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УВПД 

План защтите и спасаваоа пд елементарне неппгпде и друге несреће града Дпбпј је 
превентивнп – пперативни дпкумент кпјим је прецизнп разрађен нашин ппступаоа спасилашких, 
хитних служби и других снага пдгпвпра у прпцесу защтите и спасаваоа људи, импвине, 
инфраструктуре и живптне средине. Пснпв за израду пвпг дпкумента је Прпцјена угрпженпсти пд 
елементарне неппгпде и друге несреће града Дпбпј. План защтите и спасаваоа пд елементарне 
неппгпде и друге несреће града Дпбпј урађен је у складу са пдредбама шлана 147. Закпна п 
защтити и спасаваоу у ванредним ситуацијама /“Службени гласник Републике Српске“ брпј 121/12 
) и Уредбе  п садржају и нашину израде Плана защтите пд елементарне неппгпде и друге несреће 
(„Службени гласник Републике Српске „ брпј 68/13.). Планпм су разрађене мјере и активнпсти, 
сврха и циљеви, задаци , прганизација и прпвпђеое свих пблика ризика и свих пблика угрпжаваоа 
кпје је Прпцјена угрпженпсти  идентификпвала у анализи ризика.                                                                                 

Приликпм израде пвпг Плана кприщтени су следећи дпкументи: 

 Прпцјена угрпженпсти пд елемнетарне неппгпде и друге несреће града Дпбпј, 

 Пдлука п псниваоу  Штаба за ванредне ситуације града Дпбпј  

 Пдлука п прганизпваоу јединица, служби цивилне защтите и других снага за защтиту и 
спасаваое.  

 Прпграм развпја ЦЗ у пбласти защтите и спасаваоа на ппдрушју града Дпбпј за перипд 
2014-2018. гпдина.                                                                                                                     

Прпцјена угрпженпсти пд ементарне неппгпде и друге несреће је пснпвни дпкумент, кпја нам 

је дала аналитишке ппдатке за све врсте ризика кпји би негативнп дјелпвали на: теритприју града 

Дпбпј, станпвнищтвп, импвину, инфраструктуру и живптну средину. Прпцјена је анализпм ризика 

идентификпвала нивпе ризика, ризишне групе, критишке ташке, искуствене статистишке ппдатке п 

прпцијеоеним ппсљедицама, несрећама и губитцима кпји би мпгли да се дпгпде. 

Планпм цивилне защтите разрађена је најтежа варијанта угрпжаваоа кпја је дпнијела и 
најтеже ппследице пп људе, импвину, инфраструктуру и живптну средину. Фактпрскпм анализпм 
свих врста и нивпа ризика идетификпвали смп базишнп-димензипнирана ризишна стаоа. Таква 
стаоа захтјевају адекватне пдгпвпре и раципналније ппступке, системске ппступке пкп 
прганизације људских и материјалнп-технишких средстава кап фактпра пдгпвпра, а мпгућ пдгпвпр 
увијек треба тражити крпз преветивнп-пперативнп дјелпваое. 

Треба имати на уму да пвај План није кпнашан, пднпснп да је пн, кап и сваки други дпкуменат 
кпји пбрађује динамишну материју,ппдлпжан прпмјенама, дппунама и дпрадама, у складу са 
актуелним дещаваоима у прирпднпм и друщтвенпм пкружеоу, те наппмиоемп да ће се у 
нареднпм перипду, према пптреби, План защтите и спасаваоа пд елементарне неппгпде и друге 
несреће града Дпбпј ће се мјеоати и развијати и ппстајати какп квалитативнп такп и квантитативнп 
пбухватнији и садржајнији. 
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2. ПРИПРАВНПСТ  -  АКТИВИРАОЕ И НАРАСТАОЕ ППЕРАТИВНИХ  СНАГА 

Пперативне снаге  цивилне защтите града  Дпбпј пдређене су Пдлукпм п псниваоу 

градских јединица и служби цивилне защтите у систему защтите и спасаваоа  у  2015. гпдини.  

Оперативне снаге које ће учестовати у акцијама заштите и 

спашавања на подручју града Добој су:  

1. Службе цивилне защтите 

 Штаб за ванредне ситуације, 

  јединице цивилне защтите ппщте намјене и специализпване јединице цивилне защтите 

 Ппвјереници  защтите и спасаваоа, Предсједници ЗЕПВ-а 

 ЈЗУ Дпм здравља Дпбпј, 

 ЈЗУ Бплница „Свети Аппстпл Лука“ Дпбпј, 

 Теритпријална ватрпгасна јединица Дпбпј и дпбрпвпљна Ватрпгасна друщтва, 

 Удружеоа-грађана и невладине прганизације и  

 Привредна друщтва и друга правна лица кпја имају пптписан угпвпр са градпнашелникпм п 

ушещћу и прпвпђеоу мјера защтите и спасаваоа. 

Ппд ппјмпм приправнпст ппдразумијева се ппстепенп дпвпђеое ппстпјећих распплпживих 

пперативних снага и средстава за защтиту и спасаваое у стаое спремнпсти за изврщаваое 

намјенских задатака, евакуације, спащаваоа људских живпта и импвине у слушају елементарне 

неппгпде и друге несреће. 

Стаое приправнпсти утврђује се: 

  Дпјавпм- пбавјещтеоем пд стране Пперативнпг-кпмуникативнпг  центра Дпбпј за  

пбавјещтаваое и узбуоиваое грађана, 

  Дпјавпм и пбавјещтеоем надлежних служби  редпвних дјелатнпсти, 

 Пбавјещтеоима и дпјавпм правним и физишким лицима. 

Мјерама приправнпсти пбухваћене су: пперативне снаге, привредна друщтва и друга 

правна лица и станпвнищтвп кпје ће ушествпвати у защтити и спасаваоу : 

  Уппзпреое шланпвима пперативних снага да се не удаљавају из мјеста станпваоа, 

 Увпђеое  дежурства- кпнтакт са ппвјереницима и правним субјектима, 

Да се изврщи прпвјера стаоа исправнпсти материјалнп-технишких средстава и ппреме. 

 

Градпнашелник града  

Нређује прпвпђеое мјера приправнпсти  свпјпм наредбпм и пдлукпм.  
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Градпнашелник  наређује приправнпст пперативних  снага, привредним друщтвима и другим 

правним лицима те удружеоима пд знашаја за защтиту и спасаваое са следећим пбавезама: 

1.  ПРИПРАВНПСТ ППЕРАТИВНИХ И ДРУГИХ СНАГА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАОЕ   

Пперативне 
снаге,привредна 
друштва, правна лица и 
удружеоа пд значаја за 
заштиту и спасаваое 

 
 
Мјере 

 
 
Пдгпвпрнп лице 

 
 
Начин саппштеоа 

 
Штаб за внредне 
ситуације, ТВЈ, здравствп, 
црвени крст, спцијална 
защтита, кпмадири 
јединица цивилне 
защтите и Ппвјереници  
защтите и спасаваоа и 
Предсједници ЗЕПВ-а 

Увести дежурствп 
(активнп) свих 
пптребних 
пперативних снага и 
изврщити прпцјену 
спремнпсти 
заппслених и стаое 
материјалнп-тех. 
средстава за 
правпвременп 
адекватнп дјелпваое у 
слушају пдређене 
мпгуће  ппаснпсти 

  
 
 
Представници 
наведених субјеката 
пперативних снага, 
изврщипци и 
ппвјереници 

 
 
Дпстављаоем 
писмене наредбе 
факс-и-ме-јлпм, путем 
ППКЦ 121, лишнпм 
наредбпм,курирскпм 
службпм 

 
 
Грађевинска, 
трансппртна, кпмунална, 
привредна друщтва, 
привредна друщтва за 
превпз путника и терета, 
ГП цврвенпг крста за 
пбезбеђеое исхране и 
смјещтаја  и  за 
дистрибуцију енергената 
и впде, и друга удружеоа 
грађана пд знашаја за 
защтиту и спасаваое. 

Увести дежурствп у 
привредним 
друщтвима, правним 
лицима и удружеоима 
пд знашаја за защтиту и 
спасаваое (пдређени 
Пдлукпм 
Градпнашелника), с 
циљем пцјене стаоа и 
спремнпсти 
припадника и 
пппуоенпсти 
материјалнп-
технишким средствима 

 
 
 
 
Представници 
наведених правних 
субјеката и 
удружеоа или 
оихпви замјеници 

 
 
 
 
        
 
 
                -//- 
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2.1. Мпбилизација  снага система заштите и спасаваоа града Дпбпј 

 

   Мпбилизација је  регулисана  шланпм 140. Закпна п защтити и спасаваоу у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр.121/12). 

У слушајевима  ппаснпсти пд елеметарне неппгпде и друге несреће на ппдрушју града 
Дпбпј, градпшелник града Дпбпј има правп и пбавезу мпбилисати свеукупне људске и 
материјалнп-технишке пптенцијале са ппдрушја града Дпбпј у складу са Планпм защтите и 
спасаваоа пд елеметарне неппгпде и друге несреће. 

2.2. Мпбилизација Штаба за внредне ситуације 

Мпбилизација је скуп мјера, ппступака и активнпсти кпјима се пперативне снаге и средства 
защтите и спасаваоа дпвпде у стаое приправнпсти за прганизпванп укљушиваое у прпвпђеое 
мјера защтите и спасаваоа. Градпнашелник  дпнпси Наредбу  п  изврщеоу  мпбилизације. 

Нашин ппзиваоа Штаба за ванредне ситуације 

Ппзиваое и активираое Штаба за ванредне ситуације града Дпбпј изврщиће се пп Плану 
ппзиваоа и активираоа. Ппслпве ппзиваоа пбавиће Служба цивилне защтите. 

У слишајевима мпгуће ппјаве и нарастаоа ппаснпсти  и наставка елементарне неппгпде и 
друге несреће великих размјера: 

Градпнашелник града Дпбпј дпнпси Наредбу п мпбилизацији Штаба за ванредне ситуације, 
писменим или усменим путем налаже Служби цивилне защтите града Дпбпј да прпведе 
мпбилизацију-ппзиваое шлапва Штаба за ванредне ситуације 

Истпвременп градпнашелник ппзива нашелника Штаба да пдмах дпђе у прпстприје 
административне службе  града и прати тпк мпбилизације. 

У слушају немпгућнпсти ппзиваоа телефпнпм из билп кпјих разлпга Служба цивилне 
защтите изврщиће  ппзиваое  шланпва Штаба путем курирске службе. 

Први задатак Штаба  је да рукпвпди и кппрдинира рад субјеката и снага система защтите и 
спасаваоа, израда прпцјене  мпгућих ппследица  угрпженпсти ппјавпм настале елементарне 
неппгпдеи друге несреће. Прпцјена се врщи у најкраћем мпгућем времену у циљу ефикасне 
защтите и спасаваоа. 
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  Чланпви Штаба за ванредне ситуације града Дпбпј 

Табела 2. 

Име и презиме функциј Адреса стана Адреса 
заппслеоа 

телефпн мпбител 

Пбрен Петрпвић кпмадант  Град Дпбпј 053-242-002  

Есмин Махмутпвић зам.кпма  -//-  061-402-871 

Миркп Пкплић нашелник  -//- 053-222-904 065-525 988 

Милko Видакпвић шлан  -//- -//- 065-430 099 

Драган Павлић шлан  -//-  065-587-067 

Дујакпвић Славен шлан  -//-  065-695-364 

Јпвић Слађан шлан  -//-  065-836-862 

Паравац Дущкп шлан  -//-  065-582-797 

Светислав 
Васиљевић 

шлан  -//-  065-215-811 

Лазић Мирпслав шлан  -//-  065-606-599 

Крщић Мирпслав шлан  -//-  065-833-919 

Радпслав Никплић шлан  Дпм здравља  065-596 221 

Кпвашевић Славкп шлан  град Дпбпј  065-880-103 

Нпвакпвић 
Александар 

шлан  -//-  065-598-342 

Михаилп Арсенић шлан  Црвени крст  065-739-273 

Прпданпвић 
Драган 

шлан  ЦЈБ Дпбпј  053-209 100 

Драган Василић шлан  Град Дпбпј  065-661-545 

Младен 

Драгишевић 

шлан  Ветеринарска  

амбуланта 

 065-511 611 

Мјестп пкупљаоа Штаба за внредне ситуације је у сједищту Административне службе 

града Дпбпј. 

 

Начин мпбилизације: Градпнашелник ће путем Пдјељеоа за цивилну защтиту изврщити 

мпбилизацију шланпва Штаба. Ппзиваое ће прпвпдити Пдјељеое за цивилну защтиту на 

пснпву Наредбе градпнашелика.  
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2.3. Мпбилизација јединица и тимпва за заштиту и спасаваое 

Специјализпване јединице цивилне защтите и Службе цивилне защтите  града Дпбпј 

пснпване су Пдлукпм градпнашелника  кап пперативне снаге за защтиту и спасаваое.  

Табела 3 

          Специализпване јединице цивилне заштите Брпј припадника 

Технишкп спасилашка јединица 81 

Јединица за рад и спасаваое на впди и ппд впдпм 15 

Јединица прве медицинске ппмпћи 26 

Ватрпгасна јединица 32 

Јединица за РХБ защтиту 25 

Јединица за евакуацију и збриоаваое 14 

Јединица за ветеринарску ппмпћ 12 

Јединица за асанацију 36 

Јединица за лпгистику 20 

 

Табела 4 

Јединице ЦЗ ппщте намјене за гащеое щумских ппжара у МЗ Брпј припадника 

Пзренскп ппдрушје 80 

Кроинскп ппдрушје 40 

Требавскп ппдрушје 60 

 

Табела 5 

Јединица ЦЗ  за  защтиту и спасаваое пд ппплава у МЗ-а Брпј припадника 

Пзренскп ппдрушје 60 

Кроинскп ппдрушје 30 

Требавскп ппдрушје 40 

Вушијашкп ппдрушје 10 

Ппдрушје градске зпне пп мјесним заједницама 110 

 

Табела 6 

                                        Службе цивилне защтите Брпј припадника 
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Служба впдпинсталатера 12 

Служба електишара 12 

Служба ТТ механишара 12 

Служба бравара 12 

 

Јединице-тимпви се мпбилищу и ппзивају  пп Наредби градпнашелника, 

неппсредни изврщилац мпбилизације је Пдјељеое за цивилну защтиту.  

 

2.4. Мпбилизација здравствених устанпва 

Табела 7 

         Устанпва          Директпр брпј телефпна          Адреса 

ЈЗУ Дпм   Здравља Радпслав Никплић 065-596-221  

ЈЗУ Бплница Владп Ђурђевић 053-241-943  

Институт за защтиту 
здравља РС -   Завпд 
Дпбпј 

  Марин                         
Кватерник 

065-811-622 
053/228-320 

 
Ппп Љубина б. б. 

 

Кпнтакт лице за Бплницу: Мијић Љубица 062-364-702 

Кпнтакт лице за Дпм здравља: др Радпслав Никплић  мпбилни: 065 596 221 

Кпнтакт лице за Регипнални завпд Дпбпј: Марин Кватерник 065-811-622 

Начин мпбилизације:  На пснпву наредбе кпмаданта Штаба града Дпбпј.  

2.5. Мпбилизација Теритпријалне ватрпгасне јединице Дпбпј. 

Табела 8 

           Дужнпст Име и презиме                 Адреса Телефпн 

 
старјещина 

 
Славен Дујакпвић 

   065-695-364 
 

замјеник старјещине Станпјевић Пбрад Впјвпде Мищића 54-II716 065-813-251 

 

Начин мпбилизације:  На пснпбу наредбе кпмаданта Штаба града Дпбпј. 

 

2.6. Мпбилизација дпбрпвпљних ватрпгасних друштава 

Табела 9 
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            Назив           Дужнпст       Име и презиме         Телефпн 

ДВД   Дпбпј Предсједник/Старјещина Раткп Трифунпвић 065-524-349 

ДВД  Кптпрскп Предсједник/Старјещина Дуракпвић  Сувад 065-273-807 

Начин мпбилизације:  На пснпву Наредбе кпмаданта Штаба града Дпбпј 

 

Активираое удружеоа пд знашаја за защтиту и спасаваое на ппдрушју града Дпбпј 

 

2.7. Мпбилизација  сппртскпг друштва за сппрт на впди 

 

2.8. Мпбилизација Параглајдинг клуба - Парагпст 

Табела 10 

                            Назив удружеоа                   Предсједник друштва тел/мпб. 

Парагпст клуб Перп Тубић   065-042-968 

 

2.9 . Мпбилизација Кинплпшкпг друштва Дпбпј 

Табела 11 

  Назив удружеоа    Предсједник удружеоа        Адреса Мпбител/телеф. 

Лпвашкп  друщтвп Дпбпј Ведран Бпжшкпвић М. Селимпвић 21 065-563-170 

 

2.10. Мпбилизација Пдреда  извиђача „Јавпр“ Дпбпј 

Табела 12 

Назив удружеоа Предсједник удружеоа Адреса Мпбител/телеф. 

Пдред извиђаша „Јавпр“ Дамјан Вукпвић  065-888-311 

 

 

2.11. Мпбилизација  клуба радип аматера Дпбпј 

Табела 13 

Назив удружеоа Предсједник удружеоа Адреса Мпбител/телеф. 

Радип клуб Здравкп Куртпвић  065-288-051, 053- 
221-882 
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2.12. Мпбилизација Планинарскп- екплпшкпг друштва „Преслица“ Дпбпј 

Табела 14 

Назив удружеоа Предсједник удружеоа Адреса Мпбител/телеф. 

ПЕД „Преслица“ Ненад Станищић К. Александра 88 066-704-255 

 

2.13. Мпбилизација рпнилачкпг клуба ПКТППУС  Дпбпј 

Тбела 15 

Назив удружеоа Предсједник удружеоа Адреса Мпбител/телеф. 

Рпнилашки клуб „Пктппус“  Ненад Милпванпвић Дпбпј 065-904-722 

 

2.13. Мпбилизација Лпвачкпг удружеоа Дпбпј 

Табела 16 

Назив удружеоа Предсједник удружеоа дреса Мпбител/телеф. 

ЛУ „Фазан“ Дпбпј Ведран Бпжишкпвић Видпвданска б.б. 208-620 

 

Начин активираоа:  На пснпву Наредбе градпнашелника. 

   

Мпбилизација привредних друштава и других правних лица пд интереса за 

заштиту и спасаваое. 

 Наредбпм п пдређиваоу  снага защтите и спасаваоа привредних друщтава и 

других правних лица у граду Дпбпј, кпја ће врщити прпвпђеое мјера у акцијама защтите и 

спасаваоа су: 

2.14. Мпбилизација кпмуналнпг предузећа“АД Прпгрес“ Дпбпј 

Табела 17 

                Назив       Пдгпвпрнап лице  Телефпн          Адреса 

АД Прпгрес-Дпбпј Златкп Жакула 065-769-447 Карађпрђева 10 

Кпнтакт лице, Дущкп Бркић мпбилни: 065-769-447                                                                                                      
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2.15. Мпбилизација „ АД Аутпкпмерц“ Дпбпј                                                                                      

Табела 18 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице            Адреса Тел/мпб. 

Аутпкпмерц  Дпбпј Славпљуб Круљ Никпле Пащића 053-241-753 

Кпнтакт лице, Круљ Славпљуб мпбилни: 065-845-459 

2.16. Мпбилизација „ Градска тпплана“ ад Дпбпј 

Табела 19 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лица            Адреса Тел/мпб. 

Градска тпплана Дпбпј Здравкп Петрпвић Ћуприска 25 065-513-233 

Кпнтакт лице, Пејић Велемир мпбилни: 066-806-846 

2.17. Мпбилизација „Јпсиппвић“ дпп Дпбпј 

Табела 20 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице адреса Тел/мпб. 

Јпсиппвић Дпбпј Илија Јпсиппвић Српских Спкплпва б.б. 065-537-700 

Кпнтакт лице, Јпсиппвић Илија мпбилни:065-537-700 

2.18. Мпбилизација „Жељезнице Републике Српск“ ад Дпбпј 

Табела 21 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице адреса Тел/мпб. 

Жељезнице РС Дпбпј Драган Саванпвић Светпг Саве 71 053-241-192 

Кпнтакт лице: Каја Цвјетић 066-061-112 и Нада Ђуришић 065-752-535  

 

2.19. Мпбилизација „ЗП Електрп Дпбпј“ ад  Дпбпј 

Табела 22 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице              Адреса Тел/мпб. 

ЗП Електрп Дпбпј Миленкп Цвијанпвић Никпле Пащића 77 053-209-700 

Кпнтакт лице ,Раденкп Маркпвић 065-755-108 

2.20. Мпбилизација „Тргптранс“дпп Дпбпј 

Табела 23 
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Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Адреса Тел/мпб. 

Тргптранс Дпбпј Мпћић Раткп Требавских бригада 065-587-178 

Кпнтакт лице,Мпћић Раткп 065-587-178 

2.21. Мпбилизација  „Впдпвпд“ а.д. Дпбпј 

Табела 24 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Адреса Тел/мпб. 

Впдпвпд    Дпбпј Драган Кпвашевић Впјвпде Синђелића 69 053-241-312 

Кпнтакт лице,Драган Стпјанпвић 065-546-917 

2.22. Мпбилизација „Требаваекспрес“ дпп Дпбпј 

Табела 25 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Адреса Тел/мпб. 

Требаваекспрес Дпбпј Ненад Јефтић Никпле Пащића 5 053-228-060 

Кпнтакт лице,Ненад Јефтић 065-528-776 

2.23.Мпбилизација  Ветеринарска станица Дпбпј ад 

Табела 26 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Адреса Тел/мпб. 

Ветеринарска станица Бпжп Кпстић Српских Кро. Бриг.123 053-242-385 

Кпнтакт лице,Бпжп Кпстић 065-537-53 

2.25. Мпбилизација Бпснаекспрес дпп Дпбпј 

Табела 27 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Адреса Тел/мпб. 

Бпснаекспрес  Дпбпј Раткп Мпћић Дпбпјских бригада 053-226-980 

Кпнтакт лице, Мпћић Раткп мпбилни:065-578-178 

2.26. Мпбилизација- “ Ђуркпвић“ Д.п.п.  

Табела 28 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Адреса Тел/мпб. 

Ђуркпвић Дпбпј Сретп Ђуркпвић Устанишка 065-966-639 

Кпнтакт лица, Сретп Ђуркпвић, 065-966-639 

2.27. Мпбилизација – „Прпда мпнт“ Д.п.п. 

Табела 29 
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Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Адреса Тел/мпб. 

Прпда мпнт Дпбпј Прпдић Гпран Карађпрђева 053-206-170 

Кпнтакт лица, Прпдић Гпран 065-621-350 

 

2.28.Мпбилизација- Телекпм РС  И.Ј. Дпбпј 

Табела 30 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Адреса Тел/мпб. 

Телекпм Р.С. И.Ј. Дпбпј Слађана Стјепанпвић Кнеза Лазара 4 053-241-150 

Кпнтакт лице, Бприслав Ђукић 065-513-248 

 

Начин активираоа:  На пснпву Наредбе градпнашелника града Дпбпј 

2.29.Мпбилизација Центра за спцијални рад града Дпбпј 

Мпбилизација заппслених у Центру за спцијални рад врщи се пп Наредби 

градпнашелника града.  

 

Директпр Центра за спцијални рад ппступа пп Наредби градпнашелника. 

 

Мпбилизација Цетра за спцијални рад града Дпбпј 

Табел 31 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Тел/мпб 

Центар за спцијални рад  Дпбпј Данка  Сущић 065-625-603 

 

2.30. Мпбилизација Црвенпг крста града Дпбпј 

Мпбилизација градске Прганизације: „Црвенпг крста“ града Дпбпј врщи се на пснпву 

наредбе  градпнашелника града. 

Табела 32 

Назив правнпг лица Пдгпвпрнп лице Функција Телефпн 

ГП Црвенпг крста Дпбпј Арсенић Михаилп Секретар 065-937-273 
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3. ПРГАНИЗАЦИЈА И ПППУНА ППЕРАТИВНИХ СНАГА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА    МАТЕРИЈАЛНП-

ТЕХНИЧКИМ СРЕДСТВИМА 

3.1. Пппуна снага за заштиту и спасаваое: 

- Именпваое шланпва Штаба за ванредне ситуације, изврщенп је из реда 

заппслених у  правним лицима  шија је пснпвна дјелатнпст защтита и спасаваое људи и 

живптиоа и живптне средине.  

Расппређиваое грађана у  јединице и тимпве  цивилне защтите кап ппвјеренике защтите и 

спасаваоа,кпји имају пбавезу да се пдазпву ппзиву надлежнпг пргана за защтиту и 

спасаваое.-- Пбавеза уступаоа материјалнп технишких средстава - 

3.2. Прганизација пппуне  материјалнп техничким средствима 

 Чланпви Штаба за ванредне ситуације пппуоавају се ппремпм и средствима за рад 

пд Струшних служби  Градске управе  и правних лица из кпјих су именпвани. 

 Пстале пперативне снаге (здравствп, ватрпгаствп, ветеринарствп, спцијална служба, 

прганизација Црвенпг крста, Впдпвпд Дпбпј и други) пппуоавају се пбвезницима 

материјалнп-технишким средствима, кпје кпристе тпкпм редпвних ппслпва и 

задатака из свпје надлежнпсти. 

 Специализпване јединице цивилне защтите пппуоавају се људствпм и МТС из  

привредних друщтава и других правних лица, а у складу са Правилникпм п 

прганизацији, пппуни и ппремаоу јединица цивилне защтите. 

 Јединице цивилне защтите ппщте намјене у МЗ-а  пппуоавају се лишнпм ппремпм и 

заједнишким средствима кпјима распплаже станпвнищтвп у МЗ-а. 

 Службе цивилне защтите пдређене специјалнпсти пппуоавају се ппремпм и 

средствима са кпјима распплажу предузећа у складу са врстпм задатка у защтити и 

спасаваоу. 

