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11.JУЛ 2016. ГОДИНЕ

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Брста прихода 729124
Буџетска организација 9999999
---Град Добој---

I АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
На основу члана 90. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“ број 121/12), а у вези
са Планом активности у припреми и спровођењу
мјера заштите и спасавања од шумских и других
пожара на отвореном простору у Републици
Српској у 2016. години Владе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
6/16), и члана 56. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добоја“, број: 9/12,
3/14 и 12/14), градоначелник града Добоја,
доноси

ПЛАН
РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ГРАДА ДОБОЈА НА СПРОВОЂЕЊУ
ПРЕВЕНТИВНИХ И ОПЕРАТИВНИХ
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД
ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА
ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ У 2016. ГОДИНИ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈА.
План рада Штаба за ванредне ситуације града
Добој
на
спровођењу
превентивних
и
оперативних мјера заштите и спасавања од
шумских и других пожара на отвореном
простору у 2016. години на подручју града Добој
је краткорочни оперативни план Града Добој, и
основни документ за координацију и спровођење

додатних или посебних годишњих задатака и
активности органа Градске управе, привредних
друштава, других правних лица и удружења
грађана који спроводе мјере и задатке заштите од
пожара у граду Добоју. Овим планом се одређују
сљедеће превентивне и оперативне мјере, задаци
и активности:
a) превентивне мјере заштите и спасавања од
шумских и других пожара на отвореном
простору
Фаза превентивних мјера заштите шума од
пожара обухвата мјере и поступке које се
предузимају у шумским подручјима, а имају за
циљ спречавање настанка пожара.
Штаб за ванредне ситуације града Добој на
спровођењу превентивних мјера заштите и
спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору заснива свој рад на
свеобухватним и правовременим информацијама
о стању предузетих превентивних мјера заштите
шума од пожара од стране Шумске управе Добој,
као што су подаци по питањима:
-како су разврстане шуме по
угрожености од пожара,

категоријама

-да ли је утврђена количина горивих материја у
шуми и стање покрова шумског тла,
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-да ли су рашчишћене трасе и пролазне линије
од грања и осталог запаљивог материјала,

у одбрани од пожара процјењује тренутно стање
и предлаже градоначелнику града Добој да се
обаве следеће радње :

-да ли је извршено сортирање, уношење података
локације, количине
потенцијалне
гориве
материје у шумским подручјима,

-утврђивање локалитета и величине пожара и
њиховог правца ширења,

-да ли су обезбијеђење потребне резерве воде
на потенцијално угроженом подручју,

-успостављање везе са одговорним лицима
Шумске управе Добој и
Територијалне
ватрогасне јединице Добој,

-каква је изграђеност
шумским комплексима,

прилазних

путева

-да ли је Електро Добој извршио провјеру
исправности далековода који пролазе кроз
шумске комплексе,

-стављање у стање приправности снага
средстава за гашење пожара,

и

-стављање у
приправност
расположиве
количине алата, превозних, техничких и других
средстава,

-да ли су организоване осматрачке службе и
обезбјеђена опрема и средства за гашење
шумских пожара,

-провјера
спискова
радно
способног
становништва у мјесним заједницама,

-да ли постоје изграђене акумулације
црпилишта воде у шумским подручјима,

-провјера стања постојања базена (зајажа) за
обезбјеђење одређених количина воде за
гашење пожара,

и

-да ли је упознато становништво у
зони
шумских комплекса са опасностима
од
пожара, као и са мјерама и средствима за
гашење пожара,
-да ли су вршене пропагандне дјелатности
путем средстава јавног информисања у циљу
заштите шума од пожара,
-да ли су постављене табле са натписом „забрана
употребе отворене ватре и других извора
паљења у шумским комплексима“.
Штаб
користи
ове
информације
ради
прилагођавања ресурса за интервенцију у случају
шумских пожара.
б) непосредна припрема за учешће
одбрани од пожара (фаза приправности)

у

Непосредна припрема за учешће у одбрани
од пожара почиње од момента сазнања дојаве
да је дошло до шумских пожара на више
локација и траје до сазнања-дојаве да су
пожари локализовани.
Штаб за ванредне ситуације након прикупљених
информација са терена о стању опасности и
могућности настанка шумског пожара великих
размјера врши непосредне припреме за учешће

-провјера проходности приступних путева за
гашење пожара,
-провјера постојања потребних резерви воде
на угроженом подручју,
-стављање у приправност средстава
(мобилне телефоне или радио станице),

везе

-измјештање потребне опреме на просторе
угрожене од пожара према списку у
Оперативном плану одбране од пожара,
-извршење
организацијских
припрема
прелазак у стање одбране од пожара,

за

-увођење сталног дежурства у Одјељењу за
цивилну заштиту града Добој.

в) Оперативне мјере заштите и спасавања од
шумских и других пожара на отвореном
простору
Штаб за ванредне ситуације града Добој одмах
успоставља одговарајуће комуникације са
Шумском управом Добој и ТВЈ Добој и
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сагледава расположиве људске и материјалне
ресурсе тренутно ангажоване на подручју
захваћеном пожаром.
Ако снаге и средства која се налазе на
пожаришту нису довољна за одбрану шума од
пожара, Штаб предлаже градоначелнику да
нареди грађанима који станују у близини
пожаришта да се укључе у гашење пожара, као и
грађани који су се затекли на мјесту пожара да
пруже помоћ у гашењу пожара и спасавању
људи и материјалних добара.
Привредна друштва и друга правна лица на
простору
града
Добој, ангажоваће се у
ситуацији проглашења ванредне ситуације и
стања елементарне непогоде и друге несреће.

I- ПЛАН
ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД
ШУМСКИХ ПОЖАРА И ДРУГИХ ПОЖАРА
НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

Извршење мјера заштите шума од пожара
дефинисане су мјере санације постојећег стања,
ради отклањања евентуалних недостатака из
процјене угрожености од пожара града Добој.
Програмом извршења мјера обухваћене су
приоритетне санационе мјере, материјална
средства и начин њиховог обезбјеђења,
извршиоци појединих мјера.

отвореном простору који се односи на мјере
заштите и спасавања за фазу превентивне
заштите поступа се одмах од дана доношења
плана и стално до момента када настане шумски
пожар, с циљем да се спровођењем тих мјера
утиче на спречавање настанка шумског пожара,
односно да се ублажи његово дјеловање.
Поступање по документу проводи ШУ Добој.
Координацију над вршењем тих задатака, у
складу са законом за град врши Одјељење за
цивилну заштиту.
ШУ Добој и друге институције дужне су задатке
утврђене у Плану уградити у свој годишњи
програм рада и у оквиру редовне дјелатности
обезбиједити њихово извршавање.
д) Фаза оперативних мјера заштите шума од
пожара
Поступање по плану мјера заштите и спасавања
од шумских пожара и других пожара на
отвореном простору који се односи на мјере
заштите и спасавања за фазу гашења пожара и
спасавања поступа се од момента када надлежни
орган власти прогласи настанак природне или
друге несреће и траје онолико времена колико је
потребно да се изврши локализација и гашење
пожара, односно пружи непосредна помоћ
угроженом и настрадалом становништву. С тим
што се по овом документу може поступити и
прије проглашавања настанка природне или
друге несреће када је због хитности потребно
одмах приступити гашењу пожара, спасавању
угроженог и настрадалог становништва и
материјалних добара о чему одлучује командант
Градског штаба за ванредне ситуације на
приједлог начелника Одјељења за цивилну
заштиту.

