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На основу члана 22. а у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр:121/12) и Плана активности у припреми и 
спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у  Републици Српској за период 2016-
2019. година („Службени гласник РС“ бр:49/16),  Градоначелник града Бања Лука   д о н о с и 

 

П  Л  А  Н 
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА ОД ЗЕМЉОТРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊАЛУКА ЗА 
ПЕРИОД 2017-2019.ГОДИНА  

 

УВОД 

 Планом активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од 
земљотреса на територији града  (у даљем тексту План) дефинишу се додатни или посебни 
годишњи задаци и активности органа градске управе, привредних друштава, других правних 
лица и удружења грађана који спроводе мјере и задатке заштите од земљотреса као дио 
јединственог система заштите и спасавања од елементарних непогода на територији града 
Бања Лука и шире. 

План активности је израђен на основу анализе прикупљених података и „Плана 
активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици 
Српској за период 2016-2019.година“.  

Доношењем и спровођењем овог Плана унаприједит ће се и обезбиједити свестраније 
ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и 
спасавњу људи, материјалних добара и животне средине од земљотреса са циљем 
остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно смањење штета на природним ресурсима и 
богатством наших простора. 

План активности је подијељен на сљедеће цјелине: 
I- ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
II-НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
    АКТИВНОСТИ 
III- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 
IV- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 
V- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА 
VI- ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
I – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
 

Земљотреси су природни догађаји који могу имати катастрофалне посљедице, а то су 
велики број људских жртава, разарања, ширење пожара, настанак заразних болести и друго. 
Посљедице земљотреса на погођеном подручју зависе од његове јачине, али и од поступака 
грађана у таквим ситуацијама. 

За процјену ризика од земљотреса неопходно је развијање корелације између 
интензитета земљотреса и обима штете за грађевине на неком простору, тј. дефинисање 
подложности објеката на дејство земљотреса и потребних средстава за реконструкцију. 

Сеизмичка активност у Републици Српској, а и у цијелом региону, испољила се током 
историје кроз већи број разорних земљотреса, са епицентром углавном у залеђу јадранске 
обале, док је најзначајније континентално жариште такозвана Бањалучка сеизмогена зона. 



 

 

 

 

Цијела територија Републике Српске налази се у зони високог сеизмичког ризика, 
односно у зонама VII, VIII и IX степена сеизмичког интензитета. 

На основу Извода из Процјене угрожености Републике Српске и одређених анализа 
ризика добијени су резултати који дају грубу слику угрожености од земљотреса: 

• Зона  IX степена сеизмичког интензитета – разоран земљотрес по Меркалијевој скали 
јавља се, према Сеизмолошкој карти за период од 500 година, на ширем бањалучком 
подручју и на југу Херцеговине.Ова зона обухвата 4,29% територије Републике 
Српске, односно 1.047,54 км2, од чега на подручју Крајине: 

- 24% територије града Бања Лука и 54.000 становника 
- 62% територије општине Челинац и 10.500 становника 
- 43% територије Лакташи и 17.000 становника. 

На подручју наведене три локалне заједнице око 81.500 становника живи у зони IX. 
Нема података о објектима, али треба да се зна да овај степен сеизмичког интензитета 
подразумијева, зависно од типа и старости објеката, тешка конструктивна оштећења и 
рушење објеката. 

• Зона VIII степена сеизмичког интензитета – штетан земљотрес по Меркалијевој скали 
јавља се, према Сеизмолошкој карти за период од 500 година, на цијелом подручју 
Крајине као и у Подрињу и на југу Херцеговине. 

• Зона VII степена сеизмичког интензитета – врло јак земљотрес по Меркалијевој скали 
јавља се, према Сеизмолошкој карти за период од 500 година, на подручју Посавине и 
Семберије, Источне Херцеговине те Сарајевско-романијске регије. 