4. МПБИЛИСАОЕ И УСТУПАОЕ МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА НА КПРИШТЕОЕ У СЛУЧАЈУ 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
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У ванредним ситуацијама  изврщила би се мпбилизација грађана, МТС–а и  правних 

лица шија је пснпвна дјелатнпст защтита и спасаваое. Мпбилизација би се прпвпдила на 

нашин да Нашелник щтаба  за ванредне ситуације града Дпбпј изврщи пренпс Наредбе п 

мпбилизацији свих субјеката.  

 

Нашелник Штаба у слушају пптребе, наредиће да се изврщи мпбилизација МТС –а пд 

грађана и других правних лица са ппдрушја града Дпбпј.  

Пдјељеое цивилне защтите пбавезнп је ппсједпвати евиденцију пптребних МТС-а.   

Задатак ппвјереника  защтите и спасаваоа у мјесним заједницама је и впђеое евиденције 

МТС-а, пппис прирушних средстава, те пппис станпвника пд ппсебнпг знашаја кпји се мпгу 

укљушити у защтиту и спасаваое (медицинскп пспбље, варипци, тесари, стплари, 

грађевинари и сл.).                                                                 

 

Приправнпст, мпбилизација  пперативних снага у случају вандреднпг стаоа          Табела 33 

   Нпсилац           Активнпсти У ванреднпј ситуацији    Наппмена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Град  Дпбпј 
Градпнашелник 

Наређује мјере и активнпсти 
за правпвременп и ефикаснп 
прпвпђеое  мјера защтите и 
спасаваоа, 
правним  лицима издаје 
наредбу п мпбилизацији  
 јединица и МТС ради  
ушещћа у защтити и 
спасаваоу пд елементарне 
неппгпде. Када се пдбрана 
не мпже изврщити 
средствима и људствпм 
правних лица у шијпј је 
надлежнпсти пбављаое тих 
ппслпва, 
тражи ппмпћ пд сусједних  
ппщтина и Републишких 
пргана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наређује  мпбилизацију 
и упптребу снага защтите 
и спасаваоа, 
прпглсащава ванредну 
ситуацију и стаое 
елементарне неппгпде и 
друге несреће,наређује 
ппступаое пп Плану 
приправнпсти и 
прпглащава вандредну 
ситуацију и стаое 
елементарне неппгпде   
ппплаве 
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Штаб за ванредне 
ситуације 
 града Дпбпј 

 Дпнпси Пдлуку п упптреби 
пперативних снага, 
прпцјеоује спремнпст 
људства и стаоа МТС 

Вријеме увпђеоа 
приправнпсти је ПДМАХ, 
пп пријему Наредбе  

Сарђује са пперат. 
кпм. центрпм 
Дпбпј 
 правним лицима 
пд знашаја за 
защтиту и 
спасаваое 

ТВЈ Дпбпј, ЈЗУ  
Дпм здравља,  
ЈЗУ Ппщта 
бплница, ГП 
Црвенпг крста, 
Центар за 
спцијални 
рад,Ветеринарске 
амбуланте 

Увести ванреднп  дежурствп 
свих пперативних снага и 
прпцијенити  спремнпсти 
заппслених радника и стаое 
материјалнп-технишких 
средстава за дјелпваое у 
ванреднпј ситуацији. 

 
 
 
У складу са пбављаоем 
редпвних дјелатнпсти 

 

Привредна 
друщтва и друга 
правна лица пд 
знашаја за 
защтиту и 
спасаваое града 
Дпбпј 

Увести ванреднп  дежурствп 
у привредним друщтвима и 
правним лицима пд итереса 
за защтиту и спасаваое кпји 
су 
пдређени Пдлукпм 
градпнашелника п 
фпрмираоу и 
функципнисаоу ЦЗ 

Пбављају ппслпве 
защтите и спасаваоа на 
пснпву Наредбе Штаба 
за вандредне ситуације 

 

Кпмандири 
јединица 
цивилне защтите 
ппщте и 
специализпване 
намјене 
,предсједници 
ЗЕПВ-а и 
ппвјереници 
защтите и 
спасаваоа  

Ппступају према наредбама п 
вандреднпм стаоу Увпде  
дежурствп прпцјеоује 
спремнпст јединица ЦЗ и 
стаое пппуне са МТС у 
слушају ппплаве 
 
Предсједници ЗЕПВ-а 
прпвпде защтиту и 
спасаваое шланпва етажних 
власника-грађана 
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ШЕМА 1-  ПРЕНПШЕОА  НАРЕЂЕОА – ИЗВРШЕОЕ  МПБИЛИЗАЦИЈЕ 

               УПУТСТВП ЗА ИЗВРШЕОЕ МПБИЛИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      ГРАДПНАЧЕЛНИК 

       

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

КПМАНДИРИ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

       

       ПРАВНА ЛИЦА 

ГРАЂАНИ И 

УДРУЖЕОА ГРАЂАНА  

 

ЈЕДИНИЦЕ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

РЕДПВНЕ СЛУЖБЕ  

ПП 

ПРПФЕСИЈПНАЛНПЈ  

ДЈЕЛАТНПСТИ 

 

 

ППДРУЧНИ 

ППЕРАТИВНИ 

ЦЕНТАР 

121 
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Накпн прпглащеоа вандредне ситуације кпмандант Штаба издаје Наредбу п изврщеоу 

мпбилизације и упптрби снага и средстава за защтиту и спасаваое, наређује узбуоиваое 

станпвнищтва, дпнпси пдлуку кпјпм пдређује привредна друщтва и друга правна лица кпја су 

пбавезна узети ушещће у защтити и спасаваоу, даје усменп наређеое Пдјељеоу цивилне 

защтите за прпвпђеое мпбилизације Штаба за вандредне ситуације града Дпбпј. Нашелник 

Пдјељеоа ЦЗ дпставља Градпнашелнику у писменпј фпрми Пдлуку п мпбилизацији на пптпис. 

 

 

 Нашелник Пдјељеоа пбавјещтава градпнашелника п стаоу елементарне неппгпде на 

захваћенпм ппдрушју (Кпманданта Штаба за ванредне ситуације) и предлаже мјере и упптребу 

јединица и даље ппступке у циљу защтите и спасаваоа.  

 

Нашелник Пдјељеоа цивилне защтите - Нашелник Штаба за ванредне ситуације  телефпнским 

путем ппзива раднике Пдјељеоа ЦЗ и шланпве Штаба за ванредне ситуације.                                                                                                                

 

У слушају да се телефпнпнским путем не мпгу ппзвати шланoви Штаба, нашелник Штаба-нашелник 

Пдјељеоа цивилне защтите ће пдредити лице из Пдјељеоа ЦЗ кпје ће  урушити ппзиве свим 

шланпвима Штаба за вандредне ситуације града Дпбпј на оихпве адресе. 

 

Нашелник Штаба прати изврщеое наредбе п мпбилизацији и укпликп је пптребнп,  предлаже  

дпдатне мјере. Истпвременп се пбавјещтавају шланпви Штаба и радници Пдјељеоа п разлпзима 

мпбилизације, насталпј ситуацији и радоама кпје су  предузете. 

 

Штаб за ванредне ситуације даље прати стаое из свпје надлежнпсти  и предлаже 

Градпнашелнику дпнпщеое пптребних пдлука, наредби, пбавјещтеоа, налпга, рјещеоа и 

предузимаоа других мјера у циљу защтите и спасаваоа. 

 Чланпви щтаба за ванредне ситуације сваки из свпје надлежнпсти, неппсреднп на терену прате 

и усмјеравају тпк активнпсти на защтити и спасаваоу и предлажу дпдатне мјере и активнпсти, 

накпн увида у стварнп стаое на терену и у неппсреднпм кпнтакту  са ппвјереницима защтите и 

спасаваоа и предсједницима  ЗЕПВА . 



19 
 

         

 

 

 

 

5. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА  

 

5.1.ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА ПД ПППЛАВА 

Прганизација защтите пд ппплава кпју прпвпде надлежни пргани града 

ппдразумијева прганизацију ппслпва кпји се предузимају  у вријеме редпвне пдбране пд 

пплава, а пбухвата мпбилизацију Штаба за ванредне ситуације те мпбилизацију и 

пбезбјеђеое пптребних МТС  и снага за защтиту и спасаваое пд ппплава.  За свакп 

угрпженп ппдрушје ангажује се распплпживе снаге за защтиту и спасаваое , пдређују се 

правни субјекти кпји распплажу тим снагама и средствима, пдређују се мјере и задаци 

защтите и спасаваоа,  Штаб за ванредне ситуације врщи кпрдинацију защтите и спасаваоа 

кпд свих угрпжених субјеката.   
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ШЕМА 2 -  ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА   ПЛАНА ПДБРАНЕ ПД ПППЛАВА 

    Градпнашелник    

Пдјељеое ЦЗ 

нашелник Пдјељеоа 

 Пперативнп 

Кпмуникациски 

центар Дпбпј 121 

 

 

Штаб за ванредне 

ситуације 

 

Ангажпваое редпвних 

снага (ватрпгасне 

јединице, впдпвпд, 

здравствп и друге) 

    

Мпбилизација правних 
и физишких лица  

 

Ангжпваое 

Ппвјереника защтит.и 

спас.и јединица 

цивилне защтите 

ппщте и специјалне 

намјене и 

предсједника ЗЕПВ-а 

 

Ангажпваое знашајних 
невладиних 
прганизација за защтиту 
и спасаваое. 

 

Пбавјещтеое 

Впдпвпд ад Дпбпј 
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ШЕМА 3 -  ЗАШТИТА  ИНФРАСТРУКТУРЕ  ПД ПППЛАВА 

                                                                                 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Градпнашелник 

КПМАДАНТ ШТАБА 

Ппдрушни 
пперативни центар 
121 

Пбавјещтеое п 
ванреднпм стаоу 
защ. инфр. стру. 
инфраструктуре 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Защтита ппдрушја, 
сарадоа са 
Пвјереницима и пред. 
ЗЕПВ-а 

Редпвне снаге 
ватрпгасци, 
пплиција,служба 
еле.јед. за рад и 
спасаваое на впди 

Мпбилизација 
правних субјеката и 
механизације 

Јединице цивилне 
защтите ппщте и спец. 
Намјене, пвјереници 
защтите и спасаваоа и 
пред. ЗЕПВ-а 

Удружеоа,сппртске и 
невладине 
прганизације знашајне 
за защтиту и спасаваое 
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ШЕМА 4 – ПРГАНИЗПВАОЕ- ПРПВПЂЕОА МЈЕРА ЗАШТИТЕ И  СПАСАВАОА ПД ПППЛАВА 

И НЕСРЕЋА НА ВПДИ И ППД ВПДПМ 

 

Градпнашелник 

Кпмадант щтаба 

 Ппдрушни 

пперативни 

центар Дпбпј 

121 

  

Пбавјещтаваое 

п ппплави и 

нивпу впде 

 

Штаб за 

внредне ситуац. 

 

Прпфесипнална 

специализпвана јединица 

ЦЗ за рад и спаса. на 

впди, ватрпгасна 

јединица, јединица ПМП ,   

сппртска клубпви 

рпнипци ,кајакащи и др. 

 

Мпбилизација правних и 

физишких лица (власници 

мптпрних шамаца) са 

људствпм 

 

ангажпваое јединица ЦЗ 
ппщте и специјализпване 
намјене, ппвјереника за 
защтиту и спасаваое и 
предсједника ЗЕПВ-а 

 

Ангажпваое невладиних 

прганизација/удружеоа пд 

знашаја за защтиту и 

спасаваое  
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5.1.2. ПДБРАНА ГРАДА ДПБПЈ ПД ПППЛАВА НА ДИЈЕЛУ СЛИВА РИЈЕКЕ БПСНЕ  

У складу са прпцјенпм угрпженпсти пд ппплаве врщиће се защтита пд ппплаве на 

дијелу  слива ријеке Бпсне кпји се налази на теритприји града. 

Сливнп ппдрушје ријеке Бпсне 

Табела 34 

 
 
ВПДПТПК 
  

КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ НА 
КПЈИМА СЕ 
ПРПВПДЕ МЈЕРЕ 
ПДБРАНЕ ПД 
ПППЛАВЕ 
Насипи ,пбјекти и 
секције 

ППДРУЧЈА УГРПЖЕНА ПД 
ПППЛАВЕ 
(Мјесне заједнице, насеља) 

 Впдпмјерна 
летва и кпте 
за 
прпглашавао
е мјера 
пдбране пд 
ппплаве 

Ријека Бпсна 
лијеве притпке ријеке 
Бпсне су:  Успра, 
Руданка  и Велишанка, 
дужина пбале 
притпка:  
0,8км+4,35км+5,27км 
= 10,42км 

Лијеви насип на 
ријеци Бпсни пд 
ущћа ријеке Успре 
дп Трафп станице у 
дужини пд 820 м. 
Исти је нижи пд 
прпјектпване кпте за 
2,17м. 
 Лијещао пптпк на 
ущћу у ријеку Бпсну. 
МЗ Баре-Нпвп 
насеље. 

Град  Дпбпј,Успра,Центар I и II, 
Дпои град, Пијескпви, Баре, 
Велика Букпвица, Чившије 
Букпвашке, Троашани, Кладари, 
Јпхпвац, Букпвац, Врандук, 
Ритещић, Мајевац, , Бпжинци, 
Глпгпвица и Ппднпвље. 

Редпвна 
пдбрана увпди 
се на кпти пд 
+3м, 
ванредна 
пдбрана увпди 
се на кпти пд 
+4,8м, 
ванреднп 
стаое 
прпглащава се 
на кпти пд 
+5,3м 

Десне притпке ријеке 
Бпсне су:  Спреша и 
Лукавица  дужина 
пбале притпка: 
20,97км + 13,80 
=34,77км. 

На деснпј пбали 
ријеке Бпсне не 
ппстпје  насипи за 
пдбрану пд ппплава 
Ппстпје критишне 
ташке – МЗ 
Кпстајница. 

Рјешица, Дпоа Пакленица, Трбук 
Пспјница, Јабушић Ппље 
Шеварлије, Придјел Гпрои, 
Придјел Дпои,Дпбпј 
Нпви,Ппљице,Липац-Јпщава, 
Кпстајница, Грапска, Бущлетић, 
Псјешани и Кпжухе. 
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Преглед, задаци и нпсипци прпвпђеоа мјера заштите и спасаваоа људи и материјалнп 

техничких средстава и импвине у мјесним заједницама угрпженим пд ппплаве у 

сливнпм ппдручју ријеке Бпсне  

 
 
Фазе и задаци 

Назив и величина 
агажпваних снага 
на заштити и 
спасаваоу 

 
Пптребна 
материјална 
техничка средства 

Прпцјена 
трајаоа   
времена 
извршеоа 
задатка 
дана-смјена 

 
 Пптребна 
лпгистика 

Ппступци при пбјави ванредне пдбране пд ппплава 

Надзпр браоенпг 
ппдрушја пд 
надплазећих впда 

Припадајуће мјесне 
заједнице 
браоенпг ппдрушја 
5-10 лица 

Мпбилни телефпн за 
впђе екипа 

                
7 

Храна и питка 
впда за 5-10 

Ппступци при ппјави ванреднпг стаоа впдних пбјеката  линије пдбране 

Надзпр над 
пдбрабеним 
насиппм и 
прптпшнпст канала 

АД Впдпвпд  Дпбпј 
Јединице ЦЗ у МЗ-а 

Мпбилни телефпни 
за свакпг ушесника 

 
 

5 

 
храна и питка 
впда за 5-10 
лица 

Ппступци при прпглащаваоу ванреднпг стаоа у браоенпм ппдрушју (прпглащава Градпнашелник) 

Инфпрмација  за станпвнищтвп на угрпженпм ппдрушју пд пплаве и п пдбрамбеним мјерама 

Пбилазак свих 
угрпжених насеља 
МЗ,  прпцјена 
пбима угрпженпсти 
и пптребне   мјере 
защтите и 
спасаваоа 

Штаб за ванредне 
ситуације града 
најмаое пд 3 шлана 
Уз кппрдинацију са 
ппвјереницима 
защ.и спас.и предс. 
ЗЕПВ-а 

 
 
Кприщтеое 
распплпживи 
средстава везе 

 
 
Зависнп пд 
ситуације и 
нивпа 
ппаснпсти 

 
Храна и питка 
впда за 
ушеснике 
Теренскп 
впзилп 

Ангажпваое  снага 
защтите и 
спасаваоа на  
угрпжена ппдрушја  

Ангажпвати снаге 
пп прпцјени Штаба 
за ванредне 
ситуације  

 
 
 
        ---II--- 

 
 
Хитнп  
дп 
престанка 
ппаснпсти 

Храна и питка 
впда за 
ангажпване 
снаге 
теренскп 
впзилп 
пптребна 
ппрема 

Путем 
распплпживих 
средстава 
инфпрмисаоа 
врщити 
инфпрмисаое 
давати упутстава п 
стаоу и 
предузимаоу мјера    

 
Члан Штаба за 
инфпрмисаое 

 
    
    
 
          --II-- 

 
Према 

пптреби 
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Пбилазак 
угрпженпг 
станпвнищтва са 
дпнпщеоем 
приједлпгам 
пдлуке за 
предузимаое 
мјере евакуације 

Пп једна екипа из 
јединица ппщте 
намјене МЗ-е за 
спасаваое из 
ппплава у 
браоенпм дијелу и 
сусједним МЗ-а 
укупнп 20 
припадника 

 
Кприщтеое 
распплпживих 
средстава везе 

 
Дп 
изврщеоа 
евакуације 
 

 
Храна и питка 
впда за 20 
припадника 

Прганизпваое 
пптребних радои 
за прпвпђеое 
Наредбе п  
изврщеоу 
евакуације  

Припадници 
јединица ппщте 
намјене МЗ и 
јединица 
специјализпване 
намјене за 
евакуацију 30 
припадника 

 
 
   
           ---II--- 

 
 
 
   ---II-- 

 
 
Храна и  впда за 
пиће 30 
припадника 

Пдржаваое пдбрамбенпг насипа пд ппплаве и евентуална изградоа нпвпг  

 
 
 
Извпђеое 
евентуалних  
радпва на 
изградои 
привременпг 
насипа и 
пдржаваое 
ппстпјећег 

Дпп Јпсиппвић 
Дпбпј, 
АД Аутпкпмерц 
Дпбпј и 
Прпгрес АД Дпбпј 
пп 1 екипа из 
свакпг правнпг 
субјекта 

Прпцијеоене 
пптрбне кплишине 
пијесака, лппата, 
врећа, 
камипна,утпвариваша 
и др. 
 

 
 
 
 
 
 
Дпк ппстпји 
пптреба 
 

Храна и питка 
впда  за 
ангажпвани 
брпј 
припадника-
спасилаца 

Медицинскп 
збриоаваое 
угрпжених    

ЈЗУ Дпм здравља 
Дпбпј 

Пптребан брпј 
впзила и људи 

 
      --II-- 
 

 
Храна и питка 
впда за 
ушеснике 

Кпнстантнп 
праћеое стаоа 
прпвпђеоа мјера 
защтите и 
спасаваоа 

Чланпви Штаба Распплпжива 
средства везе 

 
   --II-- 

 
Храна и питка 
впда за 
ангажпване 
припаднике 

Табела 35 
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5.1.3. ПРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ППДРУЧЈА И НАСЕЉА УГРПЖЕНИХ БУЈИЧАСТИМ 

ПППЛАВАМА  

 На теритприји града  Дпбпј   има 16 (щеснаест)  впдптпка бујишастпг карактера. 

Бујишне впдптпке карактерище врлп брз прптпк велике кплишине впде са вищих 

ппдрушја ка нижим ппдрушјима. Збпг успправаоа прптпка и немпгћнпсти прихвата укупне 

кплишине впде настаје излијеваое из кприта щтп изазива ппплаву у нижим предјелима. 

Велика брзина впде узрпкује ерпзију тла и у гпроем тпку щтп за ппследицу има нанпщеое 

велике кплишине ппплавнпг нанпса кпји смаоује прптпк.  

Највећу ппаснпст представљају нанпси у дијелу бујишнпг кприта јер ће впда са 

великпм снагпм и ерпзијпм унищтити препреке и плавити пкплни прпстпр.  

Такп најшещће страдају путеви збпг закршеоа прппуста исппд мпстпва. Итервенција 

мпра бити брза ради пслпбађаоа прптпка исппд мпстпва пд нанпса, а пбавља се у правилу 

уз упптребу рпвпкппаша. 

Прганизација и ппступак защтите и спасаваоа пбухвата редпвнп инфпрмисаое 

угрпженпг станпвнищтва, ппвјереника и предсједника ЗЕПВ-а.   

 У слушају ппаснпсти  мпбилище се Штаб за ванредне ситуације града те се пдређују 

шланпви Штаба кпји мпрају пбићи сва критишна мјеста на ппдрушју града кпја су угрпжена 

дјелпваоем бујишне ппплаве. Треба прпцјенити ситуацију и прганизпвати шищћеое 

впдптпка пд наплавка испред мпстпвима, прппуста итд. У тпм смислу треба изврщити 

мпбилизацију пптребне механизације за  благпвременп шищћеое прппуста  у тпку трајаоа 

ппаснпсти.  

Пдредити врсту механизације за уклаоаое крупних нанпса на критишним мјестима  

Штаб за ванредне ситуацију пдредиће екипе за изврщеое евакуације  угрпженпг 

станпвнищтва и живптиоа из угрпжених ппдрушја. Штаб пбавјещтава станпвнищтвп прекп 

ппвјереника, предсједника ЗЕПВ-а и прекп средстава јавнпг инфпрмисаоа п степену 

надплазеће ппаснпсти и ппступцима оихпвпг дјелпвоа у циоу спасаваоа. 
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ШЕМА 5  - ПРГАНИЗАЦИЈА ПДБРАНЕ ПД БУЈИЧАСТИХ ПППЛАВА                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник 

Ппдрушни 

пперативнп 

кпм. центар 

Дпбпј 121 

Метепрплпщка 

служба РС 

извјещтај  п 

падавинама кпје 

надплазе 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

 Приправнпсти на 

теритприји града 

Станпвници мјесних 
заједница 

Угрпжена правна и 

физишка лица  

Правна и физишка лица 
плпвна средства 
јединица за спасаваое 

Превентивна защтита 
угрпжених ппдрушја 
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Табела- 36 Преглед врсте и величине снага и пптребна МТС-а заштите и спасаваоа  

Фазе и 
задаци 

Назив и величина 
ангажпваних снага 
заштите и спасаваоа 

Пптребна 
материјална 
средства 

Прпцјена 
пптребнпг 
времена 

 
Лпгистичке пптребе 

Пбезбјеђеое прптпка бујишастпг впдптпка 

Праћеоем  
стаоа 
бујишнпг 
впдптпка 

Ппвјереник защтите 
и спасаваоа и 
кпмандир јединице  
2  лица 

Средства везе  
 Зависнп пд 
степена 
ппаснпсти 

 
Неппсреднп 
псматраое 

Уклаоаое 
нанпса на 
критишним 
мјестима 

Предузећа кпја имају 
пбавезу према 
слппљеним 
угпвприма 
 

Рпвпкппаш, 
камипни кипери 
лппате сјекире, 
рушне и мптпрне 
пиле, защтитна 
пдјећа 

 
 

     --II-- 

 
Рпвпкппаш, кипери, 
улте и др. 

Уклаоаое шеппва нанпса за вријеме јаких падавина 

Праћеое 
стаоа 
настанка 
закршеоа 
прппуста 

Ппвјереник защтите 
и спасаваоа и кпм. 
јединице 

Средста везе и 
защтитна ппрема 

 
 

     --II-- 

 
             
               ---II-- 

Затвараое сапбраћаја на пщтећеним путним правацима-улицама и  пбезбјеђеое алтернативних 
праваца  

Привременп 
затвараое 
сапбраћаја на 
пщтећеним 
сапбраћајница
-ма 
пбезбјеђеое 
алтернативних 
праваца  

МУП пплицијска 
станица за 
безбједнпст и 
регулисаое 
сапбраћаја 

Ппстављаое 
привремене 
сапбраћајне 
сигнализације 

 
 
 
      --II-- 

 
Пвлащтена службена 
лица за регулисанје 
сапбраћаја 

Спасаваое из   бујицпм ппплављених ппдрушја 

Изпумпаваое 
впде из 
ппплављених 
пбјеката 

 
 
ТВЈ Дпбпј               
двије екипе пп 3 
припадника 

Мптпрне пумпе са 
ппремпм, 
ватрпгаснп кпмби 
впзилпса 
ппремпм, лишна 
защтитна ппрема 
за ватрпгасце 

 
 
 

-II- 

 
 
 
  Адекватна средства и 
ппрема (пумпе) 

Евакуација 
људи и 
импвине из 
угрпжених-
ппплављених 
кућа 

Ппвјереници 
защтите и  пас. 
Предсјед. ЗЕПВа и 
јединице ЦЗ 
 

Аутпбуси, 
минибуси  и друга 
превпзна средства 
лишна средства 

 
 
         -II- 

 
Правна и друга 
пдгпвпрна лица у 
привредним 
субјектима 
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Збриоаваое 
евакуисанпг 
станпвнищтва 

 
Црвени крст  Дпбпј 

Храна впда за 
пиће, 
лежајеви, 
ппкриваши и др. 

 
 
      --II- 

 
 
Мјеста за збриоаваое 

      
Спасаваље 
људи и 
импвине из 
угрпжених-
ппплављених 
стамбених 
јединица 

Градска 
административна 
служба, Центар за 
спцијални рад  
Дпбпј 
двије екипе 3-5 
припадника 

Аутпбуси, 
минибуси и друга 
превпзна средства 

 
 
        -II- 

 
Адекватна средства и 
ппрема 

Збриоаваое 
евакуисанпг 
станпвнищтва 

Градска 
прганизација 
Црвенпг крста  
Дпбпј 

Смјещтај, храна 
впда за 
пиће, 
лежајеви, 
ппкриваши и др. 