Поступање по плану у одређеним фазама зависно од развоја пожара

ђ) Фаза отклањања последица насталих услед
шумских пожара

г) Фаза превентивних мјера заштите шума од
пожара

Поступање по плану мјера заштите и спасавања
од шумских пожара и других пожара на
отвореном простору који се односи на мјере
заштите и спасавања за фазу отклањања
последица поступа се истовремено са фазом

Поступање по плану мјера заштите и спасавања
од шумских пожара и других пожара на
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спасавања у свим радњама које су у функцији
отклањања насталих последица и траје до
момента када се створе основни услови за
нормалну употребу локације која је била
угрожена пожаром и када бригу на отклањању
последица може преузети надлежна ШУ Добој,
о чему одлучује Градски Штаб за ванредне
ситуације града Добој.

Радње и активности прије проглашења
ванредне ситуације и стања елементарне
непогоде и друге несреће

I-

фаза дјеловања

Дојава шумских пожара и других пожара на
отвореном простору на подручју града Добој
упућује се дежурном у ТВЈ Добој
који
обавјештава градоначелника града Добој.
Градоначелник на приједлог Старјешине ТВЈ
процјењују ситуацију и одлучују о потреби
ангажовања Територијалне ватрогасне јединице
Добој.

II-

фаза дјеловања

Ако руководилац акције гашења процијени да ће
пожар имати теже последице по људе и имовину,
руководилац
акције
гашења
пожара
Територијалне ватрогасне јединице Добој одмах
обавјештава начелника Одјељења за цивилну
заштиту о пожару и ватрогасној интервенцији
коју води.

Начелник Одјељења за цивилну заштиту начелник Штаба за ванредне ситуације града
Добој дужан је одмах на основу расположивих
података обавјестити градоначелника града
Добој који одлучује о ангажовању осталих
расположивих снага формираних добровољних
ватрогасних друштава и правних лица са
подручја града Добој, односно градоначелник ће

наредити
ангажовање
расположивих
одговарајућих снага и средстава цивилне
заштите града Добој, како би те снаге могле
помоћи у гашењу шумских пожара и спасавању
људи и материјалних добара.
Истовремено, врши се активирање Градског
штаба за ванредне ситуације ради руковођења
акцијама заштите и спасавања на подручју
угроженом пожаром даље Штаб одлучује о
ангажовању одговарајућих снага и средстава на
гашењу пожара и то:
- наређује ангажовање свих ватрогасних
јединица (професионалних и добровољних
јединица правних лица), као и свих потребних
јединица и повјереника за заштиту и спасавање,
служби заштите и спасавања које се могу
успјешно укључити у гашењу шумских пожара и
спасавању угрожених људи и материјалних
добара;
- наређује правним лицима, републичким
органима, другим институцијама, власницима
самосталних радњи и грађанима да ставе на
располагање алат, превозна, техничка и друга
средства потребна за гашење шумских пожара и
за спасавање људи и материјалних добара
угрожених пожаром, као и њихово учешће у
гашењу пожара;
- наређује свим психо-физички способним
грађанима са подручја града старијим од 18
година да учествују у обављању помоћних
послова на гашењу шумског пожара и спасавања
људи и материјалних добара угрожених
пожаром;

наређује
евакуацију
становништва
и
материјалних добара са угроженог подручја на
безбједан простор.
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Радње и активности након проглашења
ванредне ситуације и стања елементарне
непогоде и друге несреће
III-

фаза

Ако се гашење шумског пожара не може
ефикасно извршити снагама и средствима са
подручја града Добој градоначелник града Добој
проглашава
ванредну
ситуацију
стање
елементарне непогоде. Проглашењем ванредне
ситуације и стања елементарне непогоде и друге
несреће градоначелник преузима функцију
команданта Штаба за ванредне ситуације града
Добој. Командант Градског штаба за ванредне
ситуације или лице које га замјењује тражи
помоћ од Републичке управе цивилне заштите
РС у гашењу шумског пожара
Републичка управа ће у складу са својим
овлашћењима
тражити
ангажовање
одговарајућих професионалних и добровољних
ватрогасних јединица са подручја општина и
градова РС
и истовремено активирати
Републички штаб за ванредне ситуације, који ће
наредити
ангажовање
расположивих
професионалних и добровољних ватрогасних
јединица општина и градова РС које нису
погођене шумским пожаром.
IV-

фаза дјеловања

Ако је потребна помоћ ватрогасних јединица
општина и градова
Федерације
Босне и
Херцеговине, командант Градског штаба за
ванредне ситуације тражиће помоћ од
Републичке управе цивилне заштите или
Републичког штаба за ванредне ситуације РС,
пружање помоћи на подручју које је угрожено
пожаром.
Када је неопходна помоћ Оружаних снага БиХ на
гашењу пожара у Републици Српској, захтјев за
помоћ подноси Републичка управа цивилне
заштите или Републички штаб за ванредне
ситуације на захтјев/тражење Градског штаба за
ванредне ситуације града Добој у складу са
стандардним
процедурама
Министарства

одбране БиХ и
Законом о одбрани БиХ
(„Сл.гласник БиХ“, број: 88/05).
II- ПРЕГЛЕД ЉУДСКИХ И МАТЕРИЈАЛНО
ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД
ШУМСКИХ ПОЖАРА

е) МТС за гашење шумских пожара
привредних друштава и других правних лица
са подручја града Добој
ГРАД ДОБОЈ
Врста возила

Ровокопач

Утоваривач

Камион капацитета
20 м3

Ком

Власник

18

„Грађ-Промет“ „Прогрес“
А.Д. „Ђурковић“ Д.О.О.
„Јосиповић“ Д.О.О. „Електро
Добој“„Водовод“ А.Д.
„Трготранс“ Д.О.О.
Д.О.О.“Плоско“ Осјечани“
Д.О.О.“Рашо“ Грапска
„Д.О.“Дијамант“ Велика Б.
Д.О.О.“Јаћимовић“ „Еуро
Лимун“ Д.О.О.
Д.О.О.“Цвијанчевић-Транс“

19

Грађ-Промет“Д.О.О.
„Прогрес“ А.Д. „Јосиповић“
Д.О.О. „Ауто Комерц“
„Рудник Кречњака
Интеграл“ „Градска Топлана
а.д.“ „Бато петрол“ Д.О.О.
„CARMEUSE INTEGRAL
а.д.“ “Трготранс“Д.О.О.
„Д.О.О.“ Плоско Осјечани
Д.О.О “Рашо“ Д.О.О.
Грапска „Д.О..Дијамант“
Велика Б. Д.О.О.“Јаћимовић“
„Еуро Лимун“ Д.О.О.
Д.О.О.“Цвијанчевић-Транс“

50

„Грађ-Промет“Д.О.О.
„Прогрес А.Д. „ „Ђурковић“
Д.О.О. „Телеком И.Ј.Добој“
„Јосиповић“ Д.О.О.
„Водовод“ А.Д.Добој „Ауто
Комерц“ А.Д. „Градска
Топлана А.Д.“ Плоско“
Д.О.О. „Бато петрол“
Д.О.О.“Трготранс“ Д.О.О.
Д.О.О.“Дијамант“ Велика Б.
Д.О.О.“Рашо“ Грапска
Д.О.О.“Палма комерц“ „Еуро
Лимун“ Д.О.О.
Д.О.О.“Цвијанчевић-Транс“
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Лабудица

Булдождер

Улта

5

„ Ђурковић“Д.О.О.
„Јосиповић Д.О.О., ЗП
„Електро Добој“ А.Д. „Ауто
Комерц“ А.Д.