Према историјским подацима којим располажемо  бањалучко жариште карактеришу 4 серије 
земљотреса: 

1.  серија 1888. год. а представник је земљотрес 20.05.1888.год. М=5.7 јединица Рихтерa 
(I0 = VII –VIII степени MCS) 

2. серија десила се 1935.год. а најјачи од укупно 7 земљотреса који су се у тој серији 
десили је земљотрес од 11.10.1935. год.М= 5.1 јединица Рихтерa (I0 = VII степени 
MCS) 

3. серија десила се 1969.године када се од 26.10. до 31.12. десило више земљотреса од 
којих је најјачи био 27.10.1969.године  М= 6.6 јединица Рихтерове скале ( I0 = IX 
степени MCS ) 

4. серија  десила се 1981. године а представник серије је земљотрес који се десио 
13.08.1981.год. М= 5.4 ј Рихтера(I0 = VII-VIII степени MCS ) 

На основу расположивих података и ознака на основној геолошкој карти одређени су типови 
локалног тла за још неке дијелове града Бањалука и њихов допринос повећању интензитета. 

• Алувијалне  зоне  водом засићеног слабовезаног пијеска и шљунка (обале ријека 
Врбас и Врбања) које према ЕC8 одговарају типу тла D, повећање интензитета  ∆I=5/4  

• Приградска  насеља Павловац,  Петрићевац, Шарговац, Ребровац и  Врбања, према 
ОГК, тло састављено од лапора, глине, угља и пијескова а које, према ЕC8 одговара 
типу тла B, оствариће се  повећање интензитета за ∆I=3/4. 

Због амплификације узроковане локалним тлом долази до: 
• Значајног повећања максималног интензитета процијењеног за земљотрес ове 

магнитуде  
• Повећања површине захваћене IX степеном сеизмичког интензитета који се 

манифестује са најтежим ефектима по људе и објекте а посебно у случају неадекватне 
градње. 

Највећи интензитет манифестовао би се у централном дијелу града Бања Лука као и на већем 
дијелу општине Лакташи. 
 

У складу са савременим сеизмолошким мониторингом, Република Српска би требала 
да има мрежу акцелерометарских станица чији број вишеструко премашује број 



 

 

 

 

сеизмолошких станица. Да бисмо могли правилно процијенити сеизмички хазард,било би 
неопходно регистровати што је више могуће акцелерација једног сеизмичког догађаја јер ће 
се њихове вриједности разликовати зависно од удаљености од епицентра, али и од квалитета 
локалног тла. 

Ризик од земљотреса је питање јавне сигурности које захтијева одговарајуће мјере и 
средства управљања ризиком с циљем да се заштите имовина,  становништво, 
инфраструктура, природна средина и културно насљеђе. 
 
II -НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА  
АКТИВНОСТИ 
   

1. Одржати сједницу Градског Штаба за ванредне ситуације са субјектима од значаја за 
спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од земљотреса и 
размотрити: 
План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса 
на територији града Бања Лука за период 2017-2019.година, дати стручна упутства те 
побољшати организованост и међусобну координацију субјеката у спровођењу мјера 
заштите и спасавања од земљотреса.  

Извршилац задатка: ГШВС; Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, 
Учесници:  субјекти заштите и спасавања града и други органи и институције, 
Рок:  јануар 2017.године 

2. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, 
удружењима грађана како би се извршиле припреме, дала стручна упутства и 
побољшала организованост и међусобна координација у спровођењу мјера заштите од 
земљотреса. 