 
 
       -II- 

 
 
Мјеста за збриоаваое 

 

5.1.4.  ПРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ЗПНА УГРПЖЕНИХ ПППЛАВНИМ ТАЛАСПМ ЗБПГ ПУЦАОА   
БРАНА НА ХИДРПАКУМУЛАЦИЈАМА ИЛИ НЕКПТРПЛИСАНП ИСТИЦАОЕ ВПДЕ  

Ппаснпст настаје наглим и пптпуним рущеоем бране „Мпдрац“ језера у Лукавцу. 

Велику ппаснпст  за град Дпбпј представља мпгуће рущеое бране Мпдрац на ппдрушју 

ппщтине Лукавац. Брана је армиранп бетпнска али ипак се мпже пшекивати да пдређени 

прпцеси мпгу дпвести дп оенпг пщтећеоа па шак и рущеоа. Дежурнп лица на брани кпји 

управљају бранпм мпгу на вријеме упшити ризик  пд рущеоа бране те п тпме пбавијестити 

центре за пбавјещтаваое низвпдних ппщтина-градпва какп би  благпвременп предузели 

мјере защтите и спасаваоа. Самп наглп рущеое бране изазвалп  би впдни талас кпји би 

угрпзип и ппплавип низвпднп ппдрушје. Најважније је упознати становништво са 

опасностима од поплаве и водног таласа до које висине досеже те мјестима 

који талас не може достићи. У случају пуцања бране извршити евакуацију и 

збрињавање становништва из угрожених подручја.По престанку опасности -

поплаве извршити асанацију терена.  Након повлачења воде у што краћем 

року извршити нормализацију  живота. 
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 ШЕМА 6- ПППЛАВЕ НА ХИДРПАКУМУЛАЦИЈАМА ИЛИ НЕКПТРПЛИСАНП ИСТИЦАОЕ ВПДЕ                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник Центар 121 Угрпженпст пд 

ппјаве 

ппплавнпг тал. 

Штаб за 

ванредне ситуа. 

ватрпгасци 

  Сппртска 

удружеоа на впд 

впди  

Електрп Дпбпј 

Јпсипвић Дпбпј 

Здравствене 

устанпве 

Ветеринарске 

устанпве 

Власни.сред

за збриоав. 

Трансппртна 

предузећа 

Дистрибутери 

питке впде 

Рестпрани и 

кухиое 

Устанпве пвла. 

за асанацију 

Црвени крст 

Дпбпј 

Кплп српских 

сестара 

Лпвашка 

удружеоа 

 Јединица за 

рад и спасав. 

на впди 

Јединца за 

лпгистику 

Ангажпваое 

правних лица и 

устанпва 

Активираое 

редпвних снага 

кпје се баве ЗиС 

Ангажпваое 

удружеоа 

грађана 

Ангажпваое 

јединица ЦЗ       
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Табела 37 - Преглед задатака и нпсилаца прпвпђеоа заштите  у зпнама угрпженим 

плавним таласпм насталпг кап ппследица рушеоа бране хидрпакумулације или 

некптрплисанпг истицаоа впде 

 
Фазе и задаци 

Назив и 
величина 
агнажпваних 
снага заштите и 
спасаваоа 

 
Пптребна 
материјална 
средства 

Прпцјена 
трајаоа 
задатка 
Дана-
смјена 

 
 
Лпгистичка ппмпћ 

 Даваое знака 
ппщте 
ппаснпсти пп 
дпјави управе 
бране Мпдрац 

ТВЈ  Дпбпј- 
Старјещина 
ватрпгасне 
јединице 

Електришна 
сирена и друга 
средства 
узбуоиваоа 

 
У щтп 
краћем 
рпку 

Ппвјереници защ. и 
спас. Предсједници 
ЗЕПВа 

Извпђеое 
накнадне 
евакуације 
угрпженпг 
станпвнищтва и 
измијещтаое 
МТС-а 

Штаб уз 
ангажпваое 
цјелпкупних 
пперативних 
снага 

Гумени 
шамаци за 
спасаваое 
и 
распплпжива 
средства везе 

 
 

-II- 

 
Ппмпћ републишких 
институција  

Пбезбјеђеое 
приступа 
угрпженпм 
ппдрушју и 
евакуација 
прије ппјаве 
плавнпг таласа 

Министарствп 
унутращоих 
ппслпва ПС  у 
Дпбпју 

 
Кприщтеое 
пптребних 
распплпживих 
средстава МТС 

 
 
Дп 
престанка 
ппаснпсти 

 
Штаб за ванредне 
ситуације  

 
Збриоаваое 
угрпжених 

Јединице за 
ПМП Дпм 
здравља, 
Бплница Дпбпј 

Пптребна за 
изврщеое 
задатака 

 
Дп 
престанка 
ппаснпсти 

 
            -II- 

Пбезбеђеое 
алтернативних 
прилаза – 
путева, 
угрпженпм 
ппдрушју 

Чланпви Штаба 
пп задужеоу 

Пптребна 
МТС-а 

 
 
        -II- 

 
 
           -II- 

 
 
 
 
 
 

 
 



32 
 

 

 

 
Фазе и задаци 

Назив и величина 
ангажпваних снага 
на заштити и 
спасаваоу 

 
Пптребна 
материјална 
средства 

Прпцјена 
трајаоа 
задатка 
Дана-
смјена 

 
 
Лпгистичка 
пптреба 

 
 
Надзпр над 
ппдрушјем накпн 
ппплава 

Струшни лица пп  Гумене шизме, 
мпбилни телефпни 
за сваку екипу 
средства за 
пбиљежаваое 
настрадалих 
пщтећених пбјеката 

 
 
Дп 
престанка 
пптребе 

  
 
Храна и пиће 
за агажпване 
припаднике 

Асанација 
терена пд 
угинулих 
живптиоа 

Ветеринарске 
станице на 
ппдрушју града 

Службенп впзилп 
станице са 
ппремпм, средства 
за асанацију, лишна 
защтитна ппрема  

 
Дп 
изврщеоа 
задатка 

 
 

-II- 

Асанација 
ппплављенпг 
ппдрушја ппслије 
ппвлашеоа впде 

Тимпви 
медицинскпг 
пспбља-ЈЗУ Дпма 
здравља и Ппщте 
бплнице у Дпбпју 

Распплпжива 
пптребна 
медицинска 
ппрема 

 
 
     -II- 

 
 
        -II- 

 

5.1.5. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА ЕВАКУАЦИЈЕ И СПАСАВАОА СТАНПВНИШТВА И 

ИЗМИЈЕШТАОЕ МАТЕРИЈАЛНИХ  ДOБАРА НЕППСРЕДНП УГРПЖЕНИХ ПД ПППЛАВА 

Прганизација прпвпђеоа евакуације и спасаваоа у слушају ппплава кпју би 

прпвпдип Штаб за ванредне ситуације града Дпбпј.  У прпцес изврщеоа  евакуације 

укљушују се редпвне службе и прганизације кпје се баве защтитпм и спасаваоем кап и 

снаге кпје су Наредбпм задужене. 

Изврщеое евакуације  ппшиое дпнпщеоем Наредбе и траје све дп пптпунпг 

изврщеоа. Штаб за ванредне ситуације кпристи све распплпживе пперативне снаге кпје 

мпгу бити за изврщеое евакуације.   
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4.2.ШЕМА 7 - ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА ЕВАКУАЦИЈЕ И СПАСАВАОА У СЛУЧАЈУ 

                         ПППЛАВЕ 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ппдрушни 

центар 121 

Штаб  за 

ванр.сит. 

 

Градпнашелник Неппсредна 

ппаснпст 

ппплава 

Прпвпђе.евакуа. 
и збриоава. 
станпвнищтва 

Прпвпђе. еваку.и 
збриоаваоа 
живптиоа 

 

Прпвпђ. еваку. и 
збрио.матери. 
дпбара 

Пперативне 

снаге  

(прва ппмпћ и 

пплиција) 

 Предузећа 

регистрпвана за 

превпз лица 

Власници 
капацитета за 
збриоаваое, 
станпвнищтва 

Удружеоа 
црвени крст и 
сппртска удруж. 

Пперативне 

снаге(ветеринар

ске станице и 

инспекција) 

Правни субјекти 

регистрпвани за 

превпз живптиоа 

Правна и физишка 
лица(збриоавао
е живптиоа) 

Јединице ЦЗ 
ппщте и специјал. 
намјене 

Пплиција-
надзпр 
евакуације и 
импвине 

Правна 
лицапревпз 
материјалних 
дпбара 

Јединиц ЦЗ 
ппщте и 
специјал. 
намјене 

Јединице ЦЗ 
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5.1.6. ЗАДАЦИ СПЕЦИАЛИЗПВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  ЗА ЗАШТИТУ ПД 

ПППЛАВА И НЕСРЕЋА НА  ВПДИ И ППД ВПДПМ 

Задаци јединице цивилне защтите специјализпване намјене  за защтиту пд ппплава 

и несрећа на впди и ппд впдпм  пднпсе се на спасаваое станпвнищтва из впде, из 

стамбених пбјеката изнад ппврщине впде кпје се није благпвременп евакуисалп из 

браоених и небраоених ппдрушја захваћеним ппплавпм.                                                                                        

НАЧИН ЗАШТИТЕ УГРПЖЕНИХ ПБЈЕКАТА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УГРПЖЕНЕ 

ПППЛАВПМ 

Угрпжаваое пд бујишастих ппплава је специфишнп и пптребнп је врщити 

правпвременп евакуисаое људи са угрпженпг ппдрушја на неугрпжена ппдрушја. 

 

Табела 38   - Упптреба распплпживих материјалнп-техничких средстава за заштиту пд 

ппплава-збирни преглед 

Врсте 
распплпжив
их 
материјалн
п-техничких 
средстава 

Заштита 
угрпжен
их 
насеља 
и 
ппдручј
а 

Евакуац
ија и 
спасава
ое у 
браоен
пм 
ппдручј 

Прпвпђе
ое 
заштите 
пд 
бујица 

Прпвпђе
ое 
заштите 
пд 
ппплавн
их 
валпва 

Пбезбјеђ
еое 
угрпжен
их 
мјесних 
заједниц 

Укупнп 
ппштина 

Пдређени 
имапци 
средстава 
назив 
правнпг 
субјекта 

Пптребна мптпрна впзила 

Камипн 
кипер 

25  3  36 25  

Багер   10  5 10  

Утпвариваши 5    5 5  

Аутпбус   4    4  

Камипну са 
церадпм 

 3 1   4  

Минибус 2 2   2 6  

Кпмби 
впзилп 

3  2 1 3 9  

Чамац 
мптпрни 

 1  1 1 3  

Теренскп 
впзилп 

3    2 5  

Мащине и алати 

Мптпрна 
пумпа за 

2    2 4  
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впду 

Мптпрна 
пила 

5  5  3 5  

Лппате 20  20  10 20  

Сјекира 10  10  10   

Уже за 
спасав. 

 10    10  

Пптрпщни материјал 

Пјесак м 
кубни 

200     200  

Вреће за 
пијесак 

70.000    100 1000  

Кпнппац за 
везиваое 

 10   5 10  

Лишна защтитна ппрема 

Чизме пари 50 30 15 5 10 70  

Кищне каба. 10 20 20  5 20  

        

Рукавице 
радне 

50  30  10 50  

Впда и храна 

Впда литара 200 1000 500 200 100 1500  

Тппли 
пбрпци 

50 70 40 30  100  

Суви пбрпци 100 150 80 50  200  

 

 

5.1.7.  ПРГАНИЗАЦИЈА ПРУЖАОА ПРВЕ МЕДИЦИНСКЕ ППМПЋИ У СЛУЧАЈУ ПППЛАВА 

Задаци  прве медицинске ппмпћи прпвпде се пд мпмента прпглащеоа  ванредне 

пдбране пд пплава дп збриоаваоа евакуисанпг станпвнищтва, дакле у тпку  ангажпваоа 

снага защтите и спасаваоа.  

 У тпку врщеоа евакуације пружају прву медицинску ппмпћ дп мјеста прихвата и даље 

врще кпмплетнп збриоаваое евакуисанпг станпвнищтва. 

 Радпм јединице прве медицинске ппмпћи управља- надзире  шлана щтаба за мјеру прве 

медицинске ппмпћи и пдгпвпран је Штабу за ванредне ситуације. 

 

 



36 
 

ШЕМА 8  - ПРГАНИЗАЦИЈА ПРУЖАОА ПРВЕ МЕДИЦИНСКЕ ППМПЋИ У СЛУЧАЈУ ПППЛАВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.1.8.  ПРГАНИЗАЦИЈА ПРУЖАОА  ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА ЖИВПТИОА И НАМИРНИЦА 

ЖИВПТИОСКПГ ППРИЈЕКЛА И АСАНАЦИЈА ТЕРЕНА 

Ветеринарска  ппмпћ врщи се при пбављаоу задатака защтите и спасаваоа пд 

ппплава, а пна се пгледа у пбезбјеђеоу здравственпг збриоаваоа изведенпг или из впде 

спасених дпмаћих живптиоа и намирница живптиоскпг ппријекла. Ветеринарска ппмпћ 

ппдразумијева и изврщеое асанације терена (уклаоаоем угинулих живптиоа и 

намирница живптиоскпг ппријекла и другпг живптиоскпг птпада).  Припремне 

мпбилизацијске радое пбавља Штаб за ванредне ситуације. Већ кпд прпглащеоа 

ванредне пдбране пд ппплава (и тп у смислу дефинисаоа пптребних снага ветеринарске 

ппмпћи и пдређиваое екипа кпје ће изврщавати задатке ветеринарске струке) . 

 

Градпнашелник 

Пперативни центар 

ЦЗ Дпбпј 121 

Пбавјещтеое п 
угрпженим 
лицима  

Штаб за ванредне 

ситуације града Дпбпј  

Прва медицинска 

ппмпћ града Дпбпј 

Екипе прве 

медицинске ппмпћи 

ГПЦрвенпг крста  

ппщппщти 
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Мпбилизација ветеринарскпг  збриоаваоа  прпвпди се при прпглащеоу ванреднпг 

стаоа у браоенпм ппдрушју, кпје је неппсреднп угрпженп пд ппплава, а пбухвата све 

дпмаће живптиое кпје се евакуищу и збриоавају на неугрпженпм ппдрушју. Ветеринарскп 

збриоаваое прпвпде ветеринарске устанпве са прпстпра града Дпбпј са кпјима је Градска  

управа склппила угпвпр п ангажпваоу за пптребе защтите и спасаваоа, а ппмпћ пвпј 

устанпви пружају мпбилисане снаге псталих ветеринарских устанпва са прпстпра града 

Дпбпј. 

Задаци кпје прпвпде снаге ветеринарскпг збриоаваоа су: 

Преглед здравственпг стаоа и смјещтаја евакуисаних живптиоа, 

 Превентивнп вакцинисаое живптиоа пд мпгућих заразних бплести 

Лијешеое пбпљелих живптиоа, 

Асанација-уклаоаое лещева живптиоа и другпг птпада живптиоскпг ппријекла евакуисаних са 

угрпженпг ппдрушја 

Кпмплетну активнпст пкп прпвпђеоа ветеринарске ппмпћи прпвпди Штаб за ванредне 

ситуације града Дпбпј. 

ШЕМА 9   - ПРГНИЗАЦИЈЕ ПРУЖАОА ВЕТЕРИНАРСКЕ ППМПЋИ У СЛУЧАЈУ ПППЛАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник  

Пперативни цетар  

Дпбпј 121 
Пбавјещтеое п 

угрпженпј стпци 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

Власници 

угрпжених живпт. 

Ветеринарске 

станице и апптеке 

с ппдрушја града 
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5.1.9.  ПРГАНИЗАЦИЈА ЗБРИОАВАОА СТАНПВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДПБАРА У 

СЛУЧАЈУ ПППЛАВА СА ПРЕГЛЕДПМ НПСИПЦА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА 

Евакуисанп станпвнищтвп  мпра бити збринутп а материјална дпбра мпрају бити   

ускладищтена. 

Ппјединашнп и групнп збриоаваое најшещће мпгу изврщити сами евакуисани 

станпвници у ппплављеним  мјесним заједницама.  Акп се ради п пптпунпј евакуацији пд 

ппплава  (мјесна заједница нема пптребан капацитет збриоаваоа) тп мпра изврщити 

Штаб за ванредне ситуације. Припремне радое прганизпваоа прпвпде се паралелнп са 

припремпм евакуације јер се пдмах накпн евакуације мпрају прпвести мјере збриоаваоа 

евакуисаних људи. Тп знаши да се мпра знати брпј евакуисанпг станпвнищтва кпјем је 

пптребан смјещтај.  

ШЕМА 10   - ПРГАНИЗАЦИЈА ЗБРИОАВАОА У СЛУЧАЈУ ПППЛАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник Пперативни 

цетар  Дпбпј 121 

Збриоаваое 

евакуисанпг 

станпвнищтва 

Штаб за ванредне 

ситуације  

Збриоаваое на 

нивпу града 

Двпране на прпстпру 

града 

Пстали капацитети 

на нивпу града 

Збриоаваое на 

нивпу  МЗ 

Капацитети 

збриоаваоа у  МЗ 
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Табела 39-   Приказ збриоаваоа у сппртским двпранама 

 

Редни 
брпј 

     Назив субјекта власника двпране Брпј двпрана Укупна ппвршина 
у м2 

1 ПШ.“ Вук С. Карачић“ Дпбпј 1    600 

2. ПШ.“ Дпситеј Пбрадпвић“  Дпбпј 1    400 

3. ПШ „Свети Сава“ Дпбпј 1    450 

4. ПШ. „Милан Ракић“ Руданка 1    200 

6. Средопщкплски центар  Дпбпј 1     900 

6. Спкплски дпм  Дпбпј 1     500 

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Ппред пвих капацитета ппстпји мпгућнпст смјещтаја евакуисаних у прпстприје 

Пружаних снага БиХ капацитета Миљкпвац (пкп 1300 лица). Акп мпбилисани капацитети у 

ппстпјећим пбјектима не би били дпвпљни, мпбилищу се дпдатни капацитети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Табела 40 -Преглед нпсипца, капацитета и задатака збриоаваоа евакуисанпг 

станпвништва у случају ппплава и рушеоа бране 

 
Фазе и задатци 
прпвпђеоа мјера 

 
Назив и величина 
ангажпваних снага 

Пптребна 
материјална 
средства 

Трајаое 
задатка 
бр.смјена и 
дана 

 
Наппмена 

Задаци збриоаваоа у слушају ппплава у браоенпм ппдрушју ријеке Бпсне 

Збриоаваое   лица 

Уклаоаое сппртске 
ппреме из 
мпбилисане двпране 
и ппстављаое 
пптребне ппреме за 
прихват евакуисаних 
лица 

Пп једна екипа 
специјализпване 
јединице цивилне 
защтите за евакуацију 
и збриоаваое 

  
 
 

1 

 

Изузимаое пптребне 
ппреме и ппстављаое 
у мпбилисане двпране 
и друге прпстпре. 
Прихват и смјещтај 
евакуисаних лица у 
привременп прихват, 
ппдјела хране и питке 
впде. 

 
 
Градска прганизација 
црвенпг крста 
 
Центар за спцијални 
рад Дпбпј 

Лежајеви, 
ппкриваши, јастук, 
Прибпр за јелп, 
Стп за ппдјелу 
хране, 
средства за праое 
ппсуђа, 
средства за лишну 
хигијену 

 
 
 
 
 

2х10 

 
 
 
 
Ппрпдице 
не 
раздвајати 

Пбезбеђеое реда при 
збриоаваоу 

Пплиција ЦЈБ Дпбпј  1  

Љекарска ппмпћ 
пбпљелим 

Дпм здравља Дпбпј Впзилп хитне 
ппмпћи са ппремпм 

 
2х1 

 

Психплпщка ппмпћ 
кприсницима 

Дпм здравља Дпбпј 
Центар за спцијални 
рад Дпбпј 

  
2х10 

 

 
 
Припрема хране 

Кухиоа хптела 
Интегра Дпбпј, 
кухиоа касарна 
Миљкпвац 
 

300-500 пбрпка пп 
дану укупнп 

 
 

30х10 

 

Дпстава впде за пиће 
у привременпм 
смјещтају евакуисаних 
пспба 

 
 Впдпвпд    АД Дпбпј 

 
1500 литара у 
цистерни 

 
 

30х10 

 

Прихват евакуисаних 
људи и оихпвп 
збриоаваое 

 Припрема и 
ппдјела хране за 
пкп 300-500 лица 

 
30х10 

Ппрпдице 
не 
раздвајати 
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Припреме прпстпра за 
збриоаваое стпке, 
прихват и 
збриоаваое стпке 

Шеварлије ,Љескпве 
Впде, Јпхпвац, 
Кпжухе, Ритещић, 
Кптпрскп, Дпоа 
Грапска 

Пп један пбјекат за 
смјещтај 

 
30х10 

Најприје 
власници 
збринути 
свпју 
угрпжену 
стпку 

 
Дпдатне снаге МЗ 

Јединице цивилне 
защтите ппщте 
намјене МЗ 

Храна и впда за 
стпку 

 
30Х10 

 

 

 

5.1.10. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА АСАНАЦИЈЕ НАКПН ПППЛАВЕ 

(утврђиваое задатака ветеринарским кпмуналним и другим прганизацијама)                                                 

Ппплављенп ппдрушје ће накпн ппвлашеоа впде бити загађенп муљем, разним 

пстацима флпре и фауне, фекалијама и другим заразним садржајима па је тп ппдрушје 

склпнп настанку и щиреоу заразних бплести. Асанација се врщи пд стране надлежних 

служби кпје требају да прпведу санитарнп хигијенске и санитарнп технишке мјере 

угрпженпг ппдрушја. 

 У асанацији ушествују ветеринарска, кпмунална и друга предузећа и разлишите 

специјализпване службе за прпвпђеое асанације.  

Задаци према ппдрушју дјелпваоа пдређених прганизација су:                                                                                                                    

Мащинскп и рушнп ращшищћаваое и шищћеое јавних ппврщина пд муља и псталпг  

нанесенпг мареријала-нанпса, праое впдпм јавних ппврщина и пбјеката кпји су ппд 

муљем, уклаоаое грађевинскпг и псталпг крупнпг птпада са јавних ппврщина и из 

пбјеката,  уклаоаое и пдлагаое прикупљенпг птпада са јавних ппврщина, Регипнални 

завпд Института за защтиту здравља РС – завпд у Дпбпју – испитиваое  и дезинфекција 

впде у бунарима и дезинфекција у стабеним пбјектима, ветеринарске станице – 

збриоаваое  угрпжених живптиоа, кппрдинација дезинфекције щтала и псталих прпстпра 

за узгпј живптиоа, Дпм здравља – за  дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију јавних 

прпстпра, Прпгрес – за  превпз птпада дп мјеста оегпвпг пдлагаоа. 
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ШЕМА 11  - ПРГАНИЗАЦИЈА  ПРПВПЂЕОА АСАНАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ПППЛАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник Пперативни центар 

ЦЗ Дпбпј 121 

Градски щтаб за 

ванредне ситуације 

Нпсипци 

прпвпђеоа мјера 

Редпвне снаге 

ветеринарска 

станица Дпбпј 

Кпмунална служба 

града Прпгрес 

Инспекцијске службе 

Лпвашка 

удружеоа   

Мпбил.прав.субј 

са механизац. 

Службе за 

дезинф.дезинс. 

дератизацију 

Здравствене 
устанпве дпм 
здравља бплница 

Снаге за ппмпћ 

нпсипцима 

прпвпђеоа мјера 

Јединица за 
закппаваое 
угинулих 
живптиоа 
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5.1.11. ПРГАНИЗАЦИЈА УСППСТАВЉАОА, РЕГУЛИСАОЕ САПБРАЋАЈА И ПБЕЗБЈЕЂЕОЕ 

АЛТЕРНАТИВНИИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА У ВРИЈЕМЕ НАСТАНКА ПППЛАВЕ 

 

У слушају неппсредне ппаснпсти пд ппплава насталпм хаваријпм   бране, мпрап би 

се регулисати-преусмјеравати сапбраћај какп би се несметанп мпгле пбавити хитне 

интервенције защтите пд ппплава или врщити евакуацију и спасаваое. Центар јавне 

безбједнпсти Дпбпј пдредип би и пбиљежип алтернативне  правце кретаоа, а пплиција би 

регулисала сапбраћај према угрпженпм ппдрушју у складу са захтјевима градскпг Штаба за 

ванредне ситуације. 

Кпд  врщеоа евакуације мпгући су инциденти, кпје ће свпјим дјелпваоем  спријешити 

пвлащтена Службена лица (пплиција).                                                                                                                                                    

Насеља из кпјих је евакуисанп станпвнищтвп, пбезбјеђује   Центар јавне безбједнпсти.                                                                                         

Пвлащтена службена лица врще  пбезбјеђеое прпстпра на пснпву Пдлуке  градскпг Штаба 

за ванредне ситуације. 
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ШЕМА 12 -  ПРГАНИЗАЦИЈА – ПРЕУСМЈЕРАВАОЕ  И РЕГУЛИСАОЕ САПБРАЋАЈА У СЛУЧАЈУ 

ПППЛАВА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник Пперативни 

центар Дпбпј 121 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Регулисаое сапбраћаја 

на ппплавпм 

ппгпђенпм ппдрушју 

Дирекција за 
изградоу и развпј 
града Дпбпја пдређ. 
пбил. за град 

Путеви РС ппстављаое 

привремене 

сапбраћајне 

сигнализације 

Сапбраћајна пплиција 

регулисаое сапбраћаја 

у тпку интерванције 

Пбезбејђеое ппдрушја 

ппгпђенпг ппплавама у 

тпку интервенције 

Пплиција 

пбезбјеђеое насеља 

у тпку и ппсле 

евакуације 

ГП црвенпг крста 

пбезбјеђеое пбјеката 

привременпг смјещт. 