5

„ Ђурковић“Д.О.О.
„Јосиповић Д.О.О.,
„Трготранс“ Д.О.О,
Д.О.О.“Дијамант“ Велика Б.

6

„ Ђурковић“Д.О.О.
„Јосиповић Д.О.О.,
„Трготранс“ Д.О.О,
Д.О.О.“Дијамант“ Велика Б.

Возила хитне
помоћи

4

ЈЗУ Дом здравља

Ауто-цистерна за
воду

2

„Водвод“ Д.О.О.,“Прогрес“
А.Д.

Број и врста ватрогасних возила која ће се
ангажовати у шумском пожару је:
1) једно командно возило,
2) једно навално возило,
3) једна ауто-цистерна од 5000 – 8000
литара воде,
4) једно возило за гашење пожара водом ,
5) једно возило за мање техничке
интервенције и гашење пожара.
ж) Остала опрема

Р/Б
1.

НАЗИВ ОПРЕМЕ
Мегафон

11.

Комплет за прву помоћ

3

12.

Моторна пила за дрво

5

14.

Метларица за гашење пожара

100

15.

Ручна пумпа напртњача 25 л

70

16

Мјешине за воду 100 л

5

17.

Мотика

20

18.

Грабље

10

з) Преглед људских капацитета за гашење
шумских пожара
Р/Б
1.

Територијална
јединица Добој

2.

ДВД Которско

27

3.

ДВД Добој

24

5.

ДВД Осјечани

20

6.

Јединице ЦЗ за гашење шумских
пожара у МЗ

352

7.

Јединице за гашење шумских
пожара ШУ Добој

30

8.

Јединица за пружање
медицинске
помоћи
здравља Добој

15

КОЛИЧИНА
2

2.

Радиостаница преносна

6

3

Ручна акумулаторска лампа у S
изведби

5

4.

Чакља

10

5.

Лопата

50

6.

Ашов

50

7.

Крамп обични

50

8.

Крамп сјекира

50

9.

Полуга велика

20

10.

Сјекира шумска

20

Број
припадника

Назив јединице
ватрогасна

прве
Дома

32

III- АНАЛИЗА СТАЊА ОПРЕМЉЕНОСТИ
И ОБУЧЕНОСТИ СУБЈЕКАТА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
ОД ШУМСКОГ ПОЖАРА
За гашење шумских пожара може се користити
ограничени број средстава и опреме у
друштвеном и приватном власништву, односно
сви расположиви материјални потенцијали на
подручју града Добој.
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Међутим,
за гашење шумских пожара и
спасавање грађана могу се користити разноврсна
средства и одговарајућа опрема са којима град
располаже у ограниченој количини.
Средства и опрему у ситуацији када пожар
захвати велику површину под четинарском
шумом, а локалне снаге нису у могућности да га
ставе под контролу треба тражити помоћ од
Републичке
Управе
цивилне
заштите,
одговарајућих
организација
привредних
друштава и других Локалних заједница.

Обучавање структура заштите и спасавања за
гашење шумских пожара се врши на нивоу
Јединице локалне самоуправе (општина и
градова). Локалне самоуправе организују и
спроводе
обуку
и
оспособљавање
повјереника за заштиту и спасавање,
јединица опште и специјализоване намјене
које се обучавају-организују и опремају за
своју територију, као и обука грађана за
личну, узајамну и колективну заштиту. До
сада у граду Добој нису предузете мјере да
се покрене обука грађана по мјесту
становања и рада за гашење шумских и
других пожара. У наредном периоду као
стални задатак треба бити обука грађана за
личну и узајамну заштиту по мјесту
становања и рада, а проводиће га
Територијална ватрогасна јединица Добој у
сарадњи са Одјељењем за цивилну заштиту.
Лична, узајамна и колективна заштита
грађана (обука и опремање грађана) није на
одговарајућем
нивоу
па
је
степен
припремљености овог елемента цивилне
заштите у погледу заштите од пожара на
подручју града Добој на ниском нивоу у
односу на друге сегменте заштите. Одјељење
за цивилну заштиту у наредном периоду
предузеће неопходне активности како би се
овај
сегмент
заштите
подигао
на
задовољавајући
ниво
у
складу
са
финансијским могућностима.
Поред тога, привредно друштво које газдују
шумама (Шумска управа Добој) која у
оквиру свог дјелокруга рада има обавезу
заштите шума од пожара нема довољне нити

људске
нити
материјално-техничке
капацитете да се супротстави шумским
пожарима великих размјера (Примјер пожара
који се десио 2000. године на Озрену у МЗ
Рјечица).
IV- АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНИХ СА
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И
ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОПЕРАТИВНИХ ЗАДАТАКА
Градоначелник града Добој је са привредним
друштвима и другим правним лицима са
подручја града Добој, која посједују
материјално-техничка средства и опрему од
значаја за заштиту и спасавање на
територији града Добој, закључио уговор о
ангажовању на спровођењу мјера и задатака
заштите и спасавања.
За спровођење активности заштите и спасавања
на територији града укупно је закључено 15
(петнаест) уговора углавном са привредним
друштвима и другим правним лицима која
располажу са људством и адекватном опремом а
то су:

ПРАВНИ СУБЈЕКТИ СА КОЈИМА СУ
ПОТПИСАНИ УГОВОРИ

Бр.

НАЗИВ ПРАВНОГ
СУБЈЕКТА

ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ

БРОЈ
МОБИЛНОГ

1.

ПРОГРЕС АД Добој

ЗЛАТКО
ЖАКУЛА

065-925-788
053-241-844

2.

ВОДОВОД АД Добој

СТАНОЈЕВИЋ
ПЕТКО

053-241-801

3.

ЕЛЕКТРО ДОБОЈ АД

ЗОРАН
БЛАГОЈЕВИЋ

065-581-992
053-241-344

ТЕЛ - ФАХ

ЦВИЈАНОВИЋ
МИЛЕНКО
4.

ГРАДСКА ТОПЛАНА
АД Добој

ЗДРАВКО
ПЕТРОВИЋ

065-513-233
053-241-955

5.

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА
Добој

РАДОСЛАВ
НИКОЛИЋ

053-226-561

6.

ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА АД Добој

СТЕВАНОВИЋ
БРАНКО

065-680-666
053-242-059

7.

ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС ДОО
Добој

ДРАГАН
САВАНОВИЋ

053-241-368
053-222-247
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8.

ТРГО ТРАНС ДОО
Добој

РАТКО МОЋИЋ

065-587-178
053-226-980

9.

БОСНА ЕКСПРЕС ДОО
Добој

РАТКО МОЋИЋ

065-587-178
053-241-399

10.

ТРЕБАВАЕКСПРЕС
ДОО Добој

ВЛАДО
ЈОВАНОВИЋ

065-330-252
053-221-222

11.

АУТО КОМЕРЦ АД
Добој

ЉУБОМИР
КРУЉ

065-521-576
053-241-594

12.