Извршилац задатка:Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ 
Учесници: привредна друштва, удружења грађана 
Рок: фебруар 2017.године 

3. Обезбиједити и вршити упознавање становништва са процијењеним опасностима од 
земљотреса и посљедицама које изазивају, те континуирано подизати безбједносну 
културу грађана и промовисати кратки број за хитне ситуације 121. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ,Кабинет Градоначелника-Тим за 
комуникације,  
Учесници: РХМЗ, средства информисања, 
Рок: сталан задатак  

4. Са овим планом упознати удружења грађана, омладинске и друге невладине 
организације да кроз своје активности утврде начин ангажовања на конкретним 
задацима реализације провођење мјера  заштите и спасавања од земљотреса. Код 
школске популације спровести активности на упознавању са мјерама заштите од 
земљотреса и на овај начин развијати безбједносну културу и свијест о потреби 
спровођења мјера заштите и спасавања од земљотреса. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ,ОШ, Средње школе, 
Учесници: Кабинет Градоначелника-Тим за комуникације, Удружења и друге  организације, 
Рок: фебруар-март 2017.године (сталан задатак) 

5. Планирати и организовати савјетовање,семинар и додатно оспособљавање Градског 
штаба за ванредне ситуације, органа и институција,припаднике специјализованих 
јединица за спашавање из рушевина, ватрогасне јединице, привредних друштава, 
удружења грађана и др. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, Одјељење за просторно уређење; 
Учесници:  РУЗЦ-е, МУП РС, РХМЗ РС, Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију,Министарство здравља и социјалне заштите, 



 

 

 

 

Рок:  октобар 2017.године 
 
III- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 
 

6. Остваривање непосредне сарадње са РХМЗ у погледу развоја акцелерометарске 
мреже на подручју града и шире; стварања базе података догођених земљотреса и др. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ 
Учесници: РХМЗ, органи градске управе; 
Рок: континуирано до децембра 2018.године 

7. Пружити сву неопходну помоћ из надлежности града РХМЗ у спровођењу активности 
за израду нове мапе сеизмичких хазарда која ће умјесто интензитета  изражавати 
очекивана максимална хоризонтална убрзања. 

Извршилац задатка: Одјељење за просторно уређење  и други органи градске управе 
Учесници; РХМЗ, РУЦЗ, други органи и инстиуције града, привредна друштва 
Рок; децембар 2018.године (реализација везана за активност РХМЗ) 

8. Предузимање мјера контроле на досљедном поштовању прописа и законске 
регулативе која дефинише сеизмолошку дјелатност, пројектовање и грађење у 
сеизмички активним подручјима. 

Извршилац задатка: Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за просторно уређење, 
Учесници; Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,РХМЗ, Институт 
за испитивање материјала и конструкција РС, 
Рок: сталан задатак 

9. Пружити сву неопходну помоћ из надлежности града Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у спровођењу активности за израду нове карте 
сеизмичке рејонизације и микрорејонизације урбаног подручја, као и подручја 
изградње капиталних објеката. 

Извршилац задатка: Одјељење за просторно уређење, 
Учесници; Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,РХМЗ, 
Рок: у датом периоду у складу са финансијским средствима 

10. Учешће у припреми и попису, класификацији и процјени повредљивости објеката у 
урбаном дијелу града, као и дефинисању мјера за побољшање отпорности објеката 
код којих се утврди да је то неопходно. 

Извршилац задатка: Одјељење за просторно уређење, 
Учесници; Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,РХМЗ, 
Рок: децембар 2019.године 

11. Предузимање мјера на смањењу ризика од рушења уз правилно и адекватно 
третирање земљотреса израдом просторних и урбанистичких планова и примјеном 
одговарајућих грађевинско-техничких рјешења.Планирати мрежу отворених (јавних) 
простора на којем становништво није угрожено од евентуалног урушавања објеката 
(зоне забране градње). 

