрогасна јединица
Бијељина, Градска јединица цивилне заштите за заштиту од
пожара, Субјекти од значаја за заштиту и спасавање у Граду
сходно донешеној Одлуци Градоначелника
Учесници: Подручно одјељење цивилне заштите
Бијељина
Полицијска управа Бијељина, Републички штаб за
ванредне ситуације
Рок: У складу са процјеном ситуације и по Плану
хитног поступања
В) Спровођење мјера опоравка
20. Вршење процјене насталих штета од пожара на
подручју Града.
Извршиоци задатка: Формиране градске комисије
за процјену штета
Учесници: Правна и физичка лица која су
претрпјела штету
Рок: Непосредно по престанку испољавања
елементарне непогоде и друге несреће
21. Првођење мјера санације и опоравка од
посљедица пожара и пружање помоћи.
Извршиоци задатка: Градска управа-надлежна
одјељења и службе Привредна друштва и др.правна лица
у Граду из области комуналне дјелатности, ватрогаства,
здравства, грађевинарства, енергетике и др.области
Учесници: Угрожени објекти
Рок: Непосредно по престанку испољавања
опасности од пожара
Прилог:
Преглед
материјалнотехничких
капацитета Града за заштиту и спасавање од пожара.
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Број припадника цивилне заштите који су завршили обуку организовану од стране надлежне ватрогасне јединице:30

р/б
Одјела за прилаз ватри
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III Анализа стања опремљености и обучености субјеката
од значаја за заштиту и спасавање од пожара.
Опремљеност Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина је на задовољавајућем нивоу.
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
опремљена је сљедећом техником и опремом:
1. Навално возило ........................................... 4 комада
2. Ватрогасне цистерне ........................................ 3 -//3. Техничко возило ............................................... 2 -//4. Возила за превоз ватрогасаца ........................ 4 -//5. Командно возило .............................................. 1 -//6. Комбиновано возило ....................................... 6 -//Сва наведена возила су опремљена са патребном
ватрогасном опремом, техничким алатом и другом
потребном опремом.
Укупан капацитет воде 50000 литара,2500 литара
пјенила и 1000 кг праха.
Опремање Територијалне ватрогасне једнице
Бијељина врши се по Плану кориштења средстава
привредних и других правних лица која имају сједиште на
подручју Града Бијељина за реализацију посебних мјера
заштите од пожара за 2020.годину, која су планирана
буџетом Града Бијељина за набавку:

Јањи.

- ватрогасног возила,
- ватрогасне опреме,
- поправку ватрогасног возила,
- изградњу ватрогасног дома,
- уградњу гаражних врата на ватрогасном дому у

Обученост припадника ватрогасних јединица
Наставним Планом и програмом обуке и
оспособљавања у области заштите и спасавања од
елементарних непогода и других несрећа у 2020.години,
планирана је заједничка практична вјежба Градске
специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од
пожара и Територијалне ватрогасне јединице Бијељина.
Вјежба је планирана да се изведе у мјесецу мају 2020.године.
Територијална ватрогасна јединица Бијељина
(укључујући Јању) има 56 оперативаца који су стручно
обучени и оспособљени и то:
1. Руководиоци акције гашења пожара .................. 16
2. Професионални ватрогасац ................................. 40
Сви оперативци су опремљени личном и
заштитином опремом (шљем, опасач, одијело за
интервенције, чизме и друга лична опрема).
IV Финансијски план Града Бијељина за спровођење
задатака из области заштите и спасавања од пожара.
За спровођење мјера и задатака заштите и
спасавања од шумских и других пожара у 2020.години чији
су извршиоци Градски штаб за ванредне ситуације и Градска
управа Града Бијељина обезбједиће се финансијска средства
у буџету Града док ће остали извршиоци за извршење
послова из своје надлежности планирати финансијска
средства.
Буџетом Града за потребе Територијалне ватрогасне
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јединице Бијељина у 2020.години планирана су средства у
износу 2.005.000,00КМ.
Наведена средства утрошиће се за изградњу
ватрогасног дома у износу од 1.900.000,00КМ, набавку
ватрогасног возила ФУРГОН у износу од 30.000,00КМ,
поправку ватрогасног возила и уградњу ватрогасне пумпе
за воду на мерцедесу Атего у износу од 60.000,00КМ,
набавку ватрогасне опреме ( цријева, спојнице, млазнице и
др.) у износу од 10.000,00КМ и уградњу гаражних врата на
ватрогасном дому у Јањи у износу од 5.000,00КМ.
Редовним буџетским средствима у 2020.години
предвиђена је набавка личне ватрогасне опреме у износу од
20.000,00КМ и одржавање ватрогасних возила и ватрогасне
надоградње у износу од 15.000,00КМ.
Напомена: Град Бијељина није закључивао оквирне
уговоре са привредним друштвима и субјектима од значаја
за провођење оперативних задатака у заштити и спасавању
од пожара.
V Завршне одредбе
Овај План објавиће се у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-539/20
Бијељина,
Датум: 11.3.2020. год.

			

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић, с.р.
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Службени гласник Града Бијељина

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

НАРЕДБА О РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ,
УГОСТИТЕЉСКИХ,
ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БИЈЕЉИНА
АКТА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
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ВАНРЕДНЕ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
ОД ПОПЛАВА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА У 2020.
ГОДИНИ

2

ПЛАН АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И
СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
ОД ЗЕМЉОТРЕСА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА ЗА
ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНЕ

5

ОПЕРАТИВНИ
ПЛАН
АКТИВНОСТИ
У
ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ
И СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ
ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У ГРАДУ
17
БИЈЕЉИНА У 2020. ГОДИНИ
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