ЂУРКОВИЋ ДОО
Добој

ЗОРАН
ЂУРКОВИЋ

065-595-642
053-242-940

13.

ЈОСИПОВИЋ ДОО
Добој

ИЛИЈА
ЈОСИПОВИЋ

065-537-700
053-226-241

14.

ТЕЛЕКОMУНИКАЦИЈЕ
РС АД Бања Лука ИЈ
Добој

СЛАЂАНА
СТЈЕПАНОВИЋ

065-908-065
053-241-475

15.

ПРОДА МОНТ ДОО
Добој

ГОРАН
ПРОДИЋ

065-621-350
053-206-171

Привредна друштва и друга правна лица са
којима је закључен-потписан уговор у
обавези су да поштују одредбе уговора и
буду спремни за дјеловање у случају
елементарне непогоде и друге несреће.
Црвени крст, ЈЗУ Дом Здравља, ДИРГ-а,
Преслица, Геријатрија, Центар за социјални
рад и сва друга јавна предузећа и Привредни
субјекти на територији града дужни су да
поступају по Плановима за поступање у
случају
непосредне
опасности
од
елементарне непогоде и друге несреће,
наведени планови морају бити усклађени са
планом Одјељења за цивилну заштиту града
Добој.

и) Финансирање плана
задатака из ове области

за

спровођење

Финансијска средства потребна за организовање,
спровођење и унапређење мјера заштите од
шумских пожара као и учешће правних лица и
других институција обезбиједиће се у складу са
прописима из ове области (Закон о шумама,
Закон о заштити од пожара, Закон о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама и
подзаконски акти).

V- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај План ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1179/16
Добој: 06.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________
_
На основу члана 56. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добоја“, број: 9/12,
3/14 и 12/14), а у вези члана 22. став б. тачка 5.
Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12), Плана одбране од поплава
у Републици Српској у 2016. години Владе
Републике Српске
(„Службени гласник
Републике Српске“, број 6/16), и Плана заштите
и спасавања од поплава града Добоја,
градоначелник града Добоја, д о н о с и

ПЛАН
РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ДОБОЈА
НА СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ И
ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА У 2016.
ГОДИНИ
I- УВОД
Штаб за ванредне ситуације града Добој
руководи и координира рад субјеката и снага
система заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака
заштите и спасавања.
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Штаб за ванредне ситуације у току ванредне
ситуације у различитим временским фазама:
 процјењује акције које ће предузети,
 предузима акције које су неопходне у
одређеном тренутку,
 планира наредне акције које ће морати
предузети,
 процјењује активности које ће се
предузети,
 предузима активности које су неопходне
у одређеном тренутку и
 планира наредне активности које ће
морати предузети.
У току трајања ванредне ситуације Штаб за
ванредне ситуације ће се придржавати следећих
принципа:
 суочавање са стварношћу,
 брзо и одлучно дјеловање,
 заштита
грађана
као
апсолутни
приоритет и
 присуство Штаба на мјесту догађаја.
II- РАД ШТАБА НА СПРОВОЂЕЊУ
ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА
а) Активности Штаба у фази приправности:
 процјена стања ризика од поплава,
 дефинисање командног мјеста. У случају
да
није
омогућен
приступ
или
потенцијално може бити отежан приступ
сједишту Градске управе, командно
мјесто измјешта се у просторије цивилне
заштите (у близини Католичке цркве) или
просторије ДИРГ-а (Миљковац), или
друге локације,
 успостављање и провјера система
комуникације
везе/веза
са
руководиоцем/руководиоцима одбране од
полава
кога/које
је
именовао
Градоначелник Града по Плану заштите и
спасавања од поплава града Добој,
 израда листе приоритета дјеловања на
заштити и спасавању од поплава,
 провјера спремности и увјежбаности
Повјереника за заштиту и спасавање у
мјесним заједницама за заштиту и
спасавање од поплава,
 провјера спремности и увјежбаности
командира јединица и служби цивилне
заштите опште и специјализоване
намјене у поплави,



провјера спремности и увјежбаности
привредних друштава и других правних
лица за дјеловање у поплави,
 провјера опреме и средстава за дјеловање
у поплави,
 провјера
средстава за
осматрање,
обавјештавање и узбуњивање,
 провјера система везе и односа са другим
субјектима заштите и спасавања,
 провјера личне приправности код грађана
и запослених,
 провјерава
спремности
привредних
друштава
за
учешће
у
изради
одбранбених насипа.
б) Активности Штаба у случају непосредне
пријетње и ризика од поплаве













организује
праћење
водостаја
на
водотоцима када се прогласи ванредна
одбрана од поплава, и у сталном је
контакту
са
руководиоцем/руководиоцима одбране од
поплава,
прикупља информације о стању на терену
о угрожености грађана,
анализира постојећу угроженост грађана
и процјењује потребе на угроженом
подручју,
прикупља информације о грађанима који
су изложени опасностима,
успоставља
комуникацију
са
Повјереницима за заштиту и спасавање и
јединицама и службама цивилне заштите,
прикупља податаке о могућим ризицима
од поплаве и процјењује
размјере
ризика-поплаве,
предлаже
стављање
у
функцију
Оперативно-комуникативног
центра
града Добој,
обавјештава грађане, надлежне органе и
одговорна лица задужена за заштиту и
спасавање,
тражи активирање Повјереника за
заштиту и спасавање и друге органе
надлежне за руковођење заштитом и
спасавањем,
тражи да се изврши обавјештавање и
упозоравање грађана на непосредну
опасност од поплава и да се дају
инструкције на провођењу личне,
узајамне и колективне заштите.
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III- РАД ШТАБА НА СПРОВОЂЕЊУ
ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА
г) Активности штаба у току трајања
опасности од поплава
У току трајања опасности од поплава Штаб за
ванредне ситуације проводи следеће мјере и
поступке:
 активира снаге за заштиту и спасавање и
наређује њихово непосредно учешће у
активностима
спасавања
и
то:
Повјереници за заштиту и спасавање,
јединице и службе цивилне заштите,
Црвени крст, професионалне и хитне
службе:
полиција,
ватрогасци,
медицинске
и
ветеринарске
службе,привредна друштва и друга
правна лица, удружења грађана и друге
организације,
 успоставља приоритете,
 наређује мјере заштите и спасавања које
треба спровести,
 упућује снаге и средства заштите и
спасавања на подручја гдје је то
потребно,
 усмјерава,
координира и руководи
активностима свих учесника у заштити и
спасавању
 наређује спровођење евакуације и
збрињавања грађана и материјалних
добара,
 предузима мјере на спречавању ширења
заразе од поплаве и последица настале
поплавом,
 руководи и координира активностима
учесника у заштити и спасавању,
 предузима и друге активности и мјере у
циљу спречавања ширења дјеловања
насталих последица од поплаве,
 рјешава сва питања која се појаве у току
спровођења активности.
д) Активности Штаба у току трајања
отклањања последица од поплава
У току трајања отклањања последица од поплава
Штаб проводи следеће мјере и поступке:
 предлаже да се изврши процјена стања,
утврђивање штете и потреба грађана које
је погођено поплавом,