Извршилац задатка: Одјељење за просторно уређење, 
Учесници; Одјељење за инспекцијске послове,Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију,РХМЗ,научне установе, 
Рок: сталан задатак 

12. На основу процјене угрожености и планова заштите и спасавања од земљотреса, 
утврдити потребе у људству, материјално-техничким средствима и опреми и 
формирати, опремити и обучити додатне снаге цивилне заштите за заштиту и 
спасавање од земљотреса, а постојеће јединице цивилне заштите опште намјене 
оспособити као помоћне снаге. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, привредна друштва,органи и институције 
града, 



 

 

 

 

Учесници: РУЗЦ; МУП РС: 
Рок: континуирано до децембра 2017.године 

13. Опремање, обука и оспособљавање Градског штаба за ванредне ситуације, јединица за 
заштиту и спасавање и других субјеката од значаја за заштиту и спасавање, као и 
извођење заједничких вјежби по унапријед осмишљеном реалном могућем сценарију 
земљотреса. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ,  
Учесници: привредна друштва,органи и институције града,РУЗЦ;  
Рок: децембар 2017.године 

14. Доградња и израда плана евакуације и збрињавања у случају земљотреса на подручју 
града 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, привредна друштва,органи и институције 
града, 
Учесници: привредна друштва,органи и институције града,РУЗЦ;  
Рок: октобар 2017.године  

15. Извршити опремање ПТВЈ средствима и опремом неопходном за заштиту и спасавање 
из рушевина  

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ,  
Учесници: Ватрогасни савез РС,РУЗЦ;  
Рок: децембар 2017.године  

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

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, привредна друштва и друга правна лица, 
Учесници:Одјељење за привреду, Одјељење за комуналне послове;Одјељење за саобраћај и 
путеве  
Рок: мај 2017.године  

17. Пакете основних прехрамбених и хигјенских производа који би се доставили од ЈП 
Робних резерви РС по одлуци РШЦЗ доставити угроженом становништву на најбржи 
могући начин према плану Градског штаба за ванредне ситуације, а сагледати 
могућност обезбјеђења додатних пакета из средстава буџета града. 

Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације,  
Учесници: ГО Црвеног крста,Центар за социјални рад, привредна друштва,органи и 
институције града, РУЗЦ;  
Рок: по потреби 

18. Обезбиједити примарну здравствену заштиту угроженом становништву на најбржи 
могући начин путем мобилних санитетских екипа за вријеме трајања евентуалне 
угрожености од земљотреса 

Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације, ЈУ „Дом здравља“, 
Учесници: Апотеке,ГО Црвеног крста,Одјељење за инспекцијске послове; Министарство 
здравља и социјалне заштите, 
Рок: по потреби 

19. Ускладити режим рада и дежурства субјеката заштите и спасавања са процјеном 
угрожености. Сходно томе, код настанка земљотреса планирати и спроводити 
непрекидно дежурство, координирати рад са другим органима, организацијама и 
службама града, предузимати и друге мјере у циљу правовременог обавјештавања о 
могућем поновљеном земљотресу, избијању и ширењу земљотреса. 

Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације,  



 

 

 

 

Учесници: субјекти заштите и спасавања града 
Рок: по потреби 

20. По доношењу одлуке о предузимању оперативних мјера заштите и спашавања 
свакодневно достављати извјештаје РУЦЗ о степену угрожености од земљотреса, 
предузетим мјерама и друге релативне податке. 

Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације,  
Учесници: РУЦЗ 
Рок: по потреби 

21. Сачинити спискове људи, возила и друге опреме који ће се, у случају земљотреса 
већих размјера, упутити на подручје другог града/општине. Градоначелник ће 
донијети одлуку о употреби снага и средстава из претходног става. Спискове 
доставити путем подручног одјељења цивилне заштите Републичкој управи цивилне 
заштите до јуна текуће.године. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ,  
Учесници: субјекти заштите и спасавања града, 
Рок: до септембра текуће године 

22. У случају потребе за ангажовањем капацитета друге општине/града, органа РС, ОС 
БиХ, Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ тражити преко РУЦЗ. 