за евакуисанп 

станпвнищтвп 
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5.2.  ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ-НАСТАНКА  ЗЕМЉПТРЕСА 

5.2.1.  ПРГАНИЗАЦИЈА РАШЧИШЋАВАОА РУШЕВИНА И СПАСАВАОЕ ЗАТРПАНИХ У 

СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ЗЕМЉПТРЕСА 

Пбим угрпжаваоа у најтежпј варијанти 

Ппдрушје града Дпбпј угрпженп је пд земљптреса јашине 7 степени МЦС скале пп 

карти сеизмишке регипнализације БиХ. 

Итензитет  земљптреса јашине 7 степени пп МЦС скали највећа разараоа 

претрпјеле би куће пд непешене цигле и зидане куће без армиранп-бетпнске кпнструкције.  

Маое щтете настале би на армиранп бетпнским пбјектима  са армиранп бетпнским 

кпнструкцијама, дакле на зградама нпвије градое. 

У складу са прпцјенпм угрпженпсти мпже се пшекивати највище пщтећених кућа и 

ппвријеђенпг станпвнищтва на ппдрушју мјесних заједница: Липац, Придјел Гпрои и Дпои, 

Шеварлије, Велика и Мала Букпвица, Кпстајница,Свјетлиша и Станић Ријека и Миљкпвац, 

гдје живи пкп 10.2 32    станпвника у 3.254 дпмаћинстава. 

На щирем градскп м ппдрушју  знатна пщтећеоа настала би на пбјектима старије  

градое и на виспкпспратним пбјектима нпвије  градое кпји нису димензипнирани кап 

сејзмишки пбјекти. На пвпм прпстпру живи пкп 25000 станпвника, пднпснп пкп 7000 

дпмаћинстава. За пшекивати је да ће на ппдрушју 8 мјесних заједница ван града смртнп 

страдати  125 лица, а биће ппвријеђенп пкп 650 лица. У приградским мјесним заједницама 

за пшекивати је да ће пкп 250 лица смртнп страдати, а пкп 950 лица бити ппвријеђенп. 

Ппред тпга треба рашунати са 1000 ппрпдица или пкп 3000 лица кпја се немају гдје вратити 

јер су им куће неупптребљиве, а  1350 лица треба трајнп збринути јер су им куће срущене.  

Имамп ли у виду мпгућнпст сампсталнпг збриоаваоа 40% пвих станпвника, треба 

предвидјети прганизпванп збриоаваое пкп 1800 станпвника уважавајући шиоеницу да ће 

међу оима бити и дјеце щкплскпг и предщкплскпг узраста кпја требају наставити 

щкплпваое. Распплпживи капацитети прпвпђеоа защтите и спасаваоа у пваквим великим 

несрећама захтијевају ангажпваое врлп великих снага защтите и спасаваоа. Итервенција 

мпра бити врлп брза какп би се из великпг брпја срущених и тещкп пщтећених пбјеката 

извукли преживјели и страдали и какп би им се пружила пптребна медицинска  ппмпћ.   
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ШЕМА 13-  ПРГАНИЗАЦИЈА РАШЧИШЋАВАОА РУШЕВИНА И СПАСАВАОЕ ЗАТРПАНИХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник 

Пперативни центар 

121 

Градски щтаб за 

ванредне ситуације 

Прпвпђеое 

здравственпг 

збриоаваоа 

ппвријеђених лица 

Прпвпђеое 

ращшищћаваоа 

рущевина и 

спасаваое 

затрпаних 

 

Бплница и дпм 

здравља 

 

 Приватне прдинације 

 

Ппљска бплница 

Правна 
лица(упптреба 
механизације и 
спасилаш. тимпва) 

Удружеоа и 
друщтва 
(кинплпщка, 
црвени крст) 

Снаге цивилне 
защтите ппщте и 
специјализпване   
намјене 

Хитна медицинска 

ппмпћ Пперативне снаге 

ватрпгасци, 

гпрска служба, 

елек.и впд.Дпбпј 
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Табела 41- Преглед задатака  нпсилаца и капацитета редпвних служби и правних лица 

кпд прпвпђеоа заштите и спасаваоа пд земљптреса 

 

 
Фазе и задаци 

Назив и величина 
ангажпване снаге 
заштите и 
спасаваоа 

Пптребна 
материјална 
средства 

Трајаое 
задатка 
дана 
смјена 
сати 

 
Лпгистичка ппдршка 

Интервенција пперативних снага града Дпбпј 

Искљушеое 
струје у 
ппгпђенпм 
насељу 

 
 
 
 
 
 
 
Електрп привреда 
РС  
Елктрп Дпбпј  
екипе електрп 
екипа за 
интервенцију на 
мрежи 

 
 
 
 
 
 
 
Цјелпкупна ппрема  
електрп екипе 

   
1 дан 

Агрегати за неппхпднп 
функципнисаое 
служби града 

Пбезбеђеое 
струје за 
пптребе Штаба 
за ванредне 
ситуације, 
медицинске 
амбуланте, 
прпстприје за 
збриоаваое 
ппвријеђених 

  

Ппправка и 
стављаое у 
ппнпвну 
функцију 
пщтећене 
електрп мреже 
 
 
 
 
Спасавое лица 
из рущевина 

 
 

30 дана 

Механизација за 
ппдизаое тежих 
предмета са ппремпм 

Технишкп 
спасилашка 
јединица цивилне 
защтите, ТВЈ 
Дпбпј, гпрска 
служба Спас, 
удружеое 
Кинплпга и Савез 
извиђаша 

 
 
 
Лишна и кплективна 
ппрема екипа 

 
 
 
 

10 дана 

 
 
Механишка средства за 
ппдизаое тещких 
предмета са ппремпм 

 
 
 
 
 

 
 
 

   



48 
 

 

Струшна 
медицинска 
ппмпћ 
ппвријеђеним 
на терену и 
превпз дп 
бплнице 

Хитна медицинска 
ппмпћ Дпма 
здравља Дпбпј 4 
екипе пп5 
припадника 

 
Цјелпкупна ппрема 
хитне ппмпћи 

 
 
 
 

10 

 
Храна и впда за пиће 
за 20 припадника 

Медицинскп 
збриоаваое 
теже 
ппвријеђених 

Ппщта бплница 
Свети Аппстпл 
Лука Дпбпј сви 
распплпживи 
капацитети 

Хирущке и 
пртппедске 
амбуланте и 
ппераципне сале 

 
 

10 

 

Медицинскп 
збриоаваое 
лакще 
ппвријеђених 

Дпм здравља 
Дпбпј сви 
распплпживи 
капацитети 

Ппрема за 
превијаое и 
збриоаваое лакщих 
ппвреда 

 
 

1 дан 

 

Прекид у 
снабдјеваоу 
впдпм 
дппремаое 
впде 
цистернама 

Впдпвпд  Дпбпј 
Двије екипе 
впдпинсталатера 
Впзаши за 
цистерне питке 
впде 
 

Цјелпкупна ппрема 
впдпинсталатерских 
екипа 

 
 
 

6 дана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Пбезбеђеое питке 
впде и прпстпра за 
привременп 
збриоаваое 
евакуисаних лица 

  
 
Цистерне за 
питку впду са 
ппремпм 

 
 
 

30 дана 

 

 Надзпр над 
канализацијскпм 
мрежпм приједлпг 
мјера защтите пд 
ппплава 

 
 
 
АД Впдпвпд Дпбпј 
екипе за рад на терену 
и Дирекција за 
изградоу и развиј 
града Дпбпја 

Багери, 
рпвпкппаши 
камипни кипери 
лппате 
крамппви 
 

  

Чищћеое бујишних 
впдптпкпва пд  
грађевинскпг птпада 
срущених кућа 

 
Теренскп впзилп 

  

Ращшищћаваое цеста у 
циљу пмпгућаваоа 
прплаза екипама 
защтите и спасаваоа 

 
 
Пдјељеое за 
стамбенп кпмуналне 
ппслпве 
Пдређиваое екипа за 
изврщеое 
припремних радпва 

Теренскп впзилп 
булдпзер 

 
 

2 дана 

 

 
Пдређиваое и 
пбиљежаваое 
пбилазница 

Ппрема за екипу 
и пптребни 
сапбраћајни 
знаци 

 
 

1 дан 

 

Пбезбеђеое приступ 
угрпженпм ппдрушју 

 2 патрпле Пплиције Службенп 
впзилп 

  

Пбезбеђеое фиксне 
телефпнске везе 

Телекпмуникације РС 
ИЈ Дпбпј 

Ппрема 
теренске екипе 

  

Ппправка и стављаое у 
функцију пдащиљаша 
мпбилне телефпније 

 
Телекпмуникације РС 
ИЈ Дпбпј 

 
Ппрема 
теренске екипе 

  

     

Пбилазак свих насеља 
прпцјена пбима 
ппследица и 
пптребних задатака и 
припритета у 
припреми защтите и 
спасаваоа 

Штаб за ванредне 
ситуације 
 
Пп 3 шлана за свакп 
ппгпђенп ппдрушје 

 
Пп 1 мпбилни 
телефпн 

 
 
 

10 дана 

 
 
Храна и питка 
впда за 15 лица 

Ращшищћаваое 
лпкалних путева и 
јавних ппврщина и 
ствараоа услпва за 
интервенцију снага 
защтите и спасаваоа 

Дирекција за 
изградоу и развпј 
града Дпбпја и 
Пдјељеое за стабенп 
кпмуналне ппслпве 
Дпбпј 

Ппрема за 
пдржаваое 
путева у 
зимскпм 
перипду 

 
 
 

2 дана 

 
 
Храна и питка 
впда за 
ушеснике 
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Гащеое ппжара 
изазваним 
земљптреспм и 
спрјешаваое настанка 
нпвих ппжара и 
експлпзија 

    

Пбезбеђеое впдпм 
прпстпра за 
привременп 
збриоаваое 
евакуисаних лица 

  
 

30 дана 

 
Цистерна за 
впду 

Ппмпћ при евакуацији 
и спасаваоу лица из 
пщтећених грађевина 
кпје се нису пптпунп 
срущиле и пружаое 
прве ппмпћи 

 
 
 
Пп једна екипа из 
тима ЦЗ ппщте 
намјене у мјесним 
заједницама укупнп  
35 припадника 

10 мпбилних 
15 крамппва 
10 сјекира 
20 лппата 
40 пари 
рукавица 
5 мптпрних пила 
5 кпмплета прве 
ппмпћи 
5 нпсила 

 
 
 

10 дана 

Храна и питка 
впда за 35 лица 
превпз за 
шланпве екипа и 
ппвријеђених 
лица 

 Ппрема за 
збриоаваое 
евакуисанпг 
станпвнищтва 
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Ращшищћаваое и 
ппмпћ при ппремаоу 
пбјеката пдређених за 
прихват и привременп 
збриоаваое 
евакуисанпг 
станпвнищтва 

 
 
 
 
Пп једна екипа из 
тима ЦЗ ппщте најене 
у мјесним 
заједницама укупнп 
35 припадника 

   
 
Ппрема за 
збриоаваое 
евакуисанпг 
станпвнищтва 

Ппмпћ у ращшищћаваоу 
сапбраћајница у насељу 
пд грађевинскпг птпада 
срущених кућа 

   

Ращшищћаваое 
сапбраћајница и јавних 
ппврщина у насељима 
пд грађевинскпг птпада 

Кпмуналнп 
предузеће Прпгрес 
Дпбпј 
Аутпкпмерц  Дпбпј 
Јпсиппвић дпп Дпбпј 

 
Багери, улте, 
рпвпкппаши, 
камипни кипери 

 
 

5 дана 

 

Пдлагаое птпада 
изазванпг земљптреспм 

 
10 дана 

 

Спасаваое лица из 
пщтећених кућа 

 
 
Грађевинске фирме 
са ппдрушја града сви 
неппвријеђени 
радници са ппдрушја 
града 

 
 
Цјелпкупна 
ппрема 
привредних 
друщтава 

 
 
 
 

10 дана 

 
 
Храна и питка 
впда за сва 
ангажпвана 
лица 

Нужна ппправка 
грађевина пдређених за 
смјещтај институција 
града, амбуланте и 
привремени смјещтај 
евакуисаних лица 

Ппмпћ при спасаваоу 
лица из ппрущених 
ппрпдишних кућа 

Власници 
аутпдизалица 

Аутпдизалице са 
прибпрпм 

 
10 дана 

Храна и питка 
впда за лица 
ушеснике 

Ращшищћаваое 
рущевина 

Власници  
грађевинске 
механизације 

Цјелпкупна 
ппрема 

 Храна и питка 
впда за сва 
агажпвана лица 
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Припрема и ппдјела 
хране свим ушесницима 
защтите и спасаваоа и 
евакуисаним лицима 

Итегра д.п.п. Дпбпј 
Кухиоа касарна 
Миљкпвац 

Цјелпкупна 
ппрема 
рестпрана 

30 дана Намирнице за 
све екипе и  
евакуисанп 
станпвнищтвп 

Ращшищћаваое и 
ппремаое пбјеката  за 
прихват и привременп 
збриоаваое 
евакуисанпг 
станпвнищтва 

 
 
 
 
 
 
Пбразпвне, културне, 
сппртске и пбјекти 
Касарне и друге 

 
 
 
 
 
 
Сви 
распплпживи  
капацитети  

 
 
 

10 дана 

Припритетнп 
збринути 
евакуисанп 
станпвнищтвп у 
сигурне пбјекте 

Прихват и збриоаваое 
евакуисанпг 
станпвнищтва у 
адаптиране прпстприје 

 
30 дана 

 

Прганизпваое рада 
градских институција у 
ванредним приликама 

  

 
Евакуација угрпжених 
станпвника 

Сапбраћајна 
предузећа за превпз 
путника- 2 екипе 

Минибус за 
превпз екипа и 
аутпбуси за 
превпз 
евакуисанпг 
станпвнищтва 

 
 

10 дана 

 
 
 Храна и питка 
впда за 20 лица 

Упптреба снага привредних друщтава и  цивилне защтите града 

Пбилазак свих градских 
насеља, прпцјена 
пбима несреће и 
пптребних задатака 
припритета у примјени 
защтите и спасаваоа 

 
Штаб за ванредне 
ситуације  
3 шлана щтаба у 
екипи 

 
 
 
3 мпбилна 
телефпна 

 
 
 

10 дана 

Храна и питка 
впда за 3 шлана 
щтаба 
теренскп 
впзилп, 
прпстприја за 
теренски рад 

Дпстава питке впде у 
разрущеним насељима 

 Впдпвпд  Дпбпј 
2 впзаша 

Цистерне за 
впду са ппремпм 

 
30 дана 

Храна за 2 лица 
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Спасаваое затрпаних  
из ппрущених пбјеката 
кпји се нису пптпунп 
срущили, евакуација и 
пружаое прве ппмпћи 

 
 
 
 
 
ТВЈ Дпбпј 
ДВД Дпбпј 
 
8 екипа пд 5 
пперативних 
ватрпгасаца 
4 впзаша цистерне за 
впду 

Цјелпкупна 
мпбилна ппрема 
за гащеое 
ппшетних 
ппжара, 
савладаваое 
препрека и 
пружаое прве 
ппмпћи 

 
 
 
 
 
 

10 дана 

 
 
 
 
 
Храна и питка 
впда за 44 лица 

Гащеое ппжара 
изазваних 
земљптреспм и 
спрешаваое настанка 
нпвих ппжара и 
експлпзија 

Пбезбеђеое технишкпм 
впдпм прпстпра за 
привременп 
збриоаваое 
евакуисанпг 
станпвнищтва 

Цистерна за 
впду са 
пппремпм 

30 дана  
 
Храна и питка 
впда за 4 лица 

Струшнп впђеое 
грађевинских радпва у 
већем насељу 
Пдређиваое грађевина 
кпје се мпгу адаптирати 
и грађевина кпје се 
мпгу накнаднп урущити 

 
 
 
„Прпда кпмерц“ 
Дпбпј 
„Грађ прпмет“ Дпбпј 
5 струшоака 
грађевинске струке и 
градске 
административне 
службе за прпцјену и 
надзпр 

 
 
 
Теренска впзила 
кпмпјутер за 
теренски рад 
цјелпкупна 
ппрема бригада 
виспкпградое 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 дана 

 
 
 
 
 
 
Храна и впда за 
сва агажпвана 
лица 

Спасаваое лица из  
пщтећених кућа и 
станпва 

Нужна ппправка 
грађевина кпје нису 
претрпјеле 
кпнструктивна 
пщтећеоа 

 Спасаваоу лица из 
срущених пбјеката 

Власници 
аутпдизалица дп 10 
тпна и екипа за рад 
са дизалицама 

 
10 аутпдизалица 

 
10 дана 

Храна и питка 
впда за 10 лица 

 

 
Уклаоаое  рущевина 

Власници  
грађевинске 
механизације 10 
екипа за рад са три 
шлана 
рукпвапци  радних 
мащинама и впзаши 
камипна 25 впзаша 

Цјелпкупна ппрема 
улте 
булдпзери 
багери утпвариваши 
рпвпкппаши 
камипни кипери веће 
нпсивпсти 

 
 
 
Храна и питка 
впда за 55 лица 
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Спасаваое из рущевина 

Специјализпване 
јединице цивилне 
защтите ппсебнп 
Технишкп спасилашка 
јединица ЦЗ 

Цјелпкупна 
ппрема и МТС 
Технишкп-
спасилашке 
јединице 

 
 

10 дана 

 
Храна и питка 
впда за 30 
припадника 

 
Привременп 
збриоаваое 
евакуисаних станпвника 

Тим за лпгистику ЦЗ 
ГП Црвенпг крста 
Дпбпј и Пдељеое за 
стамбенп кпмуналне 
ппслпве 

Цјелпкупна 
ппрема тима за 
лпгистику 
цјелпкупна 
ппрема за 
смјещтај 

 
 

30 дана 

 
Храна и питка 
впда за 20 
припадника 

 
 
Евакуација угрпженпг 
станпвнищтва 

 
 
Путнишка превпзна 
предузећа 20 екипа 

5 минибуса за 
превпз екипа 
20 аутпбуса за 
превпз 
евакуисанпг 
станпвнищтва 

 
 
 

10 дана 

 
 
Храна и питка 
впда за 30 лица 

 
Ппмпћ при евакуацији и 
спасаваоу лица из 
пщтећених пбјеката 
кпје нису пптпунп 
срущене и пружаое 
прве ппмпћи 
ппвријеђеним 

 
 
Тимпви цивилне 
защтите ппщте 
намјене 10 екипа пп 
10 припадника 

10 мпбилних 
телефпна 
10 крамппва 
10 сјекира 
20 лппата 
10 мптпрних 
пила за дрвп 5 
кпмплета прве 
ппмпћи 
10 нпсила 

 
 
 
 

10 дана 

 
 
 
 
Храна и питка 
впда за 100 
припадника 

 

Дезинфекција 
загађених прпстпра и 
прпстпра за смјещтај 
евакуисанпг 
станпвнищтва и стпке, 
превентивна 
дератизација ппгпђенпг 
прпстпра 

 
Институције 
псппспбљене за 
дезинфекцију, 
дезинсекцију и 
дератизацију 2 екипе 
пп 2 лица 

 
Службенп 
впзилп 
институције 
Хемијска 
средства за 
интервенцију 

 
 
 
 

10 дана 

 

Припрема и ппдјела 
хране ушесницима 
защтите и спасаваоа те 
евакуисаних лица 

Рестпрани- укупни 
капацитет пкп 4500 
пбрпка 

Цјелпкупна 
ппрема 
ресртпрана 

 
30 дана 

Намирнице за 
све екипе и дип 
евакуисаних 
лица 

Пбезбеђеое пптребне 
ппреме и ппстављаое у 
мпбилисне двпране и 
друге прпстпре. 
Прихват и смјещтај 
евакуисаних лица у 
привремене пбјекте. 

ГП Црвенпг крста  
Дпбпј 
30 екипа пп 4 
припадника 
Ппремаое  сппртских 
двпрана за 
збриоаваое 

Лежаји, 
ппкриваши, 
јастуци, прибпр 
за јелп, стплпви 
за ппдјелу хране, 
ппрема за праое 
ппсуђа, средства 

 
 
 
 

1 дан 

 
 
 
 5 камипна за 
превпз ппреме 
за збриоаваое 
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Расппдјела хране и 
питке впде 

привременп 
евакуисаних 
станпвника 

за лишну 
хигијену 

Психплпщка ппмпћ 
угрпженим 

Центар за спцијални 
рад Дпбпј 

  
30 дана 

 
Храна и питка 
впда 

Пбезбјеђеое везе 
пдсјешеним насељима и 
екипама за 
интервенцију 

 
Телекпумуникације 
РС  
ИЈ Дпбпј 

Пп један 
мпбилни 
телефпн за сваку 
екипу 

 Пбезбеђеое 
телефпна за 
впђе екипа 

 

5.2.2. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА ЗАДАТАКА И СНАГЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 

СПАСАВАОЕ ИЗ РУШЕВИНА 

Град Дпбпј има прганизпвану цивилну защтиту и Технишкп-спасилашку јединицу 

велишине Ц тим (94 припадника). Јединице би сампсталнп радиле самп у врлп ппасним 

ситуацијама, а кпд једнпставних ситуација спасаваое би се врщилп уз кприщтеое  мащина 

кпјима се убрзава и плакщава ппступак спасаваоа. 

Пбим ппсљедица земљптреса указује да би на велики брпј пбјеката билп нужнп 

примјенити специјалистишке ппступке спасаваоа из рущевина. За прпвпђеое пвих 

задатака пптребнп је ангажпвати 12 сампсталних екипа какп би квалитетнп мпгли пбавити 

спасаваое лица затрпаних у рущевина 

5.2.3. ПРГАНИЗАЦИЈА И ДПВПЂЕОЕ У ФУНКЦИЈУ ПРИМАРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

САРАДОА СА НАДЛЕЖНИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

ПП РЕДПСЛЕДУ ПРИПРИТЕТА У СПАСАВАОУ 

Ппсљедица земљптреса је сигуран прекид функције сљедећих пбјеката примарне 

инфраструктуре: 

Снабдијеваое електришнпм енергијпм и тп  пщтећеним пбјектима за пренпс и 

трансфпрмацију електришне енергије. Дистрибутивна мрежа  нискпг наппна мпже бити 

знашајнп пщтећена збпг рущеоа пбјеката кућа старије градое па би се збпг вищеструких 

кратких сппјева та мрежа сама искљушила. Искљушеое је нужнп и у псталим дијелпвима, 

збпг ппаснпсти пд удара електришне струје при спасаваоу из рущевина и збпг мпгућих 

ппжара изазваних накнадним кратким сппјевима. 

Снабдијеваое електришнпм енергијпм неппхпднп је пбезбједити за здравствене 

устанпве, впдпвпд, јавне устанпве (щкпле, вртиће, сппртске двпране збпг привременпг 

збриоаваоа евакуисанпг станпвнищтва, административне канцеларије и  ппщту, кап и 

снабдијеваое и пренпс мпбилне телефпније, кап и прпстпра у кпме је привременп 
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смјещтен Штаб за ванредне ситуације и  струшне службе и кпмадири јединица. Захтјеве и 

припритете ппнпвне усппставе снабдијеваоа електришнпм енергијпм према велишини 

ппследица и стварним пптребама ппднпсе ппвјереници цивилне защтите града Дпбпј 

Штабу за ванредне ситуације. Дијелпви насеља и ппједине куће кпје нису претрпјели 

пзбиљна пщтећеоа пптребнп је ппстепенп снабдјети електришнпм енергијпм, какп би се 

станпвнищтвп щтп прије вратилп свпјим кућама. У прпизвпдои електришне енергије 

мпраће се пбезбједити мпбилни агрегати. Кпмплетнп прпвпђеое наведених мјера врщи 

ЗП Елетрп Дпбпј.  

Впдпвпд  Дпбпј на ппдрушју града и приградских мјесних заједница има 

инсталирану впдпвпдну мрежу кпја мпже бити пзбиљнп угрпжена кварпвима впдпвпдних 

инсталација пзбиљнп пщтећених кућа. Снабдијеваое питкпм впдпм требаће привременп 

пбуставити те накпн прегледа дпмаћинстава и станпва и санације мпгућих пщтећеоа 

ппстепенп пущтати впду. Припритет дистрибуције впде пдређује Штаб за ванредне 

ситуације. 

На угрпженпм прпстпру ппстпје путне кпмуникације магистралне, регипналне и лпкалне 

па су те кпмуникације на републишкпм и лпкалнпм нивпу. Све наведене кпмуникације 

мпгу бити запријешене грађевинским  птпадпм  јер дијелпм прплазе и крпз насеља а 

ппгптпву уске улице кпје би биле пптпунп закршене и неупптребљиве у датпј ситуацији. 

Раскршиваоем кпмуникација барем у пплупрпфилу дпк се са оих не пшисти птпадни 

материјал, треба пбавити кпмуналнп предузеће Прпгрес нпсипц ппсла уз ангажпваое  

других привредних субјеката. 

Телекпмуникације РС  ИЈ Дпбпј има свпје пбјекте и мрежу на ппгпђенпм ппдрушју. 

Мрежа фиксне телефпније мпже бити неупптребљива збпг мнпгих кварпва изазваних 

великим пщтећеоем на дпмаћинствима те ће у ппшетку бити искљушена. Важнп је щтп 

прије псигурати фиксну телефпнску мрежу у  устанпвама пд ппсебне важнпсти, јер ће 

мпбилна телефпнија бити препптерећена. Припритет пдређује Штаб за ванредне 

ситуације. 

На захваћенпм прпстпру знашајан је брпј бујишних впдптпка кпји би мпгли бити 
запријешени грађевинским птпадпм те при пбилнијим падавинама мпгли изазвати 
ппплаве и такп угрпзити станпвнищтвп кпје није спащенп из рущевина. 
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ШЕМА 14-  ПРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ  ПРИМАРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

 

                                           Градпнешелник                           Пперативни центар               Пбавјещтеое п 

                                                                                                         121                                    примарнпј инфрст. 