предлаже
мјере
у
рјешавању
материјалних
потреба
поплављених
грађана,
 прати извршења мјера,
 прати организовање пружања неопходне
помоћи угроженом и настрадалом
становништву,
 тражи да се уради
извјештај,
информација
анализа
и
других
докумената о општем стању на
поплављеном подручју,
 предлаже мјере за унапређење пружања
помоћи угроженом становништву,
 сарадња са донаторима,
 тражи
спровођење
хигијенских
и
епидемиолошких мјера,
 успоставља систем за рад на прикупљању
података и процјене стања на терену,
 тражи да се изврши распоређивање
учесника у асанацији поплављеног
подручја,
 организује ангажовање волонтера и
њихово распоређивање, и
 предлаже успостављањеи организовање
службеза спровођење одговарајућих
активности као што су: индентификација
особа са психосоцијалним тешкоћама,
њихове потребе за организовањем
здравствене и социјалне заштите.
е) Активности Штаба на плану комуникација
за вријеме поплава








Штаб за ванредне ситуације прикупља
податке, обрађује их и доноси кључне
одлуке,
одређује лице-члана Штаба задужено за
односе са јавношћу,
дефинише интерне комуникације,
одређује начин прикупљања података,
одређује методе комуникација
(конференције, саопштења и изјаве),
дефинише кључне поруке,
организује праћење медијских објава,
анализа и извлачење поука.
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IV- ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПРОВОЂЕЊА
МЈЕРА ЗАШТИТЕ
И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА
ж) План ангажовања и активног учешћа
субјеката и снага за заштиту и спасавање од
поплава града Добој
Критеријум за проглашење одбране од
поплава
Водомјерна
летва
На ријеци Босни
код
Ветеринарске
станице у МЗ
Баре

Критеријум за
проглашавање одбране од
поплава
Редовне
Ванредне
+3,00

+4,50

з) Предвиђене активности у фазама одбране
од поплава
Редовна одбрана од поплава
Редовну одбрану од поплава проглашава
градоначелник у сарадњи са Одјељењем за
цивилну заштиту града Добој и руководиоцем
или руководиоцима одбране од поплава када
водостај ријеке Босне достигне границу од 3,00
м, што подразумјева увођење обавезног
дежурства у Одјељењу и непрекидног праћења
водостаја ријеке Босне, као и осматрања и
праћења стања одбранбених насипа и објеката.
У фази редовне одбране од поплава Одјељење за
стамбено комуналне послове града Добој
организује рад прецрпне станице пуним
капацитетом. Након што се утврди да водостај
има тенденцију даљег пораста градоначелник
уводи приправност Штабу за ванредне ситуације
града Добој.

градоначелник града Добој преузима улогу
команданта Штаба за ванредне ситуације, а у
случају његовог одсуства замјењује га замјеник
команданта Штаба за ванредне ситуације. Уводи
се приправност привредним друштвима и другим
правним лицима која посједују материјалнотехничка средства, опрему и неопходно људство
за одбрану и заштиту од поплава, информише се
јавност о опасностима од поплаве и мјерама и
задацима заштите и спасавања које требају да се
предузму, врши се непрекидно праћење стања
одбранбених насипа и објеката и негативних
појава на њима.
Када водостај ријеке Босне нарасте изнад
границе редовне одбране од поплава и достигне
висину од 4,80 м, врши се одбрана од поплава на
одређеним локацијама (поток Лијешањ и МЗ
Баре), позивају (мобилишу) се привредна
друштва и друга правна лица са којима је
потписан уговор о ангажовању за потребе
цивилне заштите
ради израде привременог
одбранбеног насипа. Врши се хитно затварање 6
(шест) отвора/улаза уклапањем 12 (дванаест)
постојећих елемената „New Jersy“, како би се
ојачао одбранбени зид који је постављен дуж
магистралног пута М-17.
Даљим порастом водостаја рјеке Босне изнад
границе редовне одбране од поплава и када
водостај достигне висину од 5,30 м, врши се
одбрана од поплава, активирањем(мобилизација)
грађана, јединица цивилне заштите, повјереника
заштите и спасавања и других органа и
организација у спровођењу задатака заштите и
спасавања од поплава. На водостају од 5,50 м,
Одјељење за стамбено комуналне послове града
Добој наређује спуштање уставе и затвара канал
(Шећерана) на локацији код бивше Босанке.

Ванредна одбрана од поплава

Проглашење ванредне ситуације и стање
елементарне непогоде и друге несреће

Ванредну одбрану од поплава проглашава
градоначелник града Добој када водостај ријеке
Босне достигне границу од 4,50 м, и има
тенденцију даљег пораста или када то захтјевају
други разлози (дуго трајање водостаја изнад
границе редовне одбране).
Ванредна
одбрана
од
поплава
налаже
активирање (мобилизацију) Штаба за ванредне
ситуације града Добој,
од ког момента

У случају да дође до прелијевања или
неконтролисаног пробоја насипа на путу М-17
код водостаја ријеке Босне на висини преко 6,00
м, градоначелник града Добој проглашава
ванредну ситуацију и стање елементарне
непогоде и друге несреће на подручју града
Добој.
Ванредна
ситуација подразумјева изградњу
локализованих насипа, евакуацију грађана из
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угрожених подручја и друге активности
предвиђене планским документима и/или
реалном ситуацијом на терену.
и) Преглед људских и материјално техничких
капацитета од значаја за заштиту и спасавање
од поплава

065/661-594

053/573-483

Пољице бб

065/980-052

053/297-500

Осјечани бб

053/203-291

053/203-291

Буковица Велика

065/589-415

Светог Саве 24

053/221 -624

053/221- 624

27.

Рудник
кречњаљка
„CARAMEUSE
INTEGRAL“АД
Добој

Шеварлије бб

053/268- 486

053/207- 933

28.

Дирекција за
развој града
Добој

Миљковац бб

23.
24.

25.

26.

Преглед привредних и других субјеката од
значаја за заштиту и спасавање од полава
Назив
организације
друштва

Адреса

1.

Јосиповић ДОО
Добој

Српских
Соколова бб

2.

„Прода монт“
Д.О.О.Добој

3.

Телеком Р.С.
И.Ј. Добој“

4.

„Аутокомерц“
Д.О.О. Добој

Ред.
Бр.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

„ Ђурковић“
Д.О.О. Добој
„Требава
Експрес“ Д.О.О
Добој
„Електро Добој
АД Добој“
„Жељезнице
Р.С. А.Д.Добој“
„Градска
Топлана“АД
Добој
ЈЗУ Дом
здравља Добој
„Ветеринарска
станица
А.Д.“Добој
КП „Прогрес“
АД Добој
„Босна експрес“
ДОО Добој
„Водовод
А.Д.Добој“
„Трго-транс“
ДОО Добој
„Територијална
ватро.јединица“
Добој
„Општа
болница
св.Апост.Лука“
Добој
„Шумско
газдинство“ АД
Добој
ГО Црвени
крст-Добој

Телефон

053/226 241

Факс

Карађорђева 12

053-206-170

053-206-170

Кнеза лазара бр.
4
Николе Пашића
бр.5

053/241-150
241 943

053/241- 475

053/241-753

053/241-594

Устаничка

065/966-639

Николе Пашића
5

065/582-776

053/228-060

Николе Пашића
77

053/209- 700

053/209 -701

Светог Саве 71

053/241-368

053/222-247

Српских
соколова 1

053/241 -536

053/241 939

Немањина 18

053/241- 110

053/241 -110

Српс.Крњин.Бри
гада 123

053/242-059

053/242-059

065/769- 447

053/241 -844

065/587- 178

053/241 -254

053/204-810

053/204-811

053/241- 254

053/241 -254

Светог саве 24

Карађорђева 20

053-200-731

053-200-731

Поп Љубина б.б.