Извршилац задатка: Градски штаб за ванредне ситуације,  
Учесници: РУЦЗ 
Рок: по потреби 

23. На основу процјене утврдити оптималан број потребне механизације и радне снаге за 
реализацију задатака утврђених овим планом, те у том смислу извршити набавку 
недостајуће механизације, односно закључити уговоре са привредним друштвима која 
имају потребну механизацију и која са сигурношћу могу обавити планирани посао. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, Градоначелник,  
Учесници: привредна друштва, РУЗЦ; 
Рок: најкасније октобар 2019.године 

24. Припаднике јединице цивилне заштите  за заштиту и спасавање из рушевина 
осигурати од посљедица несрећног случаја, обезбиједити им новчану накнаду за 
вријеме ангажовања, додатно оспособити и опремити адекватном опремом за заштиту 
и спасавање од земљотреса, као и средствима везе. Поред наведеног  планирати, 
организовати и извести обуку за различите врсте интервенција у случају земљотреса. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, ГШВС,  
Учесници: јединица за спашавање из рушевина, удружења грађана,РУЗЦ; 
Рок:  октобар 2017.године 

25. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима, другим 
материјално-техничким средствима и опреми потребној за извођење акције заштите и 
спасавања од земљотреса. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, привредна друштва,  
Учесници: привредна друштва, субјекти заштите и спасавања; 
Рок: трајан задатак 

26. Утврдити услове, организацију, односно уговором дефинисати начин ангажовања 
грађевинске механизације и радне снаге у случају земљотреса.У том циљу израдити 
спискове грађевинске механизације којом располажу субјекти на подручју града, а 
коју градоначелник може ангажовати у складу са својим овлашћењима. 

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, органи градске управе,  
Учесници: привредна друштва, субјекти заштите и спасавања; 
Рок: септембар текуће године 

27. Путем ЈУ „Дом здравља“ сагледати стање потреба лијекова и медицинских средстава 
за вријеме трајања евентуалне угрожености становништва од земљотреса. Град је 



 

 

 

 

дужан упознати Министарство здравља и социјалне заштите о снабдијевености 
угроженог становништва лијековима и медицинским средствима како би исто, у 
случајевима неопходности, предузело потребне мјере и активности из своје 
надлежности. 

Извршилац задатка: ГШВС, Одјељење за образовање,здравство,омладину и спорт,  
Учесници: ЈУ „Дом здравља“,Апотеке, Одјељење за инспекцијске послове; 
Рок: према потреби 
 
IV- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА 
 

28. Ускладити режим рада и дежурства са процјеном угрожености, код настанка 
земљотреса, планирати и спроводити непрекидно дежурство, координирати рад са 
другим органима, организацијама и службама града, предузимати и друге мјере у 
циљу правовременог обавјештавања и информисања. 

Извршилац задатка: ГШВС, Кабинет Градоначелника-Тим за комуникације,  
Учесници: привредна друштва, субјекти заштите и спасавања;РХМЗ; РУЦЗ;средства 
информисања; 
Рок: сталан задатак 

29. Организација рада на извиђању и прикупљању података-информација погођеног 
подручја о броју: 
- Повријеђених и погинулих лица 
- Потпуно срушених објеката и станова, стања школских објеката,објеката 

здравствене заштите као и других објеката 
- Одређивање типа и облика рушевине 
- Оштећене инфраструктуре (телекомуникација, електро, водоводне, канализационе 

и друге инфраструктуре) 
- Проходности путева 
- Утврђивање активности које су се одвијале у објектима прије земљотреса и колико 

је људи боравило у њима 
- извиђање 

Извршилац задатка: ГШВС, (путем тимова за поједине задатке),  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: по потреби , у складу са процјеном 

30. Предузимање активности на откривању посебних опасности које угрожавају или могу 
угрозити затрпане у рушевинама, као и њихове спасиоце и спровођење мјера 
безбједности 

Извршилац задатка: ГШВС, (ЈЦЗ за спашавање из рушевина;путем тимова за поједине 
задатке),  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: по потреби , у складу са процјеном 

31. Организација мобилизације ГШВС, јединица и тимова цивилне заштите и 
материјално-техничких средстава неопходних за реализацију задатака заштите и 
спасавања. 