                                                  

                                         Штаб за ванредне ситуације  

 

                                  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

                                    Впдппривреда РС 

                      

                                   Дирекција за  

                                      путеве РС 

 

                                ЗДП Електрп Дпбпј 

 

                               Жеоезнице РС 

 

                              Телекпмуникације РС 

                                 ИЈ Дпбпј 

 

                                

 

 

                                                  

Пперативне 
ватрпгасне снаге 

Правна лица                       
уптреба грађев. 
механизације 
механизације 

Удружеоа-друщтва 

Кинплпщка, Црвени 

крст 

Снаге ЦЗ ппщте и 

специјализпване 

намјене 

Пплиција РС 

Нпсипци прпвпђеоа 
защтите и спасаваоа 
примарне 
инфраструктуре 

Снаге за ппјашаое 
нпсипци прпвпђеоа 
защтите примарне 
инфраструктуре  

Снаге Републике 

Пружане 

снаге БиХ 

Снаге РУ ЦЗ 

РС 
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5.2.4.  ПРГАНИЗАЦИЈА ГАШЕОА ППЖАРА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 
          (Нпсипци задатака и усклађиваое)   
 

Ппжар на земљптреспм ппгпђенпм ппдрушју гасиле би распплпживе ватрпгасне 
снаге. Тп је ТВЈ Дпбпј и ДВД Дпбпј. Гащеоем ппжра рукпвпди старјещина пристигле 
јединице кпји је на тај нашин и рукпвпдилац акције гащеоа ппжара. Акп старјещина 
пдлуши да присуствп ватрпгасних снага нису дпвпљне, затражиће пд следећег старјещине 
дпдатне снаге. Укпликп и те снаге нису дпвпљне затражиће се агажпваое цивилне 
защтите. Задатак ватрпгасних снага је у првпм реду спасаваое људи, затим гащеое 
ппжара и спрјешаваое оегпвпг щиреоа. Ватрпгасци ће накпн гащеоа ппжара пдредити 
дежурствп ради спрјешаваоа мпгућнпсти оегпвпг ппнпвнпг разбуктаваоа.                                             
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ШЕМА 15-   ПРГАНИЗАЦИЈА ГАШЕОА ППЖАРА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник  Пперативни 

центар 121 

Пбавјещтеое п 

ппжару 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Снаге за ппмпћ 

ватрпгасним 

јединицанма при 

великим ппжарима 

Нпсипци гащеоа 
ппжарау  слушају 
земљптреспм 
ппгпђ. ппдрушју 

Републишке снаге 

и институције    

БиХ 

Пперативне снаге за 

спасаваое, прва 

ппмпћ и грађевинска 

предузећа 

Правна лица упптреба 
грађевинске 
механизације и екипа 
за расшищћа. 

Снаге цивилне 

защтите ппщте 

намјене сусједних 

мјесних заједница 

Теритпријална 

ватрпгасна 

јединица 

ДВД града  и МЗ 

Сусједне 

ватрпгасне 

јединице 

Ватрпгасне 

јединице  са 

прпстпра Федерац. 

Пплиција РС 
врщиће  
пбезбеђеое. 
ппдруш. 

Пружане снаге 

БиХ, 

хеликпптери за 

гащеое ппжара  
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5.2.5. ПРГАНИЗАЦИЈА РЕГУЛИСАОА САПБРАЋАЈА У ЦИЉУ  ИЗВРШАВАОА ИНТЕРВЕНЦИЈА 
У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ЗЕМЉПТРЕСА 

У слушају ппјаве разпрнпг земљптреса дип улица и прплаза крпз насеља би бип 
запријешен рущевним материјалпм. Предппставља се да би стрме улице  биле запријешене 
рущевним  материјалпм  щтп би дпвелп дп парализпваоа сапбраћаја. Затп ће се мпрати 
преусмјерити сапбраћај какп би се непметанп мпгле пбавити хитне интервенције защтите 
и спасаваоа. Затп предузећа кпја пдржавају путеве ће пдређивати и пбиљежавати 
запбилазне правце, а пплиција регулисати сапбраћај у складу са захтјевима Штаба за 
ванредне ситуације града Дпбпј. 

Кпд врщеоа евакуације мпгући су инциденти, кпје ће свпјим присуствпм пплиција 
спријешити. Угрпженп ппдрушје пбезбјеђује пплиција свпјим присуствпм. Ппсебнп је 
угрпженп ппдрушје накпн евакуације станпвнищтва дпк се прпвпде задаци защтите и 
спасаваоа те неппхпдни ппправци дп оихпвпг враћаоа. У тпку ппвратка станпвнищтва у 
свпје стабене и ппрпдишне пбјекте треба их шувати пд мпгућнпсти крађе, јер се у оима 
налазе вриједне ствари. Затп ће пплиција врщити пбезбеђеое тих пбјеката дп кпнашнпг 
ппвратка свих евакуисаних. Кпд збриоаваоа  станпвника у двпранама мпгуће су  ппјаве 
инцидената па је присуствп пплиције неппхпднп. Пплиција пбавља наведене активнпсти 
на захтјев Штаба за ванредне ситуације, а пп пдпбреоу свпг надлежнпг рукпвпдипца. 
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ШЕМА 16 – ПРГАНИЗАЦИЈА  РЕГУЛИСАОА САПБРАЋАЈА У ЦИЉУ ИЗВРШАВАОА 
ИНТЕРВЕНЦИЈА   У СЛИЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник  Пперативни центар 

121 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Прпвпђеое  и 
регулисаое 
сапбраћаја 

Прпвпђ. пбезб. 
ппдрушја 
ппгпгпђео. земљп. 

Путеви РС 

пбезбеђеое 

пбилазних праваца и 

ппстав. сигнализације 

Пдјељеое за стабенп 

кпмуналне ппслпве 

ппстављаое 

привремне 

сигнализације 

 

 
Сапбраћајна пплиција 

регулација сапбраћаја 

кпнтрпла кретаоа 

тпкпм интервенције 

Пплицијскп 

пбезбеђеое 

насеља тпкпм 

интервенције 

Станпвнищтвп МЗ 

пбезбеђеое 

насеља тпкпм 

интервенције 

Приватне агенције 

за защтиту  

Секјурити 
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5.2.6. ДЕППНИЈЕ ЗА ПДЛАГАОЕ МАТЕРИЈАЛА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

Прпстпрним планпм града Дпбпј пдређене су лпкације на кпјима се мпже пдлагати 
кпмунални и пстали птпад кпме припада и грађевински птпад. 

5.2.7. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРУЖАОА МЕДИЦИНСКЕ ППМПЋИ И ЗБРИОАВАОЕ НА ЛИЦУ 
МЈЕСТА И У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНПВАМА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

Кпд пдређиваоа пптреба за пружаое медицинске ппмпћи мпра се впдити рашуна 
да ће се у првим минутама  земљптреса  дпгпдити маспвна ппвређиваоа станпвнищтва, 
(да ће пкп 2500 лица бити лакще ппвријеђенп). Пд тих 2500 лица најмаое  1000 ће требати 
струшну медицинску ппмпћ, а 500 лица требаће хитну медицинску ппмпћ у медицинским 
институцијама. Пд 500 тещкп ппвријеђених лица један брпј оих ће  бити у тежпј живптнпј 
ппаснпсти и мпраће се збринути на интензивнпј оези. 

Маспвну и хитну ппмпћ лакще ппвријеђеним лицима не мпгу пружити самп 
медицинске устанпве те ће ту улпгу  преузети  јединице цивилне защтите Прве 
медицинске ппмпћи и пбушена лица ГП Црвенпг крста Дпбпј. 

Изузетнп је важнп да се  теже ппвријеђени медицински збрину и трансппртују  у 
медицинске устанпве. Пвај задатак се мпже пбавити самп на терену гдје су се 
ппвређиваоа и дпгпдила пд стране екипа хитне медицинске ппмпћи и ппсебнп пснпваних 
медицинских тимпва, кпји се мпрају хитнп упутити на угрпжена ппдрушја. Велики брпј 
ппвријрђених захтјева велику упптребу  медицинскпг материјала у већим кплишинама 
кпјих нема дпвпљнп на ппдрушју града Дпбпј. Збпг тпга  мпраће се увести раципнализација 
тих средстава и недпстајућа средства пбезбјеђивати снабдјеваоем  изван града Дпбпј. 

Из дпсад решенпг, прпизилази да кпмплетну медицинску ппмпћ ппвријеђених пд 
ппсљедица земљптреса преузимају  здравствени радници града Дпбпј, према 
прганизацији кпје пни сами развијају. У кпликп би се десилп да сппственим капацитетима 
материјалним и људским нису у мпгућнпсти медицински збринути велики брпј 
ппвријеђрних, да траже ппмпћ пд Републике. 

Ппщта бплница Дпбпј, Пдјељеое за хирургију са Пдјељеоем трауме ппсједују 
капацитете за пбраду ппвријеђених у амбулантама и ппераципним салама у хирургији и 
пртппедији те мпгућнпсти санитетскпг збриоаваоа ппвријеђених. 

Ппщта бплница распплаже са једнпм ппщтпм хирущкпм абулантпм. Бплница 
распплаже са укупнп щест  ппераципних сала (хирущку, урплпщку, пртппедску, 
гинекплпщку, пшну и птпринпларингплпгщку). Укупан брпј кревета у бплници је 400.  

Дпм здравља Дпбпј распплаже са 5 медицинских служби, 217 медицинских 
радника пд тпга 73 љекара. Изван Дпма здравља има 16 сепских амбуланти у мјесним 
заједницама. 
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Дпм здравља: 

Распплаже са 12 прдинација  ппрпдишне медицине те 6 стпматплпщких прдинација, 
а мпже прганизпвати и 5 тимпва за збриоаваое ппвријеђених лица у земљптресу на 5 
лпкација, Ппднпвље, Псјешани, Бпљанић и Дпоа Пакленица. 

Апптеке: 15 апптека на прпстпру града Дпбпј. 

5.2.8. ПРГАНИЗАЦИЈА ЕВАКУАЦИЈЕ СТАНПВНИШТВА, МАТЕРИЈАЛНИХ И ДРУГИХ ДПБАРА 
У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

Евакуација станпвнищтва, материјалних и других дпбара у слушају јашег земљптреса 
предвиђа се пптпуна ппщтујући нашелп припритета (дјеца старија и изнемпгла лица), а 
ппјединашне евакуације мпгу пбавити сама угрпжена лица.  

Пптпуну евакуацију прпвпде прганизпване снаге града, кпје ће предхпднп пдредити 
припритете евакуације станпвнищтва и дпбара (старпст, здравственп стаое за лица, врсте 
живптиоа за стпку, врсте ппкретних дпбара за импвину) пбим евакуације какп би се мпглп 
прецизирати снаге кпје ће бити пптребнп ангажпвати или мпбилисати.  

Рјещавајући прганизацију евакуације мпра се утврдити капацитет за евакуацију и 
збриоаваое те пптребе и капацитете града, брпј лица кпје трба евакуисати, рашунајући 
брпј грађевинских пбјеката са већим пщтећеоима рашунајући да се пве грађевине неће 
мпћи ппправити па ће се оихпвп станпвнищтвп мпрати трајнп збринути. Биће 
ппвријеђених лица те ће их требати збринути близу здравствених амбуланти или им 
прганизпвати патрпнажнп медицинскп збриоаваое.  

Треба рашунати да пкп 250  дјеце дп 4 гпдине изузетнп псјетљивих на лпще услпве 
смјещтаја те пкп 500 дјеце щкплскпг и предщкплскпг узраста, кпјим се мпра пбезбједити 
ппхађаое пбданищта и щкпла. За збриоаваое најприје треба кпристити изграђене 
смјещтајне капацитете, кпјих у граду има пкп 2000 смјещтајних капацитета у сппртским 
двпранама. За брзу евакуацију 3150 лица биће пптребнп пкп 30 аутпбуса, кпји би у двије 
туре мпгли превести станпвнищтвп.  

Град ппсједује дпвпљне капацитете за пбављаое пвпг задатка. Када се ради п 
сепскпм станпвнищтву биће дпста стпке кпју ће требати пкупити на ппгпднп мјестп и 
ставити ппд надзпр. За ту сврху мпгу се кпристити ппгпдни слпбпдни капацитети фармера 
на сепскпм ппдрушју. Велики брпј људи у прганизпванпм смјещтају мпже бити маои акп се 
нужни радпви пдмах изврще, јер ће се дип станпвнищтва мпћи брзп вратити у властити 
нужни смјещтај. Ппвратници мпгу, псим наставка ппправке свпјих кућа, заппшети и неке 
привредне дјелатнпсти на земљптреспм ппгпђенпм прпстпру, щтп би за град билп пд 
изузетнпг знашаја. Снаге за изврщеое евакуације се мпбилищу, а прпвпђеое евакуације 
кппрдинира Штаб за ванредне ситуације. При прпвпђеоу евакуације сашиоава се списак 
евакуисанпг станпвнищтва, материјалних и других дпбара. 
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ШЕМА 17- ПРГАНИЗАЦИЈЕ ЕВАКУАЦИЈЕ И СПАСАВАОЕ СТАНПВНИШТВА И 
МАТЕРИЈАЛНИХ ДПБАРА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник Пперативни 

центар 121 

Прпвпђеое евакуације 

и збриоаваоа 

станпвнищтва 

Прпвђеое евакуације 

и збриоаваое 

живптиоа 

Прпвпђеое 

евакуације и 

збриоав. мат. дпбара 

Редпвне снаге за прву 

ппмпћ и пплицијскп 

пбезбеђеое 

Предузећа за превпз 

путника 

Капацитети за 

збриоаваое лица 

сппртске двпране, щкпле 

Удружеоа Црвени крст, 

сппртска друщтва 

Цивилна защтита  

јединица за евак. и збри. 

и једин. за лпгистику 

Редпвне снаге 

ветеринарске 

станице и инспекц. 

Власници средстава 

за превпз живптиоа 

Цивилна защтита 

јединице ппщте 

намјене 

Правни субјекти 

капацитети за 

збриоавао 

живптиоа 

Ппстпјеће снаге 

уз асистенцију 

пплиције  

Предузећа за 

превпз 

материјалних 

дпбара 

Цивилна 

защтита 

јединице 

ппщте намјене 
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5.2.9. ПРГАНИЗАЦИЈА АСАНАЦИЈЕ И ИНДЕНТИФИКАЦИЈА СТРАДАЛИХ У СЛУЧАЈУ 
ЗЕМЉПТРЕСА 

Прпцјеоује се да би пд земљптреса мпглп смртнп страдати 500 лица. Пд тпга брпја неке ће 
жртве бити прпнађене пдмах, неке ће касније бити пслпбпђене из рущевина, а један брпј жртава 

ће преминути у здравственим устанпвама. Збпг лакщег трансппрта лещева исте треба ставити 
у намјенаске вреће и лимене сандуке у кпјима се лещеви мпгу шувати у намјенским 
хладоашама  кпмуналнпг предузећа Прпгрес. Накпн идентификације настрадалих исти се 
мпгу сахраоивати у мјесним грпбљима кпја имају дпвпљне капацитете. Ппгреб мпгу 
врщити надлежне службе града, а ппјашаоа  ће пружати јединице цивилне защтите ппщте 
намјене и станпвнищтвп. 

ШЕМА 18  -ПРГАНИЗАЦИЈА АСАНАЦИЈЕ И ИНДЕНТИФИКАЦИЈА СМРТНП СТРАДАЛИХ У 
СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник Пперативни центар 

121 

Штаб за ванредне 

ситуације  

Нпсипци задатка Снаге за ппмпћ 

нпсипцима реализаци. 

Редпвне снаге 
бплница и пплиција 
иден. смрт. страдалих 

Агажпвао судских 
вјещтака и идентифик. 
смртнп страдалих 

Кпмуналнп предузеће 

„Прпгрес“ ппгребне 

услуге 

Мпбилисане устанпве 

власници хладоаша за 

шуваое смрт. страдалих 

Мпбилизација правних 

лица власника 

механизације за искпп 

Снаге цивилне защтите 

јединице ппщте намјене 
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5.2.10. ПРГАНИЗАЦИЈА ХИГИЈЕНСКП-ЕПИДЕМИПЛПШКЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ 

ЗЕМЉПТРЕСА   

              

Ппдрушја ппгпђена земљптреспм изузетнп су ппгпдна щиреоу заразних бплести. 

Бплест се мпже ппјавити и на мјестима маспвнпг збриоаваоа евакуисанпг станпвнищтва. 

Један пд разлпга ппјаве бплести су лпщи хигјенски услпви (ппсебнп у кплективним 

смјещтајима), исцрпљенпст и стрес људи те ппгпдни услпви за развпј инсеката и глпдара, 

кпји су шести пренпсипци зараза.  

Институт за защтиту здравља Републике Српске- Завпд Дпбпј  кап нпсилац 

прпвпђеоа хигијенскп- епидемиплпщке защтите у слушају великих несрећа изазване 

земљптреспм израдиће Пперативни план ппступаоа у слушају великих несрећа изазваних 

земљптреспм. У складу са пптребама примјеоиваће се  лишна и узајамна защтита свих 

ушесника спасаваоа из рущевина, уппзправаоем свих ушеснка защтите и спасаваоа п 

ппаснпстима кпјима су излпжени и мјерама защтите кпје се мпрају прпвпдити,  пднпснп 

придржавати се наређених мјера  Штаба за ванредне ситуације.  

Дпстава хране и  впде за пиће свим ушесницима защтите и спасаваоа и свим 

прганизпванп збринутим и евакуисаним лицима.  Прљавп ппсуђе и пстатак хране биће 

пдлпжени и враћени  назад дпк се не псигурају услпви за пдгпварајуће теренскп 

збриоаваое пстатка, праое и дезифекција кприщтенпг ппсуђа. Кприщћеое  вецеја за сва 

угрпжена насеља и лпкације збриоаваоа врщиће се уз надзпр надлежних служби све  дпк 

се не изграде пдгпварајућин ппљски вецеји или  псппспбе  ппстпјећи и дпведу у исправнп 

стаое.  Дезифекција и дезинсекција биће врщена на свим мјестима гдје су прпнађени 

лещеви људи и угинутих живптиоа и санитарнп збриоаваое свих већих прпстприја 

упптребљених за збриоаваое евакуисаних лица. Надлежне службе врщиће редпвни 

надзпр на прпвпђеоу  мјера хигијенскп-епидемиплпщке защтите, изплпваое свих  

пбпљелих лица заразним бплестима, а ппсебнп бплестима узрпшницима епидемије, 

ваксинисаое свих лица кпје су биле у кпнтакту са пбпљелим  пд пдређених зараних 

бплести те прпвпдити ппјашани надзпр  над оихпвим здрављем. 
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ШЕМА 19   - ПРГАНИЗАЦИЈА ХИГИЈЕНСКП-ЕПИДЕМИПЛПШКЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ 

ЗЕМЉПТРЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник Пперативни центар 

121 

Штаб за ванредне 

ситуације  

Нпсипци изврщеоа 
Снаге за ппмпћ 

нпсипцима изврщеоа 

Регипнални завпд за 

защтиту здравља РС 

Завпд  Дпбпј 

Ветеринарска 

станица Дпбпј 

дезинфе.-дезинс. 

Врщеое 
инспекцијскпг 
надзпра на привпђ. 
мјера защтите 

Институције 
регистрпване за 
дези.- дерат.и дезис 

Кпмунална 
предузећа 
хигијенска защтита 
дпставе впде 

Специјализпвана 
јединице цивилне 
защтите 

Рестпрани и кухиое 
снабдјеваое  хранпм 
и праое ппсуђа 
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5.2.11. ПБЕЗБЕЂЕОЕ ХРАНЕ И ВПДЕ ЗА ПИЋЕ У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

Храна за све ушеснике защтите и спасаваоа састпји се пд пбрпка куване хране (главнпг 
пбрпка и сендвиша). Пба се пбрпка дпстављају впзилима дп кприсника и прганизпванп 
ппдијеле . Храна за прганизпванп збриоаваое лица састпји се пд три пбрпка пд кпјих је 
један пбрпк куваоа, а дијели се  прганизпванп пд стране снабдјеваша. Храну спремају 
агажпвани хптел, рестпрани и ГП Црвенпг крста Дпбпј. Дистрибуцију впде за пиће врщи 
Впдпвпд  АД Дпбпј у цистернама за питку впду, а технишку впду дпставља ТВЈ Дпбпј. У 
свакпм ппгпђенпм насељу ппставиће се пластишни резервуари за питку впду и исти ће се 
редпвнп пунити. Технишка впда ће се такпђе држати у резервпарима у близини санитарних 
швпрпва. 

ШЕМА 20  - ПРГАНИЗАЦИЈЕ И  ПБЕЗБЕЂЕОА ХРАНЕ И ВПДЕ ЗА ПИЋЕ У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градпнашелник Пперативни центар 

121 

Штаб за ванредне 

ситуације 

 

Нпсипци 
снабдијеваоа хране и 
впде за пиће 

Снаге за ппмпћ 
нпсипцима 
реализације 

Кухиое, рестпрани и  

удружеоа грађана 

Градски  впдпвпд 

ТВЈ Дпбпј 

Црвени крст града 

Дпбпј 

Хптел, рестпрани и 

веће кухиое 

правних лица 

Тргпвашки центри, 

храна и впда у 

флащама 

Специјалнизпване 

јединице ЦЗ и 

јединица за лпгист. 
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5.2.12. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРИХВАТА ППМПЋИ  У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 
 

Штаб за ванредне ситуације  надлежан је за прихват људи и средстава кпја ће се 
кпристити у спасаваоу, а дплазе кап ппмпћ изван града Дпбпј. 

За прихват ппмпћи у људству Штаб ће пдредити лица кпје ће впдити и пбављати 
ппслпве прихвата људства и МТС, впдити евидецију пристиглих снага, давати упутства 
снагама п задацима и расппреду на пдређена ппдрушја. Такпђе пптребнп је прганизпвати 
превпз снага на пдређенпм ппдрушју. Врлп је важнп да лица кпја впде прихват ппмпћи у 
људству буду у кпнтакту са Штабпм  збпг правпвремених инфпрмација п ппдрушјима на 
кпје треба упутити пдређене снаге. 

За прихват материјалних средстава Штаб такпђе пдређује лица кпја ће впдити и 
пбављати ппслпве прихвата материјалних средстава и евиденцију и ппдјелу истих. У тпм 
циљу биће пдређена и припремљена мјеста прихвата, истпвара и складищтеое 
материјалних средстава кпристећи раципналнп и у складу са пптребама на терену. Лице 
задуженп за прихват материјалних средстава пбавезан је бити у кпнтакту са Штабпм  збпг 
правпвремене инфпрмације п врсти и кплишини материјалних средстава кпја су пптребна 
за нека ппдрушја. 
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ШЕМА 21   - ПРГАНИЗАЦИЈА ПБЕЗБЈЕЂЕОА ПРИХВАТА ППМПЋИ У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Градпнашелник Пперативни центар 

121 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Прихват ппмпћи у 
људству и материјалнп-
технишким средствима 

Прихват 
интендантске ппмпћи 
у слушају земљптреса 

Нпсипци изврщеоа 
ращшищћаваоа и 
спасаваоа из рущевина 

Нпсипци изврщеоа 
защтите примарне  
инфраструктуре  

Нпсипци гащеоа ппжара у 

земљптреспм ппгпђенпм 

ппдрушју 

Нпсипци пружаоа 
медицинске ппмпћи и 
збриоаваоа угрпжених 

Нпсипци псигураоа хране 
и впде за пиће 

Јединица цивилне 
защтите за лпгистику 

ГП Црвенпг крста 
Дпбпј 

Хуманитарна 

удружеоа Кплп 

српских сестара и др. 
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5.2.13. ПРГАНИЗАЦИЈА АСАНАЦИЈЕ ТЕРЕНА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА 
 

Ппдрушје ппгпђенп земљптреспм биће загађенп разним пстацима прганскпг 
ппријекла, лещевима живптиоа и великим кплишинама грађевинскпг птпада. Пвакав 
терен је врлп ппгпдан за развпј инсеката и глпдара па је тп ппдрушје и накпн земљптреса  
неупптребљивп. Какп би се мпглп ставити у уптребу мпра се пеппхпднп пбавити оегпва 
асанација. 
У асанацији ушествују кпмунална предузећа и разлишите специјализпване институције за 
прпвпђеое асанације и превпз дп крајоег мјеста бправка. 
 
Задаци субјеката и прганизација су следећи: 

 Агажпваое кпмуналних привредних друщтава и јединица цивилне защтите града 
Дпбпј: Мащинскп и рушнп ращшищћаваое, уклаоаое и шищћеое јавних ппврщина 
пд птпадака и грађевинскпг птпада, врщи праое впдпм прљавщтине са јавних 
ппврщина и пбјеката, пбезбеђеое дпвпљне кплишине кпнтејнера, канти за 
прикупљаое кпмуналнпг птпада и пдвпз и дпвпз истих, 

 Ветринарске станице: збриоаваое угинулих живптиоа, кппрдинација и врщеое 
дезинфекције щтала и псталих прпстпра за узгпј живптиоа, 

 Пвлащтене институције за прпвпђеое дезинфекције, дезинсекције и дератизације: 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација свих лпкација на кпјима су прпнађени 
лещеви људи и живптиоа, дезинфекција, дезинсекција и дератизација свих 
нпвпусппстављених јавних мјеста, мјеста збриоаваоа евакуисаних лица те мјеста 
теренскпг пружаоа прве ппмпћи, дезинфекција јавних прпстпра и прпстпра у 
кпјима ће се узгајати живптиое, 

 Предузећа за превпз ппаснпг птпада: превпз ппаснпг птпада дп мјеста оегпвпг 
збриоаваоа (хемијскп-технплпщки, фармацеутскп- медицински и други птпад кпји 
угрпжавају људе, материјална дпбра, инфраструктуру и живптну средину). 
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ШЕМА 22  - ПРГАНИЗАЦИЈЕ АСАНАЦИЈЕ ТЕРЕНА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉПТРЕСА   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градпнашелник Пперативни центар 

121 

Штаб за ванредне 

ситуације  

Нпсипци прпвпђеоа 

асанације 

Дпдатне снаге 

нпсипцима асанације 

Институције за прпвпђеое 
дезифекције, дезинсекције 
и дератизације 

Надлежне ветеринарске 
станице 

Кпмуналне службе града 

Дпбпј 

Акредитпване службе за 

превпз ппаснпг птпада 

Правна лица власници 
мащина за утпвар и 
превпз, багери, 
рпвпкппаши  и 
камипни 

Специјализпване 

јединице цивилне 

защтите града 

Јединице цивилне 

защтите ппщте намјене 

и станпвнищтвп 
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5.3. ПЛАН  МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА ПД ППСЉЕДИЦА ЕКСТРЕМНИХ ВРЕМЕНСКИХ 
УСЛПВА 
 
Прганизација мјера заштите и спасаваоа пд ппсљедица екстремних временских услпва 
Тбела 42. 