053/241-022
053/241-943

053/242-799

Кнеза Лазара 16

053/222- 690

053/221 -137

Видовданска 160

053/208 -350

053/208 -351

Доња Грапска

053/283 -031

21.

„Бато петрол“
Д.О.О. Добој

Колубарска б.б.

053-242-869

053-242-869

ЈУ „Преслица“
Добој

Миљковац
касарна

053/236- 611

053/236 -611

Дом за стара
лица Добој

Цара ДушанаДом војске

053/247 -017

053/247- 017

30.

Центар за
социјални рад

Краља
Драгутина 60

053/242- 171

053/227- 528

31.

ј) Преглед материјално- техничких
капацитета од значаја за заштиту и спасавање
од поплава

Ред.
Бр.

2.

Доо“ Рашо“

053/208- 611
053/208- 611

Цара Душана бб

1.

20.

Грађ Промет“
Доо Добој

053/226 241
29.

Карађорђева бр
10
Добојске бригаде
бр 1
Војводе
Синђелића 69

„Д.О.О.
„ЦвијанчевићТранс“ Кладари
Д.О.О. „Еуро
Лимун“ Добој
Д.О.О.
„Плоско“
Осјечани
Д.О.О.
„Дијамант“
Добој

Кладари Добој

22.

Назив
средстваопреме

Количина

Утоваривач

19

Багер

14

Назив привредног
друштва-правног лица
који располажу са
средствима-опремом
„Грађ-Промет“Д.О.О.
„Прогрес“ А.Д. „Јосиповић“
Д.О.О. „Ауто Комерц“
„Рудник Кречњака
Интеграл“ „Градска Топлана
а.д.“ „Бато петрол“ Д.О.О.
„CARMEUSE INTEGRAL
а.д.“ “Трготранс“Д.О.О.
„Д.О.О.“ Плоско Осјечани
Д.О.О “Рашо“ Д.О.О.
Грапска „Д.О..Дијамант“
Велика Б.Д.О.О.“Јаћимовић“
„Еуро Лимун“
Д.О.О.Д.О.О.“ЦвијанчевићТранс“
„ Ђурковић“ Д.О.О. Добој
„Јосиповић Д.О.О.Добој
„Електро Добој“ „Ауто
Комерц“ А.Д.“ Трготранс
Д.О.О. Д.О.О.“Плоско“
Осјечани Д.О.О.“Рашо“
Грапска,
Д.О.О.“Јаћимовић“
Д.О.О.“Дијамант“ Велика Б.
„Еуро Лимун“ Д.О.О.
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3.

4.

Булдождер

Ровокопач

5

18

5.

Гредер

2

6.

Виљушкар

4

7.

Лабудица

5

8.

Дампер

3

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Камион кипер

Чамци за
спасавање

Камиони
сандучари
Цистерна за
чишћење
канализације
Муљне пумпе
електричне
Муљне пумпе
моторне
Исушивачи
просторија
Цистерна за
питку воду

50

5

8

2
25
10

Д.О.О.“Цвијанчевић-Транс“
„ Ђурковић“Д.О.О.
„Јосиповић Д.О.О.,
„Трготранс“ Д.О.О,
Д.О.О.“Дијамант“ Велика Б.
„Грађ-Промет“ „Прогрес“
А.Д.„Ђурковић“ Д.О.О.
„Јосиповић“ Д.О.О.
„Електро Добој“„Водовод“
А.Д.„Трготранс“ Д.О.О.
Д.О.О.“Плоско“ Осјечани“
Д.О.О.“Рашо“ Грапска
„Д.О.“Дијамант“ Велика Б.
Д.О.О.“Јаћимовић“ „Еуро
Лимун“ Д.О.О.
Д.О.О.“Цвијанчевић-Транс“
„Ауто Комерц“ А.Д.
„Жељезнице РС.“ , „
Ђурковић“ Д.О.О. Добој
„ Ђурковић“Д.О.О.
„Јосиповић Д.О.О., ЗП
„Електро Добој“ А.Д. „Ауто
Комерц“ А.Д.
Геокоп Дервента
(каменолом Карабеговац)
„Грађ-Промет“Д.О.О.
„Прогрес А.Д. „„Ђурковић“
Д.О.О. „Телеком И.Ј.Добој“
„Јосиповић“ Д.О.О.
„Водовод“ А.Д.Добој „Ауто
Комерц“ А.Д. „Градска
Топлана А.Д.“ Плоско“
Д.О.О. „Бато
петрол“Д.О.О.“Трготранс“
Д.О.О. Д.О.О.“Дијамант“
Велика Б. Д.О.О.“Рашо“
Грапска Д.О.О.“Палма
комерц“ „Еуро Лимун“
Д.О.О.
Д.О.О.“Цвијанчевић-Транс“
ЗП“ЕлектроДобој“ А.Д.
Територијална ватрогасна
јединица Добој,Одјељење за
ЦЗ Добој
„Жељезнице РС.“ „
Ђурковић“
Д.О.О.„Јосиповић“ Д.О.О.
„Телеком И.Ј.Добој“ ЗП
„Електро“ Добој
„Прогрес“ А.Д.Добој“
Градеко“ Д.О.О. Добој
ТВЈ Добој, ЗП „Електро“
Добој
ТВЈ Добој, ЗП „Електро“
Добој
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ТВЈ Добој

1

„Водовод“ А.Д. Добој

к) Преглед људских капацитета од значаја за
заштиту и спасавање од поплава
Р/Б

1.

2.

3.
4.

НАЗИВ
ЈЕДИНИЦЕ

МЈЕСТО
ФОРМИРА
ЊА

Јединица ЦЗ
специјализоване
намјене за заштиту
од поплава и
несрећа на води и
под водом

Град Добој

Јединица за
заштиту од
поплава
Територијална
ватрогасна
јединица Добој
Јединица прве
медицинске
помоћи

5.

Јединица за
ветеринарство

6.

Јединица за
асанацију

7.

Вишенамјенска
теренска јединица

Мјесне
заједнице
града Добој
Град Добој
ЈЗУ Дом
здравља
Добој
Ветеринарска
станица
Добој
КП Прогрес
Добој
ГО Црвеног
крста

БРОЈ
ЈЕДИ
НИЦА

УКУПНО
ПРИПАДН
ИКА

1

17

24

264

1

32

1

26

1

12

1

36

1

12

V- ПЛАН
АКТИВНОГ УЧЕШЋА СВИХ СУБЈЕКАТА
ОД НЕПОСРЕДНОГ ЗНАЧАЈА ЗА
ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ДОБОЈ

На подручју града Добој не постоји довољно
људских и материјално - техничких ресурса за
отклањање последица од поплава.
Међутим, постоје капацитети који могу само до
одређеног обима елементарне непогоде успјешно
спријечити и санирати могуће опасности и
последице од поплава. Поред цивилне заштите у
случају веће количине падавина које попримају
размјере
природне непогоде,
ангажују се
привредна друштва и друга правна лица (са
одговарајућом механизацијом и грађевинским
машинама) са којима је Град закључио уговор о
ангажовању на спровођењу мјера и задатака
заштите и спасавања и то:

Број IV
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 14
__________________________________________________________________________________________
ПРАВНИ СУБЈЕКАТИ СА КОЈИМА СУ
ПОТПИСАНИ УГОВОРИ
Ред
.
Бр.