Извршилац задатка: ГШВС, ЈЦЗ,  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: по потреби , у складу са процјеном 

32. Организација информативних пунктова у оквиру мјесних заједница са циљем 
прикупљања информација о несталим особама и организовање активности на 
њиховом проналажењу и спасавању 

Извршилац задатка: ГШВС,(путем посебних тимова, повјереника заштите и спасавања)  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 



 

 

 

 

 Рок: по потреби , у складу са процјеном 
33. Утврђивање приоритета у рашчишћавању рушевина како слиједи: 

- Рашчишћавање рушевина гдје борави више људи (школе, здравствене установе, 
вишеспратни стамбени објекти, трговински центри и др.) 

- Обезбјеђење проходности путева (утврдити приоритете) 
- Обезбјеђење приступа критичној инфраструктури 
- Рашчишћавање индивидуалних стамбених објеката и станова 

Извршилац задатка: ГШВС, ЈЦЗ,  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: по потреби , у складу са процјеном 

34. Распоређивање људских и материјално-техничких капацитета према утврђеним 
приоритетима рашчићавања 

Извршилац задатка: ГШВС, ЈЦЗ,  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: по потреби , у складу са процјеном 

35. Реализација потребних задатака и активности на: 
- Претраживању рушевина, проналажењу и спасавању затрпаних, 
- Организација пружања прве медицинске помоћи угроженом становништву 
- Организација прихвата и смјештаја угроженог становништва 

Извршилац задатка: ГШВС, ЈЦЗ,  
Учесници:органи градске управе,ЈУ„Дом здравља“,ГО Црвеног крста,Центар за социјални 
рад;субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: по потреби , у складу са процјеном 

36. Организација одвоза грађевинског и другог отпада на утврђене депоније-локације 
Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници:органи градске управе,ЈП“Деп-от“,„ Чистоћа“,субјекти заштите и спасавања;РУЦЗ; 
 Рок: по потреби , у складу са процјеном 

37. Прикупљање информација и анализа могућности функционисања објеката критичне 
инфраструктуре и утврђивање приоритета на успостављању функционисања објеката 
критичне инфраструктуре: 
- Објекти за снабдијевање електричном енергијом и водом 
- Објекти здравствених установа 
- Објекти за припрему хране 
- Зграде градске управе, ватрогасни дом,школе, 
- Пошта и телекомуникације 
- Ветеринарске установе 
- Остали објекти у складу са процјеном и одлуком ГШВС 

Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: јун текуће године, у складу са процјеном 

38. Припреме и доношење наредбе за употребу снага и средстава за помоћ угроженом 
становништву, а на основу процјене угрожености. 

Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: у складу са планом 

39. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и 
давање упута грађанима и другим субјектима о поступању. 

Извршилац задатка: ГШВС, Кабинет градоначелника-Тим за комуникације, 
Учесници:средства информисања;РХМЗ; РУЦЗ; 
 Рок: у току елементарне непогоде 



 

 

 

 

40. Обезбјеђење функционисања веза без обзира на временске или било какве друге 
услове. 

Извршилац задатка: ГШВС, Оперативно-комуникативни центар О,ОиУ,“Телеком Српске“, 
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: сталан задатак 

41. Обезбјеђење функционисања и континуираног снабдијевања електричне енергије и 
водоснабдијевања без обзира на временске и друге услове. 

Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници:органи градске уп.,„Водовод“;ЗП“Електрокрајина“субјекти заштите и спасавања;  
 Рок: сталан задатак 

42. Проглашење ванредне ситуације. 
Извршилац задатка: Градоначелник,  
Учесници: чланови ГШВС; 
 Рок: у складу са процјеном ситуације 

43. Доношење наредбе о активирању Градског штаба за ванредне ситуације и оперативно 
комуникативног центра у случају када је наређена приправност или проглашена 
ванредна ситуација. 