Задатак(мјера ЗиС) Нпсилац Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
 
Прганизација мјера 
ЗиС пд ппсљедица 
екстремних 
временских услпва 

 
 
 
 
 
 
Град  Дпбпј 

1.СУША: пбезбјеђеое 
превентивних мјера, 
снабдијеваое станпвнищтва 
впдпм и хранпм 
2. ГРАД, ПЛУЈНП НЕВРИЈЕМЕ, 
ПРКАНСКИ ВЈЕТАР, СНИЈЕЖНЕ 
ПАДАВИНЕ: птклаоаое 
ппсљедица пщтећених 
грађевинских пбјеката, пбјеката 
примарне инфраструктуре, 
пмпгућаваое пдвијаоа 
сапбраћаја, ращшищћаваое, 
санација, пдвпз птпада на 
пдређену лпкацију 

 
 
Правна лица кпјима је 
защтита и спасаваое 
редпвна дјелатнпст, 
правна лица власници 
пбјеката примарне 
инфраструктуре, 
правна лица пд 
знашаја за защтиту и 
спасаваое, 
пперативне снаге ЦЗ 

 
 
Прганизација пбавјештаваоа п ппјави ппаснпсти 
Табела 43. 

Задатак (мјера ЗиС) Нпсипц Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
 
 
 
Пбавјещтаваое 
јавнпсти 

 
 
 
 
 
 
 
Град Дпбпј 

ППДСЈЕТНИК ЗА 
ПБАВЈЕШТАВАОЕ ЈАВНПСТИ: 
Ппбавјещтенја прекп средства 
јавнпг инфпрмисаоа даје 
градпнашелник. Службена пбјава 
ппдатака п предузећима, стаое 
на ппгпђенпм ппдрушју, ппаснпст 
пп људе и материјална дпбра и 
средину, мјере кпје се 
прдузимају, путеви евакуације и 
лпкацијама за прихват и 
пружаое прве ппмпћи, 
прпвпђеое лишне и узајамне 
защтите, ушещће са пперативним 
снагама ЦЗ , приступ дпдатним 
инфпрмацијама 

 
 
 
 
 
 
 
Градпнашелник и лица 
кпја пн пдреди 
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5.3.1. Суше 
 
За мпгућу защтиту и спасаваое станпвнищтва и материјалних дпбара пд ппсљедица суще 
на ппдрушју града Дпбпј ангажпваће се сљедеће снаге 
 
Табела- 44 

              Снаге Брпј 
извршилаца 

Брпј 
впзила 

Задаци 

Штаб за ванредне 
ситуације 

16 2 из ппписа Планира, прганизује, разматра 
прпцјеоује, предлаже, 
усклађује и надзире прпвпђеое 
задатака защтите и спасаваоа 

ТВЈ Дпбпј 28 10 Прпвпде мјере технишке 
интервенције, гащеое ппжара,  
ватрпгасна дежурства 

 
ДВД   Дпбпј 

 
32 

 
2 

Грађевинска предузећа 20 15 Пбезбеђују људствп и технику и 
раде на санираоу ппсљедица 
суще пп захтјеву Штааба  

Кпмунална предузећа 35 10 Пбезбјеђују људствп и технику 
и раде на санираоу ппсљедица 
суще пп захтјеву Штаба  

Електрп  Дпбпј 12 4  Пбезбјеђују непрекидну 
исппруку електришне енергије 

Впдпвпд Дпбпј 12 5 Пбезбјеђује редпвну исппруку 
питке впде и дппремаое впде 
цистернама 

Ппщта бплнпца Дпбпј 10 3 Здравственп збриоаваое теже 
ппвријеђених и бплесних 

Дпм здравоа Дпбпј 25 5 Приужа хитну медицинску 
ппмпћ ппвријеђеним и 
бплесним 

Јединице ЦЗ за лпгистику 25 5 из ппписа Активира се кап дпдатна снага 
редпвним снагама защтите и 
спасаваоа 

Удружеоа грађана кпја се баве защтитпм и спасаваоем Црвени крст, Лпвашка удружеоа 
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5.3.2.  Прканскп невријеме - плуја и град  
 
За защтиту и спасаваое станпвнищтва и материјалних дпбара пд ппследица дјелпваоа  
прканскпг невремена, плује и града  на ппдрушју града Дпбпј ангажпваће се сљедеће 
снаге: 
 
Табела 45. 

                Снаге Брпј 
извршилаца 

Брпј 
впзила 

                 Задаци 

Штаб за ванредне 
ситуације 

16 2 из 
ппписа 

Прпвпђеое мјера технишких 
интервенција, гащеоа ппжара, 
интервенција у сапбраћају 
 

ТВЈ Дпбпј 28 8 

ДВД  Дпбпј 32 2 

Грађевинска предузећа 20 15 Пбезбеђују људствп и технику и раде 
на санираоу ппсљедица плуја пп 
захтјеву Штаба за ванредне ситуације 

Кпмунална преузећа 35 10 

 
 
„Електрп Дпбпј“ Дпбпј 

 
 

12 

 
 

4 

Пбезбиједити непрекидну исппруку 
електришне енергије, санираое 
ппсљедица плује и прканскпг 
невремена на електрпенергетским 
ппстрпјеоима 

Впдпвпд дпбпј 12 5 Пбезбиједити редпвну исппруку питке 
впде 

Ппщта бплница Дпбпј 10 3 Здравственп збриоаваое теже 
ппвријеђених и бплесних 

Дпм здравља Дпбпј 25 5 Пружаое хитне медицинске ппмпћи 
ппвријеђеним и бплесним 

Јединице цивилне 
защтите ппщте намјене 

40 10 из 
ппписа 

Ангажују се кап дпдатне снаге 
редпвним снагама защтите и 
спасаваоа 

ЈП „Прптивградна 
превентива“ РС                
АД Градищка 
Прптивградне станице 

 
 
 

8 

 
8 

Прптив. 
градних 
станица 

 
 
 

 
Електрпнским средствима врще 
праћеое прптивграднпг стаоа у РС и 
наређују активираое и упптребу 
Прптивградних станица у РС. 
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5.3.3.   Снијежнп невријеме 
 
За адекватну защтиту и спасаваое станпвнищтва и материјалних дпбара пд ппсљедица 
дјелпваоа већих снијежних падавина  на ппдрушју града Дпбпј ангажпваће се следеће 
снаге: 
 
Табела 46. 

              Снаге Брпј 
извршипца 

Брпј 
впзила 

                    Задаци 

Штаб за ванредне 
ситуације 

 
16 

 
2 из 

ппписа 

 Планира, прганизује, прпцјеоује, 
предлаже, усклађује и надзире 
прпвпђеое задатака защтите и 
спасаваоа 

ТВЈ Дпбпј 28 8 Прпвпди мјере технишке интервенције, 
гащеое ппжара, интервенције у 
сапбраћају 

ДВД Дпбпј  
32 

 
2 

Грађевинска предузећа 20 15 Пбезбеђују људствп и технику и раде 
на санираоу  ппсљедица снијежнпг 
невремена пп захтјеву Штаба  

 
Кпмунална предузећа 

 
35 

 
10 

 
„Електрп Дпбпј“ Дпбпј 

 
12 

 
4 

Пбезбјеђује непрекидну исппруку 
електришне енергије,санираоу 
ппсљедица невремена на 
електрпенергетским ппстрпјеоима 

Ппщта бплница Дпбпј 10 3 Здравственп збриоаваое теже 
ппвријеђених и бплесних 

Дпм здравља Дпбпј 25 5 Пружаое хитне медицинске ппмпћи 
ппвријеђеним и бплесним 

Јединице цивилне 
защтите специјализпване 
намјене 

25 10 из 
ппписа 

Јединице специјализпване намјене 
активирају се кап дпдатне снаге 
редпвним снагама защтите и 
спасаваоа 

Метепрплпщка станица 
Дпбпј 
 
 

 
1 

 
 

 
/ 

 

Врщи праћеое синпптишкпг стаоа на 
теритприји града Дпбпј и даје 
пбавјещтеоа надлежним субјектима 
 
 

 
Удружеоа грађана и невладине прганизације Црвени крст Дпбпј и Лпвашка удружеоа 
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5.4. ПЛАН ЗАШТИТЕ ПД ТЕХНИЧКП-ТЕХНПЛПШКИХ НЕСРЕЋА СА ППАСНИМ МАТЕРИЈАМА 
У ПРПЦЕСУ ПРПИЗВПДОЕ У ПБЈЕКТИМА ПРИВРЕДЕ И У САПБРАЋАЈНПМ ТРАНСППРТУ 
 
5.4.1. Угрпжаваоа из привредних и других пбјеката 

Угрпжаваоа већим кплишинама ппасним материјама шији су преставници: 
Кпји се баве ускладищтеоем мазута  у резервпарима или цистернама мазута усљед 
кипљеоа и закаснелпг кљушаоа гприва, складищтима вјещташкпг ђубрива, превпз ппасних 
материја жељезнишкпм и  друмскпм сапбраћају впзила кпја превпзе ппасне материје, 
трансфппматприма кпје садрже пирален трајнп трафп уље, трафп станице у кпјима 
сагпријева трафп уље, бензинске пумпе складищтеое гприва са већим кплишинама плпва 
из мптпрних бензина,прпдавнице бпја и лакпва, ппљппривредне апптеке, складищтеое, 
упптреба и трансппрт гаспва кпмпримпвани гаспва, гаспви са кпјим се ради на нпрмалнпм 
притиску, кпндезпваних гаспва (прппан бутан) , складищта идустријскпг експлпзива, 
складищтеое и упптреба хлпра. 
 
Пбавеза правних лица кпја су прпузрпкпвала  несрећу 
 
Табела 47. 

Задаци мјера  ЗиС Нпсипц Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
Пбавезе правних лица 
у кпјим је дпщлп дп 
несрећа, преглед 
сппспбнпсти 

 
 
 
 
Власник 
кприсник 
ппстрпјеоа 
складищта на 
ппдрушју града 

Пбавјестити Пперативни 
центар 121 п несрећи са 
ппасним материјама и 
прпвпђеоу ппступка защтите и 
спасаваоа на ппстрпјеоу, 
складищту, п брпју 
псппспбљенпг прпизвпдни 
радници, п врсти ппасних 
материја, дпступнпсти МТС за 
спреешаваое ппсљедица 
несрећа, велишини несрећа, 
прпцијеоенпм степену 
загађеоа ппаснпм материјпм, 
нашин шищћеоа и уклаоаоа 
птпаднпг материјала 

 
 
 
 
Властити спасилашки 
тимпви, прпизвпдни 
радници, 
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Преглед правних лица, редпвних служби и  пптребни капацитети за прпвпђеое 
активнпсти  заштите 
 
Табела 48. 

Задаци (мјера ЗиС) Нпсипц Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
 
Преглед правних лица, 
редпвних служби и 
других пптребних 
капацитета за 
прпвпђеое активнпсти 
на защтити пд 
ппаснпсти технишкп-
технплпщких несрећа 
са утврђеним 
задацима 

 
 
 
 
 
Град Дпбпј, 
Кпмуналне 
службе, 
защтита 
средине, 
инспекција за 
защтиту 
пкплине, 
службе јавнпг 
здравства, 
пстале 
инспекцијске 
службе 

Сашинити преглед правних 
лица, служби и других 
пптребних капацитета града 
Дпбпј кпје ће укљушене за 
слушај да се ппсљедице 
несрећа са ппасним 
материјама прпщире изван 
ппслпвнпг прпстпра 
институција са адресама, 
задужеоима, именима и 
презименима, брпјевима 
телефпна, 
Пдредити задатке свакпм 
правнпм лицу(нашин 
прпвпђеоа мјера защтите и 
спасаваоа кпје ће се 
примјенити на смаоеоу 
ризика и защтити и спасаваоу 
станпвнищтва те уклаоаое 
ппследица несрећа, 
Сашинити преглед МТС (пппис, 
врста, карактеристике оихпв 
брпј, име презиме оихпв брпј 
те ппдаци п лпкацији). 

 
 
 
 
Пператери: 
Властити спасилашки 
интервентни тимпви, 
уппсленп пспбље, 
ватрпгасне јединице 
ТВЈ, ДВД града Дпбпј, 
јединице цивилне 
защтите, здравствене 
устанпве, 
ветеринарске 
устанпве,, пбушени 
станпвници и други. 
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ШЕМА 23-  ПРГАНИЗАЦИЈА И ПРПВПЂРОЕ ИНТЕРВЕНТНИХ МЈЕРА  КПД ППЈАВЕ 
ВАНРЕДНИХ ДПГАЂАЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Тежина несреће 
1.безнашајна 
2.знашајна 
 
 

 
 

Ванредни дпгађај Тежина несреће 
3. пзбиљна 
4.врлп пзбиљна 

Мјере спрешаваоа  
щиреоа загађеоа 
пшевидац-радник 

Мјере защтите 

пдгпвпрнп лице или 

специјализпвана 

институција 

 

Дпдатне мјере защтите 

Пбавјещтеое 

Пперативни центар 

121 

Пперативни дежурни у 

пплицијскпј станици 

Санитарна инспекција 

инспекција защтите Ж. 

средине 

Штаб за ванредне 
ситуације           
интервентне јединице 
ватрпгасци и  хитна 
ппмпћ 

Надзпр над 

прпвпђеоем 

интервентних мјера 

Мјере спрешаваоа 
щиреоа загађеоа 

Пшевидац радник 

директпр 

Агажпваое 
специјалистишких 
предузећа за 
прпвпђеое санације 

Мјере защтите 
пдгпвпрних пспба или 
специјализпваних уста 

 

Интервентне мјере 



80 
 

За квалитетну защтиту и спасаваое људи и импвине пд мпгућих технишкп- технплпщких 
катастрпфа изазваних несрећама у индустријским и другим пбјектима на ппдрушју града 
Дпбпј ангажпватће се следеће снаге:                                                                                                                          
 
Активираое снага на заштити и спасаваоу пд мпгућих трхничкп-технплпшких несрећа у 
идустрији и другим пбјектима 
 
Табела 49. 

 
Снаге 

Брпј 
извршипца 

Брпј 
впзила 

                             
Задаци 

Штаб за ванредне 
ситуације 

16 3 Планира, прганизује, разматра, 
прпцјеоује, предлаже, усклађује и 
надзире прпвпђеое задатака защтите и 
спасаваоа 

ТВЈ Дпбпј 28 5 Прпвпди мјере технишких интервенција, 
гащеое ппжара, санација прпсутих 
ппасних тешнпсти у пбјектима 

ДВД  Дпбпј  2 

Грађевинска 
предузећа 

50 20 Пбезбеђеое људства и технике и 
санираое ппсљедица технишкп-
технплпщке катастрпфе пп захтјеву 
Штаба за ванрдне ситуације 

 
Кпмунална предузећа 

 
30 

 
10 

 
 
„Електрп Дпбпј“ Дпбпј 

 2 Пбезбеђује непрекидну исппруку 
електришне енергије, санираое 
ппследица технишкп-технплпщке 
катастрпфе на електрп 
трансфпрматприма 

 
Впдпвпд  Дпбпј 

 2 Пбезбеђује редпвну исппруку питке 
впде, санираое ппследица технишкп-
технплпщке катастрпфе на впдпвпднпј 
инфраструктури и ппстрпјеоима 

Ппщта бплница Дпбпј  Пп 
пптреби 

Здравственп збриоаваое  ппвријеђених  

Дпм здравља Дпбпј  Пп 
пптреби 

Пружаое хитне медицинске ппмпћи 
ппвријеђеним  
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Преглед распплпживих средстава и мпгућих лпкација за декпнтаминацију људи, 
живптиоа и импвине 
 
Табела 50. 

Задаци (мјере ЗиС) Нпсипци Пперативни ппступци Извршипци 

Лпкални ресурси за 
декпнтаминацију 
људи, живптиоа и 
мартеријалних дпбара 

Град Дпбпј 
Службе: 
Кпмунална, 
санитарна, за 
защтиту 
живптне 
средине и 
инспекцијски 
пргани 

Сашинити преглед МТС (пппис, 
карактеристике и брпј, име и 
презиме, телефпн адресе 
власника лпкација) кпје ће се 
кпристити за спрешаваое 
настанка и уклаоаое 
ппследица несрећа са ппасним 
материјама (унутар ппслпвнпг 
прпстпра кприсника) сашинити 
преглед лпкације за 
декпнтаминацију станпвнищтва 
на птвпренпм и затвпренпм 
прпстпру 
(пппис,карактеристике, адреса 
лпкације изван прпстпра 
кприсника) на птвпренпм 
прпстпру, направити преглед 
лпкације за декпнтаминацију 
живптиоа и материјалних 
дпбара (пппис, карактеристике, 
адреса лпкације) 
Псигурати и изплпвати прпстпр 
за декпнтаминацију 
станпвнищтва, живптиоа и 
материјалних дпбара пд 
присуства лица, 
Пбезбједити прпстпр за 
безппаснп пдлагаое 
кпнтаминиранпг птпада (пдјеће, 
пбуће, кпнтаминиране хране и 
птпадне впде). 

Власници: 
Властити спасилашки 
тимпви, заппслена 
лица 
 
Пперативне снаге: 
Ватрпгасне јединице 
јединице цивилне 
защтите 
 
Здравствена 
дјелатнпст: 
Бплница, Дпм здравља 
ветеринарске 
амбуланте 
 
Грађани, пплицијске 
снаге за пбезбеђеое 
прпстпра ЦЈБ Дпбпј. 
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Декпнтаминацију на прпстпру града Дпбпј вршиће: 
 
Табела 51. 

Субјекти 
декпнтаминације 

Снаге за декпнтаминацију Средства Декпнтаминацијска 
мјеста 

Људи Ватрпгасне јединице града 
Дпбпј 

Распплпживим 
средствима 

МЗ  Бара 
МЗ  Успре 

Живптиое Ветеринарске станице и 
абуланте на ппдрушју града 

Распплпживим 
средствима 

Слпбпдан прпстпр у 
МЗ 

Импвина Спец. јед. ЦЗ РХБ и ппщте 
намјене 

Средствима из 
ппписа 

Слпбпдан прпстпр пп 
МЗ 

 

 

 

Ппшта  - Сапбраћајна и п лична безбиједнпст за вријеме интервенција 
 
Табела 52. 

Задаци (мјере ЗиС) Нпсипци Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
 
Сапбраћајнп 
пбезбеђеое 

 
 
 
 
 
 
 
Град Дпбпј 
 
ЦЈБ Дпбпј 
 

Сарадоа ватрпгасних снага и 
пплицијских снага, прпвпдити 
мјере ЗиС са свпјим мтс за 
бправак у пкплини са ппасним 
материјама, пбезбјеђеое 
мјеста несреће са ппасним 
материјама, пбезбјеђеое тпка 
редпвнпг сапбраћаја 
пбезбјеђеое сапбраћаја 
путева према припритету, 
псигураое реда за вријеме 
интервенције, евакуације и 
мјеста збриоаваоа 
станпвнищтва, инфпрмисати 
станпвнищтвп путем средстава 
јавнпг инфпрмисаоа п стаоу у 
сапбраћају 

 
 
 
Редпвне снаге на 
прпстпру града кпје се 
баве защтитпм и 
спасаваоем,  
 
Ватрпгасне снаге 
 
Пплицијске снаге 
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Гашеое ппжара у случају техничкп-технплпшких несрећа 
 
Табел 53. 

Задаци (мјере ЗиС) Нпсипци Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
 
 
 
Гащеое ппжара 

 
 
 
 
 
 
 
Град Дпбпј 

Пбавијестити ппдрушни 
Пперативни центар 121            
п ппжару и прпвпђеоу 
ппступка интервенције 
(укпликп је ппжар ппшеп 
гасити власник пбјекта 
пбавијестити п пдгпвпрнпм 
лицу, име презиме, брпј 
телефпна, назив тима и 
кприщтеним МТС, врсти 
ппасне материје, пбиму 
ппжара, прпцијеоенпм 
степену загађеоа са ппасним 
материјама, брпј 
ппвријеђених, прганизпвати 
гащеое ппжара и спасаваое 

 
 
Пперативне 
ватрпгасне снаге, ТВЈ 
Дпбпј и ДВД Дпбпј 
 
 
 
Штаб за ванредне 
ситуације 
 
Цивилна защтита 
јединице ппщте и 
специјализпване 
намјене 

Прганизација гащеоа ппжара пбавља ће се у складу са Планпм защтите пд ппжара града 
Дпбпј. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 
 
 
 

 

Прганизација и ппступци пружаоа прве медицинске ппмпћи у случају техничкп-
технплпшкпх несрећа 
 
Табела 54. 

Задаци       
(мјера ЗиС) 

Нпсипци Пперативни ппступци Извршипци 

Прганизација  
пружаоа прве 
медицинске 
ппмпћи 
Утврђиваое 
задатака 
нпсипцима 

 Штаб за 
ванредне 
ситуације 
  
Здравствене 
устанпве, 
Бплница Дпм 
здравља, 
ппдрушне 
амбуланте, 
приватне 
амбуланте, 
завпд за јавнп 
здравствп 
 
Хеликппрерски 
сервис 
Републике 
Српске  

Тријажу ппвријеђених, пружити 
хитну медицинску ппмпћ (преглед, 
пппис здравствених устанпва, 
струшних тимпва и грађана 
псппспбљених за пружаое прве 
медицинске ппмпћи) 
Пружаое хитне специјалистишке 
ппмпћи (преглед, пппис најближих 
специјалистишких устанпва 
бплница и др.) 
Екипе црвенпг крста, пбезбједити 
путеве за превпз ппвријеђених дп 
здравствених устанпва, пбезбједит 
превпз ппвријеђених у недпстатку 
специјализпваних впзила 
(преглед, пппис и врста впзила, 
ппдаци п власнику и лпкација 
впзила) пбезбједити ваздущнп 
спасаваое збпг хитнпсти и 
неприступашнпсти терена, 
Снимити стаое пбезбјеђеоа 
лијекпвима (преглед пппис 
апптека задужених за 
снабдијеваое пдгпвпрна лица 
власник са именпм и презименпм, 
брпј телефпна, 
Идентификпвати ппгинуле 
(преглед пппис ппгинулих), 
Здравственп збриоаваое 
ппвријеђених у стаципнарним 
здравственим устанпвама и 
другим пблицима здравственпг 
збриоаваоа 

У зпни сапбраћајних 
праваца са маоим 
брпјем ппгинулих: 
Здравствени радници, 
псппспбљени грађани за 
пружаое ПМП , 
припадници јединице 
ЦЗ за ПМП, екипе 
црвенпг крста 
пплицијске снаге, 
ватрпгасне јединице 
 
Са већи брпј ппгинулих: 
Здравствени радници, 
псппспбљени грађани за 
пружаое ПМП,  
припадници ЦЗ, 
пплицијске снаге, 
активисти црвенпг крста, 
ватрпгасне јединице 
 
На тешкп приступачнпм 
терену: 
Хеликпптерски сервис 
РС, припадници гпрске 
службе спасаваоа, 
планинарскп друщтвп и 
ватрпгасне снаге 
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Прганизација ветеринарске ппмпћи и асанација стпчнпг фпнда у случају техничкп-
технплпшких несрећа 
 
Табела 55. 

Задаци 
(мјера ЗиС) 

Нпсипци Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прганизација 
ветеринарске 
ппмпћи и 
стпшнпг фпнда 
утврђиваое 
задатака 
нпсипцима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Град Дпбпј,  
Пдјељеое за 
привреду и 
друщтвене 
дјелатнпсти, 
Пдјељеое за 
инспекцијске 
ппслпве и 
кпмуналну 
пплицију, 
ветеринарске 
институције, 
кпмунална 
предузећа, 
специјализпвана 
правна лица 

Пружаое хитне ветеринарске 
ппмпћи (преглед-пппис 
ветеринарских, лпвашких и 
других устанпва, струшних 
тимпва и грађана 
псппспбљених за пружаое 
ветеринарске ппмпћи 
Пружаое специјалистишке 
ппмпћи (преглед-пппис 
најближих  ветеринарских 
станица са адресама 
пдгпвпрних лица) 
Пбезбјеђеое путева за превпз 
ппвријеђених дп ветеринарских 
станице 
Прганизација прикупљаоа 
живптиоских лещева и перади, 
 уклаоаое раоене, 
ппвријеђене и бплесне стпке и 
перади, 
Пбезбјеђеое превпз впзилима 
угинилие ппвријеђене и 
бплесне стпке и перади, 
Пратити стаое прпвпђеоа 
активнпсти на спрешаваоу 
настанка и щиреоа заразних 
бплести, 
Прпвести мјеру защтите и 
спасаваоа са ветеринарским 
МТС, 
Пбезбиједити снабдијеваое 
лијекпвима, 
Прганизпвати анималну 
асанацију (утврдити задатке 
кпмуналним и другим 
предузећима) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правна и физишка лица 
влсници стпке и 
перади, лпвци, 
ветеринарски радници 
љекари и  
ветеринарски 
технишари 
Пбушени грађани за 
пружаое 
ветеринарске ппмпћи 
припадници цивилне 
защтите ватрпгасне 
јединице, пплицијске 
снаге 
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Прганизација пружаоа прве медицинске ппмпћи  и сахраоиваое настрадалих људи 
 
Табела 56. 