НАЗИВ ПРАВНОГ
СУБЈЕКТА

ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ

1.

ПРОГРЕС АД

ЗЛАТКО
ЖАКУЛА

2.

ВОДОВОД АД

3.

ЕЛЕКТРО ДОБОЈ АД

4.

ГРАДСКА ТОПЛАНА
АД

ЗДРАВКО
ПЕТРОВИЋ

065-513-233
053-241-955

5.

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА

РАДОСЛАВ
НИКОЛИЋ

053-226-561

6.

ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА АД

СТЕВАНОВИЋ
БРАНКО

065-680-666
053-242-059

7.

ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС ДОО

8.

ТРГОТРАНС ДОО

9.

БОСНАЕКСПРЕС ДОО

10.

ТРЕБАВАЕКСПРЕС
ДОО

11.

АУТОКОМЕРЦ АД

12.

ЂУРКОВИЋ ДОО

13.

ЈОСИПОВИЋ ДОО

053-241-368
053-222-247
065-587-178
053-226-980
065-587-178
053-241-399
065-330-252
053-221-222
065-521-576
053-241-594
065-595-642
053-242-940
065-537-700
053-226-241

14.

ТЕЛЕКОMУНИКАЦИЈ
Е РС АД

15.

ПРОДА МОНТ ДОО

ДРАГАН
САВАНОВИЋ
РАТКО
МОЋИЋ
РАТКО
МОЋИЋ
ВЛАДО
ЈОВАНОВИЋ
ЉУБОМИР
КРУЉ
ЗОРАН
ЂУРКОВИЋ
ИЛИЈА
ЈОСИПОВИЋ
СЛАЂАНА
СТЈЕПАНОВИ
Ћ
ГОРАН
ПРОДИЋ

СТАНОЈЕВИЋ
ПЕТКО
ЗОРАН
БЛАГОЈЕВИЋ
ЦВИЈАНОВИЋ
МИЛЕНКО

БРОЈ
МОБИЛНО
Г
ТЕЛ - ФАХ
065-925-788
053-241-844
053-241-801
065-581-992
053-241-344

065-908-065
053-241-475
065-621-350
053-206-171

Горе наведеним снагама, град Добој може
самостално учестовати и санирати последице
мањих размјера, док за евентуалне велике
размјере последица планирају се ангажовати
људски
и
материјално-технички
ресурси
сусједних општина, градова и Републике Српске.
Осим тога, у случају екстремно великих
падавина са могућим великим последицама, град
Добој
извршиће
додатну
мобилизацију
привредних друштава и других правних лица на
подручју града Добој у складу са чланом 42.
тачка 2. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“ број:121/12), са којима није
потписан уговор о ангажовању, а која посједују
механизацију за ову потребу и то: „Цвијанчевићтранс“ Д.О.О Кладари., „Плоско“ Д.О.О.
Осјечани, „Грађ промет“ Д.О.О. Добој, „Еуро
лимун“ Д.О.О. Добој, „Рашо“ Д.О.О. Доња

Грапска, „Дијамант“ Д.О.О. Добој, „Јаћимовић“
Д.О.О. Осјечани и „Бато петрол“ Д.О.О. Добој,
те од физичких лица која посједују материјалнотехничка
средства (машине, возила, залихе
хране, одјеће, грађевинског, медицинског и
другог материјала нужног за провођење заштите
и спасавања). Снадбјевање становништва и
привремено збрињавање лица која су изван
мјеста становања вршиће ГО Црвеног крста на
угроженом подручју у складу са планом за
заштиту и спасавање од поплава на територији
града Добој и одлукама и упутствима Штаба за
ванредне ситуације. Посебну улогу у заштити и
спасавању грађана на територији града имају
Јавни субјекти чији је оснивач Градска управа:
ДИРГ-а, Преслица, Геријатрија, Центар за
социјални рад, Црвени крст и др.
VI- АНАЛИЗА СТАЊА ОПРЕМЉЕНОСТИ И
ОБУЧЕНОСТИ СУБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД
ПОПЛАВА
За заштиту од поплава може се користити
ограничени број средстава и опреме у
друштвеном и приватном власништву, односно
сви материјални потенцијали.
Међутим, за спасавање грађана од поплава могу
се користити разноврсна пловна средства и
одговарајућа опрема са којима град не располаже
у довољној количини.
Пловна средства и опрема у датој ситуацији
тражиће се од Оружаних снага БиХ,
одговарајућих
организација
привредних
друштава, спортских организација које се баве
спортским активностима на води и приватном
власништву.
Садашњи
ниво
организованости,
оспособљености и опремљености
система
заштите
и
спасавање
становништва
и
материјалних добара у граду Добој знатно
заостаје за проциjењеним потребама и
објективним могућностима којима град Добој
располаже и не обезбеђује оптималан ниво
заштите грађана града Добој у ванредним
ситуацијама. Обучавање структура заштите и
спасавања се врши на нивоу јединица локалне
самоуправе (општина и градова). Локалне
самоуправе организују и спроводе обуку и
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оспособљавање повјереника за заштиту и
спасавање, јединица опште и специјализоване
намјене које образују организују и опремају за
своју територију, као и обука грађана за личну,
узајамну и колективну заштиту. До сада у граду
Добој нису предузете мјере да се покрене обука
грађана по мјесту становања и рада. Личној,
узајамној и колективној заштити не поклања се
одговарајућа
пажња
па
је
степен
припремљености овог елемента цивилне заштите
на подручју града Добој на ниском нивоу у
односу на друге сегменте цивилне заштите. Сва
привредна друштва и друга правна лица која у
оквиру свог дјелокруга рада имају обавезу
заштите већег броја људи, дужна су да
планирају, организују и спроводе мјере и задатке
цивилне заштите и за лица која су корисници
њихових услуга, да планирају и обезбеђују
средства
за
организовање,
опремање,
оспособљавање и обучавање јединица цивилне
заштите (које оне образују), организују и
припремају колективну заштиту.
Привредна друштва и друга правна лица која у
оквиру свог дјелокруга рада имају заштиту већег
броја људи, урадила су План заштите и
спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће, а у наредном периоду, у што је могуће
краћем року, потребно је формирати, обучити и
опремити јединице и тимове заштите и
спасавања како би исти испунили законску
обавезу и постали стварна снага у случају
потребе.