Извршилац задатка: Градоначелник,  
Учесници:чланови ГШВС;  
 Рок: у складу са процјеном ситуације 

44. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и 
материјално-техничких капацитета града, у случају када се адекватан одговор не може 
пружити са капацитетима органа и институција чија је то редовна дјелатност. 

Извршилац задатка: Градоначелник,  
Учесници: чланови ГШВС,органи градске управе, субјекти заштите и спасавања;  
 Рок: у складу са планом мобилизације 

45. Организација узбуњивања и давања упута за дјеловање у случају накнадног 
земљотреса. 

Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: органи градске управе, медији, полиција, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: у складу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања, 

46. Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавања угроженог 
становништва. 

Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: у складу са процјеном и планом мјера евакуације 

47. Спровођење хигјенско-епидемиолошких и других мјера заштите здравља и 
становништва на угроженом подручју 

Извршилац задатка: ГШВС, „ХЕС“ Дома здравља,“Еко-Бел“д.о.о. Лакташи, 
Учесници: Одјељење за образовање,здравство,спорт и омладину;Одјељење за инспекцијске 
послове; субјекти заштите и  спасавања; РУЦЗ; 
 Рок:  у складу са процјеном и планом мјера хигјенско-епидемиолошке заштите 

48. Тражење помоћи за ангажовањем капацитета друге општине/града, органа РС, ОС 
БиХ, Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ, тражити преко РУЦЗ. 

Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: РУЦЗ; 
 Рок: у току елементарне непогоде 

49. Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву. 
Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: ГО црвеног крста,центар за социјални рад, органи градске управе, субјекти 
заштите и спасавања; РУЦЗ; 



 

 

 

 

 Рок: у складу са процјеном и планом  
50. Предузимање активности на збрињавању стоке на угроженом подручју. 

Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: одјељење за привреду, одјељење за инспекцијске послове,ветеринарске станице, 
 Рок: у складу са процјеном ситуације 

51. Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом становништву. 
Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: РУЦЗ; 
 Рок: у складу са процјеном ситуације 

52. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде – 
земљотреса о ситуацији на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, 
приједлогом мјера и друго по захтјеву РУЦЗ-е. 

Извршилац задатка: ГШВС,  
Учесници: органи градске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ; 
 Рок: према захтјеву РУЗЦ и по потреби  
 
 
V – СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА ОПОРАВКА 
 

53. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета. 
Извршилац задатка: грађани,органи,организације, привредна друштва и др.субјекти 
Учесници: Градоначелник, органи ГУ, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ,   
Рок: у складу са процјеном ситуацијом 

54. Формирање комисије за процјену штета настале усљед елементарне непогоде - 
земљотреса на нивоу града 

Извршилац задатка: Градоначелник,органи ГУ,   
Учесници: ГШВС, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ,  
Рок: у складу са процјеном ситуације 

55. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од земљотреса и пружање 
помоћи угроженим у складу са могућностима града. 

Извршилац задатка: Градоначелник,  
Учесници: ГШВС, Влада РС, органи градске управе,угрожени субјекти, РУЦЗ, 
Рок: у складу са процјеном ситуације 
 
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
 

56. Одјељења, Одсјеци Градске управе града и други извршиоци задатака из Плана, 
обавезни су о реализацији задатака утврђених овим планом извијестити Одсјек за 
послове цивилне заштите и Професионалне територијалне ватрогасне јединице 
Градске управе града Бања Лука до 20.новембра текуће године и према утврђеним 
роковима из плана. 

57. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су планирати средства у оквиру 
властитог буџета потребна за њихову реализацију. 

58. Овај план објавиће се у „Службеном гласнику града Бања Лука“. 
 
 
 
Број: 12-Г-702/17                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Датум:28.03.2017.г.                                                      
                                                                                                   Мр Игор Радојичић  

 