Задаци           
(мјера ЗиС) 

Нпсипци Пперативни ппступци Извршипци 

Прганизација 
асанације  
(утврђиваое 
задатака 
нпсипцима) 

Власници 
кприсници 
ппстрпјеоа и 
складищта ппасних 
материја на 
ппдрушју града 
Дпбпј, кпмунална 
предузећа, службе 
за грађевинарствп 
правна лица, 
инспекцијске 
службе 
Санитарна, 
здравствена, 
ветеринарска, 
защтита средине 

Прганизпвати технишки дип 
асанације, 
Прганизпвати хуману асанацију 
и индентификацију ппгинулих, 
Пдредити надлежне за 
идентификацију, 
Пдредити мјеста и резервна 
мјеста сакупљаое за 
индентификацију ппгинулих, 
Пдредити мјеста за укппаваое, 
Пдредити мјестп укппа акп 
нема грпбља, 
Прпвести санитарни надзпр над 
укпппп ппгинулих људи, 
 Увести карантин за спрешаваое 
щиреоа епидемије, епизптије-
пппис насеља, дијела насеља у 
кпме је пбезбијеђен карантин, 
Пбезбиједити ппдрушја, 
физишку защтиту и забрану 
кретаоа и забрану приступа 
мјестима за идентификацију, 
прикупљаое, закппаваое збпг 
спрешаваоа щиреоа заразе, 
пдредити лпкацију за 
прикупљаое лещева, пдредити 
лпкацију за закппаваое 
угинулих живптиоа, пдредити 
надлежне из ветеринарске 
службе за идентификацију, 
прпвести санитарни надзпр над 
закппаним живптиоама, 
пдредити лпкације за пдлагаое 
щтетиних и ппкварених 
прганских материја, 
пбезбиједити прпвпђеое 
дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације 

Физишка и правна 
лица, власници 
живптиоа, лпвци, 
здравствени радници 
(љекари, стпматплпзи, 
ветеринари, 
бплнишари) пбушени 
грађани за пружаое 
прве медицинске 
ппмпћи и 
ветеринарске ппмпћи, 
припадници цивилне 
защтите, ватрпгасне 
јединице, пплиција за 
пбезбјеђеое јавнпг 
реда и сапбраћаја, 
кпмунални радници 
(грпбари), јединице 
прве медицинске 
ппмпћи 
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Прганизација  асанације и идентификација ппгинулих врщиће се пп  прпписима 
(истражних судија, пплицијских  службеника, љекар, ппвјереник ЦЗ и др.) 
Сахраоиваое ппгинулих врщиће се на мјесним грпбљима.  
 
Преглед сапбраћајница на кпјима је дпзвпљен превпз ппасних материја 
 
Табела 57. 

Задаци  
(мјера ЗиС) 

Нпсипци Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нашин 
кприщтеоа 
сапбраћајница  

 
 
 
 
 
 
Град Дпбпј и 
субјекти  надлежни 
за путнишки и 
жељезнишки превпз 
ппасних материја 
на ппдрушју града 
 
 

Друмски сапбраћај: 
Пбавеза превпзника је да 
пријави сваки превпз ппасне 
материје надлежнпм тијелу за 
привреду, здравствпи 
сапбраћај, безбиједнпст, 
инсталирати сигналну ппрему  
уз пбавезну пратоу плиције 
 
Пбавеза града 
Пдредити сапбраћајнице на 
ппдрушју града кпје су у 
надлежнпсти града за превпз 
ппасних материја. 
 
Пбавеза републике 
Пдредити сапбраћајнице 
магистралне и регипналне за 
превпз ппасних материја. 
 
Жељезнишка мрежа: 
Пбавеза превпзника  
пбезбиједити сагласнпст 
надлежнпг пргана везанп за 
безбиједнпст превпза ппасне 
материје, пријава превпза 
надлежнпм пргану када се 
ппасне материје превпзе 

 
 
Град Дпбпј, субјекти 
надлежни за путнишки 
и жељезнишки 
сапбраћај за трансппрт 
ппасних материја, 
Пплиција, пперативни 
центар 121, 
Пстале пперативне 
снаге защтите и 
спасаваоа 

 

Сапбраћајнице кпјима је дпзвпљен превпз ппасних материја пдређене су Пдлукпм п 
превпзу ппасних материја на путевима на теритприји  града Дпбпј. 
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5.5. ППЖАРИ НА ПТВПРЕНПМ ПРПСТПРУ- ШУМСКИ ППЖАРИ 
 
Преглед извршилаца задатака и начин прганизпваоа у заштити пд шумских ппжара 
 
Табела 58. 

    Извршилац                                                          Задатак 

Грађани Ушещће у гащеоу ппжара 

Привредни субјекти и 
друга правна лица 

Ушещће у гащеоу ппжара, ращшищћаваое прплаза, евакуација људи и 
материјалнп-технишких средстава 

ТВЈ Дпбпј Ангажпваое впзила са ппремпм и људствпм на гащеоу ппжара и 
спасаваоу људи угрпжених ппжарпм ДВД  Дпбпј 

Дпм здравља Дпбпј  Ушещће у пружаоу прве медицинске ппмпћи 

Пплиција Ушещће на пбезбјеђеоу и усмјераваоа сапбраћаја ван зпне ппаснпсти 

Штаб за ванредне 
ситуације 

Усмјераваое и кппрдинираое активнпстима на прпвпђеоу 
пперативних мјера защтите и спасаваоа људи и материјалних дпбара 

Ппвјереници цивилне 
защтите МЗ 

Ушещће у гащеоу ппжара и агажпваое људи МЗ  на гащеоу ппжара 

 Јединице цивилне 
защтите за гащеое 
ппжара 

Гащеое ппжара и спасаваое људи и материјалних дпбара угрпжених 
ппжарпм 

 

Прганизација гащеоа ппжара пбавља ће се у складу са Планпм защтите пд ппжара града 
Дпбпј. 
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5.6. КЛИЗИШТА 
 
Преглед извршилаца и начин прганизације заштите пд клизишта 
 
Табела 59. 

Извршилац                                                Задатак 

Јединице цивилне защтите 
ппщте и специјализпване 
намјене 

Ушещће јединица цивилне защтите на спасаваоу 
станпвнищтва и материјалних дпбара 

Грађани Ушещће грађана у спасаваоу на угрпженпм клизищту 
станпвнищтва и материјалних дпбара 

Привредни субјекти и друга 
правна лица власници 
грађевинске механизације 

Ангажпваое механизације и ппреме на уклаоаоу велике 
кплишине пдрпна земљане и камене масе на путевима, 
ращшищћаваое сапбраћајница, уклаоаое препрека на 
путевима и евакуација станпвнищтва и материлалних 
дпбара 

Пдјељеое за прпстпрнп 
уређеое 

Ангажпваое грађевинске инспекције кпја ће предлпжити 
краткпрпшне и дугпрпшне мјере защтите, ангажпваое 
струшнп-технишкпг пспбља кпје ће непрекиднп врщити 
дежурствп и у зависнпсти предлагати најцјелисхпдније 
мјере защтите 

Пдјељеое за стамбенп 
кпмуналне ппслпве 

Пбезбјеђеое алтернативнпг смјещтаја лицима кпја су 
пстала без крпва над главпм 

Пдјељеое за привреду и 
Пдјељеое за финансије 

Пбезбјеђеое алтернативнпг смјещтаја, прганизпваое 
прве ппмпћи  и исхране у угпститељским пбјектима 

Дпм здравља Дпбпј  Пружаое прве медицинске ппмпћи 

ЦЈБ Дпбпј Ушещће у пбезбјеђеоу клизищта и других безбједнпсних 
мјера 

Штаб за ванредне ситуације Рукпвпди и кппрдинира активнпсти на прпвпђеоу 
пперативних мјера защтите и спасаваоа људи и 
материјалних дпбара. 
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5.7.  ЗАШТИТА И СПАСАВАОЕ ПД  ЗАРАЗНИХ БПЛЕСТИ, ЕПИДЕМИЈЕ КПЈЕ УГРПЖАВАЈУ 
ЖИВПТЕ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЖИВПТИОА, БИЉКА, НАМИРНИЦЕ БИЉНПГ И 
ЖИВПТИОСКПГ ППРИЈЕКЛА КАП  И  САНИТАРНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 

Защтита и спасаваое пд епидемија и санитарних ппаснпсти прпвпди се у складу са 
пдредбама Закпна п защтити станпвнищтва пд заразних бплести. Наведени закпн 
пбавезује ппщтине-градпве да пбезбиједе пптребне материјалне услпве за прпвпђеое 
прпписаних мјера защтите станпвнищтва пд заразних бплести и струшни надзпр над 
прпвпђеоем тих мјера. 
 

Санитарне ппаснпсти рјещавају се прпвпђеоем ппщтих мјера спрешаваоа и 
сузбијаоа заразних бплести кпје пбухватају здравствену исправнпст хране и впде за пиће и 
дезинфекцију превпзних средстава. Министар мпже, кпд ппјаве пваквих заразних бплести, 
пгранишити кретаое у зараженим или неппсреднп угрпженим ппдрушјима. 
 

Кад се пбим и нашин примјене мјера реализује за ппједине врсте епидемија, а неке 
пд епидемија мпгу у краткп вријеме захтијевати упптребу великпг брпја здравствених 
радника, санитетскпг материјала   и лијекпва, мпра се за сваку пд пријетећих епидемија 
предхпднп дпнијети свепбухватни план приправнпсти на наведену угрпжеопст. 
 

Ветеринарска инспекција у сарадои са ветеринарским устанпвама. Станицама и 
амбулантама у слушају ппмпра стпке кпје на епизпптијпм ппгпђенпм ппдрушју ангажпваће 
дпвпљан брпј ветеринарских радника ради прпвпђеоа мјера сузбијаоа и искпрјеоиваоа 
бплести. Услушају маока ветринарских радника у епизпптскпм ппдрушју, директпр 
ветеринарске управе мпже са других ппдрушја ангажпвати дпвпљан брпј снага и средстава. 
 

Пплиција на захтјев ветеринарске инспекције  пружа ппмпћ у прпвпђеоу следећих 
мјера: спрешаваое приступа зараженим мјестима и ппдрушјима, пгранишавају прпмет 
живптиоа, забрану кретаоа живптиоа и лица на зараженпм ппдрушју, кап и прпвпђеое 
других мјера защтите здравља живптиоа пд заразних бплести. 
 

Кпд ппјаве епифитпција у прпизвпдои, преради, складищтеоу биља и биљних 
прпизвпда прпвпђеое фитпсанитарних мјера врще се према упуству фитпсанитарнпг 
инспектпра или щумскпг инспектпра, у складу са Закпнпм п защтити биља. За сваку врсту 
бплести или щтетпшина, зависнп п нашину оихпвпг пренпщроа и распрпстраоеоа те 
зависнп пд тпга кпји је дип биљке заражен, фитпсанитарни инспектпр у сарадои  са 
Пдјељеоем за привреду и друщтвене дјелатнпсти града Дпбпј пдредиће мјере ппступаоа. 
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ШЕМА 24-  ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА У СЛУЧАЈУ ЕПИДЕМИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7.1. Прганизација превентивних мјера у случају епизпптија 
 

Превентивне мјере пд ппјаве епизпптије пбухватају стални ветеринарски надзпр над 
живптиоама, кпји прпвпде власници живптиоа и  ветеринарске службе.  Ппред тпга 
пве мјере прпвпде се изплацијпм и карантинпм, стрпгп кпнтрплисаним клаоем и 
асанацијпм ппјединашнп заражених живптиоа те кпнтрплпм и пгранишаваоем 
прпмета, живптиоа, стпшне хране и  намирница живптиоскпг ппријекла из 
епизпптијпм угрпженпг града Дпбпј или сусједних ппщтина. 

Пбавјещтаваое п 

ппјави епидемија 

Штаб за ван. сит. 

здравства Републике 

Српске 

Градпнашелник 

Штаб за ван. ситуац.  

града Дпбпј 

Изврщипци Институт 
за защт. задр. РС 
завпд  Дпбпј 

Ппрпдишна медицина 

Хитна ппмпћ  Дпм 
здравља превпз 
пбпљелих 

Ппщта бплница 
Дпбпј лијешеое 
пбпљелих 

Штаб за ванредне 

ситуације 

 Епидемиплпщка 
служба праћеое 
епидемије у 
щкплама 

Епидемип.службапра
ћеое епидем. у уста. 
кплективнпг бправка  

Апптеке пбезбеђеое 
пптребних лјекпва 

Регипнални 
Пперативни 
центар 121 
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У слушају ппјаве епизпптија у сусједним ппщтинама инспектпр дпнпси рјещеое п забрани 
кретаоа прпмета и превпза живптиоа и живптиоских прпизвпда крпз град Дпбпј. 
 
ШЕМА 25-    ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА У СЛУЧАЈУ ЕПИЗППТИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.7.2. Прганизација превентивних мјера у случајевима ппјаве биљних бплести 
 

Превентивне мјере за спрјешаваое ппјаве биљних бплести пбухватају здравствени 
надтзпр, а прпвпде га власници биља, биљних прпизвпда, правна лица са ппсебним 
пвлащћеоима, давапци услуга прпвпђеое ппступака здравствене защтите биља и 
надлежних тијела државне управе. Ппјавпм бплести предузимају се Закпнпм утврђене 
мјере за оенп искпрјеоиваое шиме се спрешава настанак биљних бплести. Велике 
несреће мпгу узрпкпвати епифитпције-епидемије бплести биљака, узрпкпване гљивама, 
бактеријама или вирусима. Министар ће при ппјави бплести кпја пријети ппјавпм 

Пбавјещтеое п мпгућ. 
ппјави епизптије 

Републишке 
институције 

Пперативни центар 

121 

Градпнашелник 

Републишка 
ветеринарска 
нспекција 

Републишка 
ветеринарска 
инспекција Дпбпј 

Штаб за анредне 

ситуације 

Ветеринарске 
станице и 
амбуланте града 

Шумарија, већа 
ппљппривредна 
друщтва 

Лпвашка и друга 
удружеоа (прати 
стаое дивљаши) 

Власници угрпже. 
живптиоа 



93 
 

епифитпција пдредити заражена, угрпжена и незаражена ппдрушја те прпписати мјере 
сузбијаоа щиреоа щтетиних прганизама (бактерија и вируса). 
 
 
ШЕМА 26-  ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ 
БИЉНИХ БПЛЕСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пбавјещтаваое п 
мпгућпј епидемији 

Републишке 
институције 

Пперативни 
центар121 

Градпнашелник 

Фитпсанитетска 

инспекција 

Агенција за пружаое 

струшних услуга у 

ппљппривреди 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Агенција за 
пружаое струшних 
услуга у ппљппри. 

Пружаое услуга 

защтите биља 

Власници угрпженпг 
биља, намирница 
биљнпг пријекла 
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5.7.3. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА  МЈЕРА У СЛУЧАЈЕВИМА ЕПИДЕМИЈА, ЕПИЗППТИЈА И 
БИЉНИХ БПЛЕСТИ 
 
5.7.4. Прганизација прпвпђеоа  мјера у случајевима епидемија 
 
 Мјере се прпвпде у складу са Закпнпм. Хигијенскп-епидемиплпщкпа анализа, брпј 
пбпљелих са тежпм клинишкпм сликпм, брпј умрлих у епидемији,  трајаое епидемије, 
нашин збриоаваоа пбпљелих лица са тежпм клинишкпм сликпм, брпј умрлих у епидемији, 
предвиђенп трајаое епидемије, нашин збриоаваоа пбпљелих лица са тежпм клинишкпм 
сликпм те нашин ппступаоа са лицима кпје су биле у кпнтакту са пбпљелим лицима. 
Нашин асанације прпстприја и прпстпра дезинфекције предмета кпји су били у кпнтакту са 
пспбљем. Пптребе и нашин изплације ппдрушја у кпјем је зараза утврђена те пптребе 
увпђеоа надзпра над кретаоем станпвнищтва у из тих ппдрушја. Брпј пптребних  екипа за 
лијешеое и здравствени надзпр, пптребни материјал и лијекпви те лишна защтитна 
средства екипа ангажпваних у прпвпђеоу мјера здравственпг збриоаваоа. Мјеста 
лијешеоа пбпљелих лица (кућна оега или у здравственим устанпвама), пптребнп  
прилагпђаваое здравствених устанпва за прихват већег брпја пбпљелих  лица. 
 
Прпвпђеое  мјера лијешеоа пбављају љекарске екипе Дпма здравља Дпбпји Ветринарске 
станице и Ветеринарске амбуланте ппд надзпрпм Регипналнпг завпда Института за 
защтиту здравља Републике Српске – Завпд у Дпбпју. 
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ШЕМА 27-    ПРГАНИЗАЦИЈА КУРАТИВНИХ МЈЕРА У СЛУЧАЈУ ЕПИДЕМИЈА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пбавјещтаваое п 
ппјави епидемија 

 Штаб за ван. ситуације 
Републике Српске 

Градпнашелник 

Кризни щтаб здравства 
града Дпбпј 

  Института за защтиту 
здравља РС. завпд 
Дпбпј 

Ппрпдишна медицина 
збриоаваое лакщих 
слушајева 

Бплница збриоаваое 
пбпљелих  са тещкпм 
клинишкпм сликпм 

Хитна ппмпћ -  превпз  
пбпљелих 

Патрпнажна служба и 

лјешеое у станпвима и  

кућама 

Штаб за ванредне 

ситуације града 

Дпбпј 

Редпвне снаге 
пбезбјеђеое услпва 
за рад тимпвима 

Устанпве и правна 
лица (прпщиреое 
капацитета здравс. 
стаципнара 

Удружеоа и друщтва 
(за збриоаваое 
пбпљелих) 

Цивилна защтита-

јединице за лпгистику 

(псниваое 

привременпг кампа) 

Пперативни центар 
121 
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5.7.5. Прганизација прпвпђеоа куративних мјера у случајевима епизпптије 
 

Прганизацију прпвпђеоа куративних мјера у слушају епизптије прганизује 
Ветеринарска станица Дпбпј кпја за ту пптребу пдређује групу ветеринарских радника 
ради примјене куративних мјера сузбијаоа и искпрјеоиваоа бплести, а мпже затражити и 
ушещће и цивилне защтите. Примјена куративних мјера пдређује се  Планпм за  дптишне 
епизпптије. Ветеринарска станица Дпбпј, у складу са републишким планпм дужна је 
нашинити градски План активнпсти, кпјим ће прецизирати пптребна ангажпваоа 
ветеринарских и других радника на искпрјеоиваоу епизпптије те улпге и задатака других 
снага (пплиције, цивилне защтите) у прпвпђеоу защтитних мјера. 
 

Укпликп је епизпптијпм захваћенп веће ппдрушје, а на ппдрушју града нема 
дпвпљнп ветеринарских радника, директпр Ветеринарске станице Дпбпј, мпже у складу са  
Планпм при ппјави епизпптије, тражити ппмпћ  других ппдрушја и пбезбиједити пптребан 
брпј ветеринара за прпвпђеое куративних мјера. 
 

Кпд изузетних слушајева директпр ће дпнијети мјеру аутпназије живптиоа, оихпве 
сигурне асанације и унищтаваое кпнтаминираних предмета. 
 

Накпн  епизпптије и уклаоаоа живптиоа, прпстпре и предмете са кпјим су 
заражене живптиое дплазиле у кпнтакт пбавезнп је дезинфекпвати те прпвести заврщну 
дезинфекцију и дератизацију. Пве мјере прпвпде се кап пбавезна закпнска мјера пп 
налпгу ветеринарске инспекције. Пву мјеру прпвпде струшоаци и пвлащтена правна лица. 
 

Ушещће цивилне защтите биће на ппмпћним ппслпвима и лпгистишка ппмпћ 
ветеринарским екипама. 
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ШЕМА 28-  ПРГАНИЗАЦИЈА ПРИМЈЕНЕ КУРАТИВНИХ МЈЕРА ЗА СЛУЧАЈ ЕПИЗППТИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пбавјещтеое п ппјави 
епизпптије 

Републишке 
институције 

Пперативни центар 

121 
Градпнашелник 

Ветеринарска 
инспекција                                                                                                                         

Агенција за узгпј и 
защтиту живптиоа 

Штаб за ванредне 
ситуације 

Ветеринарске 
станице и 
амбуланте  

Власници 
грађевинске 
механизације 

Правна лица са 
лиценцпм за превпз 
угинуле и заражене 
стпке 

Правна лица пвлащт. 
За дезинфекцију, 
дезинсекцију и 
дератизацију 

Власници 
заражених живпти. 
хране и пбјеката 
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5.7.6. Прганизација прпвпђеоа куративних мјера у случајевима ппјаве биљних бплести 
 

Куративне мјере сузбијаоа и искпрјеоиваоа бплести биљака у слушају епифитпција 
прпвпде се на зараженпм ппдрушју примјенпм прпписаних мјера сузбијаоа щиреоа 
щтетних прганизама. 
 

У прпвпђеоу мјера ппступаое зависи пд врсте бплести или щтетпшини, а 
ангажпваће се правна лица са адекватнпм механизацијпм, затим правна лица 
регистрпвана за пбављаое ппслпва сузбијаоа и искпрјеоиваоа щтетних прганизама у 
ппљппривреди и щумарству средствима за защтиту биља, правна лица пвлащтена за 
прпвпђеое дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 
 

Узрпшницима бплести и пбпљелима биљним врстама приступиће се у складу са 
упутствима фитпсанитарне инспекције, изврщиће се стерилизација прпстпра и предмета 
кпји су били у дпдиру са узрпшницима заразних бплести. Стерилизацију ће пбављти правна 
лица. Министар за ппљппривреду ће забранити узгпј кпнтаминираних биљних врста кпје 
мпгу пренпсити бплест. 
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ШЕМА 29-  ПРГАНИЗАЦИЈА ПРИМЈЕНЕ КУАТИВНИХ МЈЕРА У СЛУЧАЈУ ЕПИФИЦПТИЈА 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пбавјещтеое п пријетои 
ппјаве епифицптија 

 

Републишке институције 

Пперативни центар 

121 

Градпнашелник 

Фитпсанитетска 

инспекција 

Пплиција ЦЈБ Дпбпј 

Пружаое услуга защтите 

биља 

 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Ппвјереници за 

защтиту и спасаваое 

мјесних заједница 

Кпмунална предузећа 

и ппгпни у мјесним 

заједницама 

Власници зараженпг 

биља, прпстпра, 

предмета и 

прпизвпдних ппгпна 
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5.7.6. ПРГАНИЗАЦИЈА УЧЕШЋА – УКЉУЧИВАОЕ ДПДАТНИХ ППЕРАТИВНИХ СНАГА И 
НПСИЛАЦА И  ПРПВПЂЕОЕ МЈЕРА НАРЕЂЕНИХ ПД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ 
 
5.7.8. Епдемија 
 

Нпсипци прпвпђеоа мјера защтите у слушају ппјаве епидемије је Штаб за защтиту и 
спасаваое града Дпбпј. Главне активнпсти у прпвпђеоу куративних мјера пбављају 
тимпви примарне здравствене защтите дпк ће лијешеое пбављати у бплнишким 
пдјељеоима.  

Тимпви  здравствене защтите и бплнице нису у мпгућнпсти у пптпунпсти преузети 
велики брпј пбпљелих у слушају велике епидемије па ће се мпрати репрганизпвати и 
прпщирити капацитети прихвата и ппвећати брпј тимпва за прихват и лјешеое пбпљелих у 
слушају епидемије. 
 

Прпвпђеое пбавезне прптивепидемијске дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације ће бити  дјелптвпрна, збпг присутнпсти заједнишких инсталација кпје ће 
спријешити или пнемпгућити  друге путеве пренпса и мјеста размнпжаваоа узрпшника.  

У тим слушајевима мпгуће је да ће се дијелпви града и насеља сматрати 
кпнтаминирани узрпшникпм карантинске димензије. Из тих разлпга мјеста за лијешеое 
мпрају бити пптпунп пдвпјена, да немају међуспбну везу кпје би мпгле бити узрпшници 
пренпса епидемије на пстали дип насеља, кпји се не мпгу успјещнп кпнтрплисати 
прпвпђеоем пбавезне дезинфекције, дезинсекције и дератизације. При тпме треба 
впдити рашуна п прирпдним миграцијама пренпсника па се кпд дпдира лпкација за 
лијешеое карантинских пбпљеоа и прпглащеое ппдрушја мпгуће кпнтаминације мпра 
уважити мищљеое ветеринарских институција. 
 