VII- АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ЗАКЉУЧЕНИХ
СА
ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ
ЛИЦИМА
Градоначелник града Добој је са привредним
друштвима и другим правним лицима са
подручја града Добој, која посједују материјално
технича средства и опрему од значаја за заштиту
и спасавање за град Добој, закључио уговор о
ангажовању на спровођењу мјера и задатака
заштите и спасавања.
За спровођење активности заштите и спасавања
на подручју града укупно је закључено 15

уговора углавном са привредним друштвима и
другим правним лицима која располажу са
адекватном опремом и радницима која се у ту
сврху захтјева.
Привредна друштва и друга правна лица са
којима је закључен уговор су у обавези да
испоштују одредбе уговора и буду спремни за
дјеловање у случају елементарне непогоде и
друге несреће.
VIIIПРИЈЕДЛОГ
ЗАШТИТЕ
И
СПАСАВАЊА
ОД
ПОПЛАВА
У
ДОКУМЕНТИМА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
У будуће не планирати изградњу стамбених и
других грађевина у потенцијално поплавним
подручјима, како не би долазило до угрожавања
живота и здравља грађана и уништавања или
оштећења имовине. За све водотоке (ријеке,
потоке, бујице и одводне канале на подручју
града Добој, а у сврху техничког одржавања
водотока и радова заштитних водних грађевина
треба обезбједити појас минималне ширине 5,0 м
од горњег руба корита (Закон о водама).
Забранити градњу и друге радње којима се
онемогућава изградња и одржавање водних
грађевина или на било који начин умањује
проточност корита и погоршава водни режим.
Забранити одлагање земље, камена, отпада, те
обављања других радњи којима се може утицати
на промјену водотока.
У урбанистичке планове треба уградити:
 зоне плављења у случају великих вода,
картографски приказ,
 покривеност
угрожености
простора
уређајима за узбуњивање грађана,
 путеве евакуације са угроженог подручја
и
 друге мјере којима би се повећала
заштита грађана од елементарне непогоде
и друге несреће.
При урбанистичком уређењу насеља и града
обезбједити њихово прилагођавање потребама и
захтјевима заштите становиштва и материјалних
добара од поплава.
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IX- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ОПРЕМАЊЕ
ЈЕДИНИЦЕ
ЦЗ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
НАМЈЕНЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА И
НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ И
НАБАВКУ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА

Назив опреме
Одијело суво за
рад и спасавање
на води
Рафтинг шљем за
рад и спасавање
на води
Спасилачки
прслук
Суви
акумулатор/батер
ија 55Аh, за
мотор за
спасилачки чамац
Ципеле за
спасиоце за рад и
спасавање на
води
Плутајући
конопац 100 м
Ручни мегафон
транзисторски
Рефлектор ручни
са
акумулаторским
пуњењем
Комплет прве
помоћи
Ручна преносна
лампа са
пуњивим
батеријама
(батерија на
пуњење)
Металне
грађевинске
лопате са штилом

Укупн
а
цјена
у КМ

Јединиц
а мјере

Количин
а

Цјена
појединач
на у КМ

компл.

18

1.500

27.000

ком.

18

100

1.800

пар.

30

150

4.500

ком

1

400

400

ком .

18

150

2.700

На основу члана 43. и 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број:
101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.) Уредбе о
категоријама , звањима и условима за обављање
послова службеника у јединицима локалне
самоуправе ( „ Службени гласник РС“ број: 15/14
и 76/14) и члана 56. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добоја“, број: 9/12. ,
3/14 и 12 /14 ) градоначелник града Добоја,
донио је:
ПРАВИ ЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста Градске управе града
Добој
Члан 1.

ком.

10

60

600

ком.

4

200

800

ком.

5

150

750

ком.

3

150

450

ком.

20

100

2.000

ком.

С В Е Г А:

300

20

6.000

47.000,00 КМ

У члану 3 .Правилника-тачке 1. Одјељења за
општу управу града Добој ,у тачци 1.2.16.послови матичара - књиге држављана мјења
се дјелу броју извршилаца тако да се ријечи „
један (1) “ замјењује се ријечима „два (2)“.
Члану 2.

X - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај План ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1178/16
Добој: 06.07.2016.године

У Правилнику о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Градске управе града Добој („Службени гласник
града Добој“, број: 1/15, 4/15, 6/15 , 7/15 и 9/15 )
у даљем тексту: Правилник, извршене су измјене
и допуне и то у Поглављу II распореда послова и
задатака гдје се каже:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

У члану 7. Правилника – тачке 5. Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности , у тачци
5.3.3.-послови мјесних заједница, здравства,
социјалне и дјечије заштите мјења се дјелу
броју извршилаца тако да се ријечи „ један
(1) “ замјењује се ријечима „два (2)“.

Члан 3.
У члану 11. Правилника- тачке 9. Одјељења
за послове комуналне полиције града Добој , у
тачци 9.1.2. комунални полицајац мјења се у
дијелу броја извршилаца тако да се ријечи „
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десет ( 10)“ замјењују ријечима „тринаест
(13)“.
Члан 4.

Категорија службеника :
трећа категорија

У члану 17. Правилника - тачке 15. Кабинет
градоначелника града Добој , иза тачке
15.1.15. додаје се нова тачка 15.1.16. која
гласи:

Службено звање :
стручни савјетник –трећег звања

„ 15.1.16 . - Стручни савјетник за
послове
инфраструктуре
објеката,
водовода, канализације , топловода и
вреловода

Опис послове радног мјеста :
-

-

-

-

-

-

учествује у припреми прописа из
области инфраструктуре
даје стручна мишљења и сугестије
у поступку изграње инфраструктуре
објеката ( спортски терени , путна
инфраструктура , водоводна и
канализациона инфраструктура),
израђује анализе,
извјештаје ,
информације и друге стручне и
аналитичке материјала из области
инфраструктуре
објеката,
канализационе
и
водоводне
инфраструктуре ,
прати и проучава стања и појаве у
области просторног уређења на
основу одговарајућих података ,
на основу прикупљених података
или података које достављају други
органи или правне особе и
обрађивање тих података, сачињава
приједлог мјера за рјешавање
утврђених проблема;
учествује у изради планова и израде
пројектне
документације
за
изградње , реконструкцију и
одржавање
канализационе
и
водоводне мреже,
за
свој
рад
одговара
Градоначелнику града Добој,
обавља и друге послове по налогу
Градоначелника

Посебни услови:
Висока стручна спрема, VII/1 степен
стручна спреме или завршен први
циклус са најмање остварених
240
ЕЦСТ бодова, завршен факултет
техничког смјера, најмање три година
радног искуства у струци, положен
стручни испит за рад у државним
органима управе или лице које је у
другима органима и
организацијама
радило, а нема положен стручни испит
,може се примити на рад ако се обавеже
да положи стручни испит у року од шест
мјесеци од дана запослења, познавање
рада на рачунару.
Начин попуне:
Објављивање јавног конкурса
Број извршилаца : један ( 1)“.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу 8 ( осмог) дана од
дана објављивања у „ Службеном гласнику
града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 02-022-1237/16
Добој: 07.07.2016.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Обрен Петровић,с.р

_____________________________

Број IV
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 18
__________________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
I АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

План рада штаба за ванредне ситуације града
Добоја на спровођењу превентивних и
оперативних мјера заштите и спасавања од
шумских и других пожара на отвореном
простору у 2016. години на подручју града
Добоја.......................................................................1
План рада штаба за ванредне ситуације града
Добоја на спровођењу превентивних и
оперативних мјера заштите и спасавања од
поплава у 2016. години ........................................8
Правилник о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Градске управе града Добој ......16

Оснивач и издавач листа „Службени гласник града Добоја” је град Добој, тел. (053) 242-153,
факс (053) 242-258.
„Службени гласник града Добоја” излази по потреби. Штампа се на српском језику,
ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Mилош
Букејловић. Редакцијски одбор: Славојка Сегдар и Светислав Васиљевић. Рјешењем
Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 1996. године Јавно
гласило „Службени гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила под редним
бројем 143.
Штампа: “СИПОС” доо Добој. За штампарију: Станислав Деспотовић