Капацитети здравствених устанпва у услпвима епидемије мпгу ппстати пгранишени 
у услпвима каратинских епидемија, па би се мпралп наћи рјщеое лијешеоа у адекватним 
прпстприма. Ппслуживаое таквих привремених прпстпра билп би у надлежнпсти јединица 
цивилне защтите града Дпбпј и Црвенпг крста, акп и тп није дпвпљнп тражиће се ппмпћ пд 
Републике. 
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ШЕМА  30-  ПРГАНИЗАЦИЈА ПРИХВАТА ДПДАТНИХ СНАГА И ПРИМЈЕНА АДЕКВАТНИХ 
МЈЕРА  У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Захтјев за ппјашаваое 
снага защтите и 
спасаваоа 

 Штаб за ван. ситуације  
Републике Српске 

Пперативни центар 

121 
Градпнашелник 

Дпдатне пперативне 

снаге ван ппдрушја  

Хитна ппмпћ са стране 
прва ппмпћ и превпз 
пбпљелих 

Апптеке са стране 
пбезбеђеое 
прптивепидемипл. 
лијекпва 

Теренски тимпви 
(тријажа и 
збриоаваое лакщих 
слушајева 

Члан  Штаба за ПМП 

града Дпбпј 

Штаб за ванредне 

ситуације града Дпбпј 

Захтјев за ппјашаваоем 

снага защтите и 

спасаваоа пд РС 

Бплнице са стране 
(збриоаваое 
пбпљелих са тещкпм 
клинишкпм сликпм) 
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5.7.9. Епизпптије 
 

Ветеринарска станица Дпбпј кап нпсипц прпвпђеоа защтите прптив епизпптија 
прганизује ппзиваое и прихват свих ветеринарских радника, а ветеринарски инспектпр 
прпвпди надзпр над прпвпђеоем налпжених мјера защтите. Акп се утврди да нема 
дпвпљнп ветеринарских радника, Пдјељеое за привреду и друщтвене дјелатнпсти  
ангажпваће дпдатни брпј ветеринарских радника са прпстпра Републике Српске. 
Ветеринарска станица Дпбпј прганизује прихват и кппрдинира рад псталих пптребних 
снага кпје ће бити у функцији ппмпћи, а на оен захтјев  Штаб за защтиту и спасаваое  
пбезбјеђује дпдатне снаге пп наређеоу Градпнашелника. 
 
ШЕМА 31-   ПРГАНИЗАЦИЈА ПРИХВАТА ДПДАТНИХ СНАГА И ПРИМЈЕНА МЈЕРА У СЛУЧАЈУ 
ППЈАВЕ ЕПИЗППТИЈА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Републишка управа за 

ветеринарствп 

Пперативни центар 121 Градпнашелник 

Дпдатне пперативне 

снаге ван ппдрушја града 

Правна лица пвлащтене 
за дезинфекцију, 
дезинсекцију и 
дератизацију 

Правна лица пвлащтена 
за превпз и асанацију 
угнулих зараже.живптио 

Ветеринарска 
станица Дпбпј 
(кппрдинатпр прихв. 
дпдатн. снага) 

Ветеринарски 

теренски тимпви 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Захтјев за 
ппјашаваое снага 
защтите и 
спасаваоа 

Захтјев за ппјашаое снага 

защтите и спасаваоа 
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5.7.10. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА АСАНАЦИЈЕ СА ПРЕГЛЕДПМ ПРАВНИХ ЛИЦА КПЈА  
ПБЕЗБЈЕЂУЈУ СНАГЕ И СРЕДСТВА ЗА АСАНАЦИЈУ 
 
5.7.11. Епидемије 
 

Нпсипц прпвпђеоа мјера защтите у слушају епидемија и прпвпђеоа асанације је 
Штаб за ванредне ситуације града Дпбпј. 
Асанација пбухвата преглед празних кућа и станпва на цјелпкупнпм ппгпђенпм прпстпру, 
пд стране за ту намјену ппсебнп ппремљених и псппспбљених екипа Дпма здравља Дпбпј, 
у циљу прпналаска, идентификације, превпза и сахраоиваоа умрлих лица, те пбавезне 
заврщне дезинфекције, дезинсекције и дератизације прпстпра и предмета. 
 

Асанацију претраживаоем и идентификацију прпвпди при ппјави заразних бплести 
јединице цивилне защтите града  специјализпване намјене јединица за РХБ 
декпнтаминацију. Превпз умрлих смије се врщити самп санитетским и ппсебнп 
прилагпђеним впзилима, кпја се мпрају ппслије дезинфикпвати. Умрла лица се пп 
изврщенпј индентификацији затварају у сандуке те се закппавају на прпписан нашин пд 
стране пвлащтене институције. 
 

Пбавезну  прптив епидемијску дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију пбавља 
Дпм здравља Дпбпј, а акп затп немама дпвпљнп капацитета затражиће ппмпћ пд Штаба за 
ванредне ситуације града Дпбпј да ангажује дпдатне снаге регистрпваних институција за 
пву намјену. 
 

На ппдрушју града дјелују правни субјекти надлежни за пве ппслпве:                                                                                                                       
Регипнални завпд Института за защтиту здравља РС завпд Дпбпј,Дпм здравља Дпбпј и                                                                                                                       
Ветринарска станица Дпбпј. 
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ШЕМА 32-  ПРГАНИЗАЦИЈА АСАНАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градпнашелник Пперативни центар  

121 

 Штаб за ван. Сит. 
здравства града Дпбпј 
(нпсипц задатка) 

Штаб за ванредне 

ситуације града 

Дпбпј 

Редпвне снаге Дпма здравља 
Дпбпј, Ппщта бплница Дпбпј 
пдјељеое патплпгије, пплиција: 
превпз, пбезбеђеое 
идентификација умрлих) 

Ангажпвани судски вјещтаци за 

идентификацију умрлих Крим 

инспектпр, фптпграф и 

евидентишар 

 

Кпмуналне службе ппгпђених 

ппдрушја (сахрана умрлих) 

Мпбилисане институције 

власници мртвашница за 

задржаваое умрлих 

Мпбилизација правних 
субјеката (власника 
механизације за искпп 
грпбница) 

Јединица за лпгистику 

специјализпвана 

јединица ЦЗ-ппремаое и 

ппкпп умрлих 

Институције регистрпване за 

дезинфекцију, дезинсекцију 

и дератизацију (асанација 

прпстпра у кпјима је 

бправила умрла пспба) 
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5.7.12. Епизпптије 
 

У асанацији ушествују кпмунална прдузећа и разлишите специјалистишке институције 
за прпвпђеое асанације и превпз дп збриоаваоа живптиоских лещева, кпнтаминиране 
хране, шищћеое щтала за стпку заврщне дезинсекције и дератизације прпстпра, те 
збриоаваое кптаминиранпг стајоака. 
 
Задаци су следећих институција: 
Ангажпваое кпмуналних и привредних друщтава, грађана и припадника цивилне защтите: 

 Мащинска и рушна санација и шищћеое кпнтаминираних ппврщина угпја стпке пд 
стајоака, пстатака хране и псталпг птпада, те санираое пдлагалищта стајоака у 
складу са налпгпм надлежнпг ветеринара или ветеринарскпг инспектпра, (укпликп 
тп нису оихпви у мпгућнпсти власници угинулих и заражених живптиоа) 

 Закппаваое угинулих живптиоа и живптиоских пстатака ппд надзпрпм надлежнпг 
ветеринара или ветеринарскпг инспектпра 

 Надзпр над правилним збриоаваоем угрпжених живптиоа и оихпвих пстатака, 

 Кппрдинација дезинфекције щтала и псталих прпстпра за узгпј стпке пбавиће 
надлежне институције за прпвпђеое дезинфекције,, дезинсекције и дератизације, 
и тп  заврщну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију: 

 Прпстприма у кпјима су узгајане живптиое 

 Прпстприма  пдлагаое кпнтаминиранпг ђубрива 

 Прпстприма  за закппаваое угинулих живптиоа 

 Предузећа за превпз и збриоаваое угинулих живптиоа пбпљелих пд врлп ппасних 
заразних бплести,кап и  превпз ппаснпг птпада дп мјеста оегпвпг збриоаваоа. 
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ШЕМА 33-  ПРГАНИЗАЦИЈА  АСАНАЦИЈЕ ЖИВПТИОА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градпнашелник Пперативни центар 

121 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Републишке 

институције (нпсипци 

прпвпђеоа) 

Снаге за ппмпћ 
нпсипцима 
изврщеоа 

Редпвне снаге: 

ветеринарски Институт 

Баоа Лука 

Ветеринарска инспекција 

Санитарна инспекција 

Мпбилисани правни 
субјекти (власници 
механизације за искпп 
јама) 

 Специјализпвана 
јединице цивилне 
защтите  за асанацију 

Ветеринарске станице и 
амбуланте (прикуп. прев. 
и закппаваое живптиоа) 

Институције пвлащтене 
за дезинфекцију, 
дезинсекцију  
дератизацију и асанацију 
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5.8. ЗАШТИТА И СПАСАВАОЕ ПД НУКЛЕАРНИХ И РАДИПЛПШКПХ НЕСРЕЋА 
 

Прганизација прпвпђеоа пбавеза из Републичкпг Плана и прпграма заштите пд 
Ијпнизирајућег зрачеоа из Републичкпг Плана и прпграма ппступака у случају 
нуклеарне несреће 
 

Републишки План и прпграм мјера защтите пд ијпнизирајућег зрашеоа те 
интервенција у слушајевима ванреднпг дпгађаја прпписује нашин прпвпђеоа защтите пд 
нуклеарних и радиплпщких несрећа и налаже да се мјере прпвпде у кппрдинацији свих 
субјеката. 
Нпсилац прпвпђеоа защтите на нивпу града Дпбпј је Штаб за ванредне ситуације и 
пперативне снаге защтите и спасаваоа, рукпвпдствп цивилне защтите и јединице цивилне 
защтите специјализпване намјене и удружеоа грађана. 
 

На ппдрушју града Дпбпј ппаснпст мпже настати пд  хаварије нуклеарних електрана 
Крщкп у  Слпвенија и Пакс у Мађарскпј. 
 
5.8.1. ЗАДАЦИ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  СПЕЦИЈАЛИЗПВАНЕ НАМЈЕНЕ ЗА 
РАДИПЛПШКУ ДЕКПНТАМИНАЦИЈУ 
 
Задаци у јединицама цивилне защтите града Дпбпј биће пдређени врстпм и пбимпм 
угрпженпсти. 
 
5.8.2. ЗАДАЦИ ППЕРАТИВНИХ СНАГА И НАЧИН УЗБУОИВАОА И ПБАВЈЕШТАВАОА 
СТАНПВНИШТВА П НУКЛЕАРНИМ И РАДИПЛПШКИМ ППАСНПСТИМА 
 

У складу са назнашеним врстама и пбиму угрпжаваоа, пперативне снаге кпје би 
мпгле бити ангажпване при нуклеарним и радиплпщким несрећама су: 
Штаб за ванредне ситуације града Дпбпј  са задаткпм праћеоа и дистрибуцијпм 
наређених задатака, субјектима за изврщеое. 
Кпмадири јединица цивилне заштите града са задаткпм кппрдинације и извршаваое 
наређених задатака 
Пплиција за пбезбеђеое приступа кпнтаминиранпм ппдручју 
Ватрпгасне јединице за прпвпђеое декпнтаминације 
Здравствене устанпве за медицинскп збриоавао угрпжених лица 
Надлежне институције републичке и градске задужене за лпкалне, регипналне и 
магистралне путеве за пбиљежаваое пбилазних праваца за путеве кпји прплазе крпз 
кпнтаминирана ппдручја. 
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Пбавјещтаваое станпвнищтва п ппаснпстима врщи се путем електрпнских медија и 
средствима узбуоиваоа пп наређеоу Градпнашелника града Дпбпј. 
 
5.8.3. ЛПКАЦИЈА И РЕСУРСИ ЗА ДЕКПНТАМИНАЦИЈУ ЉУДИ, ЖИВПТИОА И 
МАТЕРИЈАЛНИХ ДПБАРА ПРИ ППЈАВИ НУКЛЕАРНЕ И РАДИПЛПШКЕ НЕСРЕЋЕ 
 

Декпнтаминација у слушају ппјаве ппаснпсти изазване на нуклеарним електранама 
Крщкп и Пакс пбавити впдпм из впдпвпда или бунара. 
Декпнтаминација у слушају сапбраћајних несрећа или других разлпга пбавља се самп на 
кпнтаминиранпм ппдрушју пд стране специјализпване јединице за  РХБ  декпнтаминацију, 
кпје са спбпм дпвпзе средства и ппрему за декпнтаминацију. 
Лпгистишку ппмпћ пвим јединицама пружиће ватрпгасне јединице дпвпзећи впду за 
декпнтаминацију. 
 
5.8.4. ПРГАНИЗАЦИЈА УППЗНАВАОА СТАНПВНИШТВА П ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА, 
ЛИЧНПМ, УЗАЈАМНПЈ И КПЛЕКТИВНПМ ЗАШТИТИ П НАСТАЛПЈ ППАСНПСТИ И 
ПРПВПЂЕОЕ МЈЕРА У СЛУЧАЈУ НУКЛЕАРНИХ  НЕСРЕЋА 
 

Уппзнаваое станпвнищтва у слушају  пд нуклеарне  несреће прпвпдиће се на пснпву 
унапријед дпнесених упутстава станпвницима какп би се смаоилп вријеме дјелпваоа 
зрашеоа. 
 
ШЕМА 34- ПРГАНИЗАЦИЈА И УППЗПРАВАОЕ СТАНПВНИШТВА П ППСТУПЦИМА КПД 
ППЈАВЕ  НУКЛЕАРНЕ НЕСРЕЋЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.5. ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА СКЛАОАОА, ЕВАКУАЦИЈЕ И ЗБРИОАВАОА У СЛУЧАЈУ 
ППЈАВЕ НУКЛЕАРНЕ И РАДИПЛПШКЕ НЕСРЕЋЕ 
 

Прганизпванп склаоаое ће се мпрати прпвпдити самп акп су кпнтаминирана јавна 
мјеста и јавне устанпве. Ппмјераое у јавним устанпвама прпвпде саме устанпве, а 
прпвпђеое ппмјераоа станивнищтва на јавним мјестима прпвпде јединице цивилне 
защтите ппгпђенпг ппдрушја. За ппмјеренп станпвнищтвп кпристиће се најближи јавни 
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центар 121 

Настанак 

ппаснпсти 

Припреме лиш. и 
узаја . защтита у 
устанпвама 

Штаб за ванредне 
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грађевински пбјекти, а впђеое евакуације са птвпренпг прпстпра прпвпдиће пплицијска 
станица на захтјев градпнашелника, пднпснп лица кпје пн пвласти. Надзпр и кпнтрплу 
склаоаоа станпвнищтва са птвпренпг прпстпра пбавиће кпмадири јединица цивилне 
защтите. 
 

Евакуација и збриоаваое људи кпји бправе у кпнтаминиранпм прпстпру са 
мпгућнпщћу пзбиљних здравствених прпблема спрпвпди Штаб за ванредне ситуације 
града Дпбпј пп наређеоу градпнашелника. Евакуација и збриоаваое станпвнищтва 
изврщиће се у слпбпдне капацитете неугрпженпг ппдрушја града. У  сврху евакуације 
станпвнищтва ангажпваће се пптребне снаге превпзнишких предузећа, а  збриоаваое 
станпвнищтва врщиће екипе црвенпг крста града Дпбпј и јединице цивилне защтите  
мјеста кпја се евакуищу. 
 
ШЕМА 35- ПРГАНИЗАЦИЈА ПРПВПЂЕОА СКЛАОАОА, ЕВАКУАЦИЈЕ И ЗБРИОАВАОА У 
СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ НУКЛЕАРНЕ И РАДИПЛПШКЕ  НЕСРЕЋЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.6. ПРГАНИЗАЦИЈА И МПГУЋНПСТИ ПРУЖАОА ПРВЕ МЕДИЦИНСКЕ ППМПЋИ У 
СЛУЧАЈУ НУКЛЕАРНЕ И РАДИПЛПШКЕ НЕСРЕЋЕ 
 

Пдлуку п велишини ангажпваоа екипа за прву медицинску ппмпћ биће дпнесена у 
складу са мјесним приликама шлан Штаба за прпвпђеое мјера защтите пд нуклеарне и 
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радиплпщке несрећа, а ангажпваое пптребних снага пбавља Штаб за ванредне ситуације 
града Дпбпј. 

Хитна медицинска ппмпћ града Дпбпј распплаже са 1 тимпм хитне медицинске 
ппмпћи и 5 санитетских впзила. При тпме треба уважити да би се пдмах укљушили тимпви 
кпји се налазе у служби, дпк се пстали тимпви мпгу укљушити у други круг пружаоа хитне 
медицинске ппмпћи у рпку пд некпликп сати. 
 
 
ШЕМА 36-   ПРГАНИЗАЦИЈА ПРУЖАОА ПРВЕ МЕДИЦИНСКЕ ППМПЋИ У СЛУЧАЈУ ППЈАВЕ 
НУКЛЕАРНЕ И РАДИПЛПШКЕ НЕСТЕЋЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. АКЦИДЕНТНА СТАОА НА ДЕППНИЈАМА ПТПАДА 
 

На ппдрушју града Дпбпј ппстпји деппнија крутпг и ситнпг птпада, али не ппстпји 
деппнија ппаснпг птпада па се не предвиђа ппјава великих несрећа или катастрпфа на 
деппнији птпада. Највећа ппаснпст мпже настати ппјава ппжара, кпји је шестп праћен 
ппјавпм врлп ппасних, шестп канцерпгених прпдуката. Гащеое ппжара пбављаће ТВЈ 
Дпбпј, уз евентуалну ппмпћ кпмуналнпг предузећа Прпгрес, укпликп се укаже пптреба за 
упптребпм гађевинских мащина за затрпаваое ппжара земљпм ангажпваће се 
грађевинска предузећа „Јпсиппвић“ и предузећа кпја се баве експлпатацијпм щљунка. 
 

Велика ппаснпст кпд деппнпваоа птпада је загађеое ппдземних впда. Пва ппјава 
се мпра редпвнп кпнтрплисати те укпликп мјереоа ппкажу да деппнија загађује ппдземне 
впде исту је пптребнп затвприти, а садржај деппније адекватнп збринути. 
 
Свака деппнија мпра да има План управљаоа деппнијпм. 
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7. ИЗАЗВАНЕ НЕСРЕЋЕ  У  ДРУМСКПМ И ЖЕЉЕЗНИЧКПМ САПБРАЋАЈУ 
 
Преглед правних лица, редпвних служби и  пптребни капацитети за прпвпђеое 
активнпсти  у сапбраћајним несрећама. 
 
Табела 60. 

Задаци(мјера ЗиС) Нпсипци Пперативни ппступци Извршипци 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преглед правних 
лица, редпвних 
служби и других 
пптребних 
капацитета за 
прпвпђеое 
активнпсти за 
птклаоаое 
ппсљедица усљед 
сапбраћајних 
несрећа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правна лица  
Жељезнишкпг 
и друмскпг 
сапбраћаја 

Планира, прганизује, 
разматра, прпцјеоује, 
предлаже, усклађује и 
надгледа прпвпђеое 
задатака защтите и 
спасаваоа 

 
 
Штаб за ванредне 
ситуације града 
Дпбпј 

Прпвпди мјере интервенције 
спасаваоа угрпжених лица, 
гащеое ппжара, санација 
расутих ппасних материја на 
сапбраћајницама 

ТВЈ Дпбпј 
 

ДВД Дпбпј 

Пружаое хитне медицинске 
ппмпћи ппвријеђеним, 
пбезбеђеое превпза 
ппвријеђених дп бплнице 

 
Дпм здравља Дпбпј 

Здравственп збриоаваое 
теже ппвријеђених 

Ппщта бплница 
Дпбпј 

 Регулисаое сапбраћаја на 
мјесту удеса и пбезбјеђеое 
прпстпра сапбраћајних 
несрећа и спрјешаваое 
приступа неппзваним 
лицима, псигураое путева за 
превпз ппвријеђених дп 
здравствених устанпва, 
идентификација ппгинулих 
(пппис ппгинулих) 

 
 
 
ЦЈБ Дпбпј 
Сапбраћајна 
пплиција 

Уклаоаое хаварисаних 
впзила са путева 

Предузећа 
псппспбљена за 
извлашеое и превпз 
хаварисаних впзила 

Праое друмских 
сапбраћајница накпн удеса 

Кпмуналнп 
предузеће „Прпгрес“ 
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8. НЕСРЕЋЕ ПД НЕЕКСПЛПДИРАНИХ УБПЈНИХ СРЕДСТАВА И МИНА 
 

Активнпсти у систему защтите пд мина и других неексплпдираних убпјних 
средстава на прпстпру града Дпбпј впди Центар за уклаоаое мина у Бпсни и Херцегпвини. 
 

Центар је пснпван на нивпу Бпсне и Херцегпвине пдлукпм Вјећа министара БиХ и 
представља струшнп тијелп Кпмисије за деминираое. 
Оихпв главни задатак је лпцираое и пбиљежаваое минираних ппдрушја на ппдрушју града 
Дпбпј, израда и ажурираое базе ппдатака п минским ппљима, деминираое и ппмпћ 
лицима страдалих пд мина. 
 
У слушају несреће Штаб за ванредне ситуације ће затражити   ангажпваое "Б" ТУН тима 
Републишке управе цивилне защтите  - деминера на извлашеоу настрадалих, кап и Службу 
медицинске ппмпћи Дпма здравља Дпбпј на пружаоу медицинске ппмпћи ппвријеђеним 
и патрплу Пплицијске станице Дпбпј кпја ће изврщавати задатке на пбезбеђеоу услпва за 
рад пвих екипа. Све ппзване снаге су дужне у најкраћем мпгућем рпку приступити мјесту 
несреће и пд рукпвпдипца акције спасаваоа  тражиле инфпрмације п ситуацији на терену 
и расппређиваоу јединица на задатку спасаваоа. Накпн щтп је впђа "Б ТУН тима сазнап 
најважније инфпрмације п инциденту издаје  наређеое свпм тиму да приступи изради 
најкраће стазе дп ппвријеђених у минскпм ппљу, прпналазећи и уклаоајући мине кпје се 
нађу а биле су ту  ппстављене. Патрпла пплиције је  задужена за пбезбјеђеое лпкације 
какп би спријешили улазак на ризишну ппврщину и псигурала безбједнпст других лица, 
слушајних прплазника и псталих шланпва екипе, санитетскп впзилп Дпма здравља, заједнп 
са медицинскпм екиппм ће бити у стаоу приправнпсти какп би се пружила неппхпдна 
медицинска ппмпћ ппвријеђеним накпн щтп их деминери извуку на сигурну ппврщину. 
Рукпвпдилац акције спасаваоа  кппрдинира рад екипа и п тпку акције спасаваоа 
кпнстантнп пбавјещтавап Штаб за ванредне ситуације града Дпбпј.Пбавезнп је  направити 
прплаз крпз минскп ппље дп ппвријеђених, деминери ппвријеђене на нпсилима изнпсе  
на прпстпр на кпји је мпгуће дпћи екипа медицинске ппмпћи кпје  пружила прву ппмпћ 
ппвријеђеним и превезе их дп Ппщте бплнице Дпбпј. 
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ПБРАЗЛПЖЕОЕ 
ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАОА ПД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕППГПДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ     

Пбласт защтите и спасаваоа  на нивпу Републике Српске уређена је Закпнпм п защтити и 
спасаваоу у ванредним ситуацијама  („Службени гласник Републике Српске“ брпј 121/12). 
Чланпм 22. став б ташка 5. наведенпг Закпна дефинисанп је да градпнашелник града 
дпнпси План защтите и спасаваоа пд елементарне неппгпде и друге несреће града Дпбпј. 
Чланпм 22. ташка в) истим Закпнпм је утврђенп да План защтите и спасаваоа пд 
елементарне неппгпде и друге несреће града Дпбпј израђује Пдјељеое за цивилне 
защтите града Дпбпј и да  предлаже градпнашелнику града План на дпнпщеое.  
 
У складу са наведеним, Пдјељеое за цивилне защтите града Дпбпј је, на пснпву Уредбе  п 
садржају и нашину израде Плана защтите пд елементарне неппгпде и друге несреће 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј:68/13) је урадип План защтите и спасаваоа 
пд елементарне неппгпде и друге несреће у пблику нацрта у јулу 2014. гпдине 

План защтите и спасаваоа пд елементарне неппгпде и друге несреће града Дпбпј  
састпји се из планпва дјелпваоа пп мјерама защтите и спасаваоа са задаткпм свакпг 
субјекта, шијим дјелпваоем се пбезбјеђује заједнишкп ушещће свих пперативних снага у 
прпвпђеоу активнпсти защтите и спасаваоа на прпстпру града Дпбпј. 
У складу са  Метпдплпгијпм за израду Плана защтите и спасаваоа пд елеметарне неппгпде 
и друге несреће пвај План састпји се пд: 
1.Приправнпст,                                                                                                                                     
2.Мпбилизација (активираое) нарастаое пперативних снага и                                                                  
3.Мјера защтите и спасаваоа (превентивнп дјелпваое и хитни пдгпвпр). 

 План разрађује мјере защтите и спасаваоа за сваки дпгађај у складу са Прпцјенпм 
угрпженпсти,  детаљнп  разрађује све пблике угрпженпсти кпје мпгу ппгпдити ппдрушје 
града Дпбпј (ппплаве, пуцаое брана на хидрп акумулацијама, земљптрес, екстремни 
временски услпви, технишкп-технплпщке несреће у прпцесу прпизвпдое у пбјектима 
привреде и сапбраћајнпм трансппрту, ппжари на птвпренпм прпстпру- щумски ппжари, 
клизищта, защтита и спасаваое пд заразних бплести  људи, живптиоа, биљке и 
намирнице биљнпг и живптиоскпг ппријекла, прпвпђеое санитарних мјера защтите, 
защтита и спасаваое пд нуклеарних и радиплпщких несрећа, акцидентна стаоа на 
пдлагалищту птпада, изазваних несрећа у друмскпм и жељезнишкпм сапбраћају, несрећа 
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пд неексплпдираних убпјних средстава и другп). Уредбпм је пдређенп щта садржи 
защтита и спасаваое за сваку пд наведених ппаснпсти. Наппмиоемп да су при изради пвпг 
Плана дпсљеднп ппщтпване све пдредбе Уредбе за израду плана защтите пд елеметарне 
неппгпде и друге несреће. 

                                                              Материјал припремилп: 
                  Пдјељеое за цивилну заштиту града Дпбпј 

                                                              Стручни нпсилац израде Плана заштите и спасаваоа                                                                             
                                                              пд елеметарне неппгпде и друге несреће  је: 

                              Милкп Видакпвић дипл. инг. сигурнпсти и ппмпћи 
 


