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На основу члана 90. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр:121/12 и 46/17) и Плана активности у припреми и спровођењу 
мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у  
Републици Српској у 2019. години („Службени гласник РС“ бр:10/19),  Градоначелник Града 
Бања Лука   д о н о с и 

 

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

СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БАЊАЛУКА У 2019. ГОДИНИ 

 

УВОД 
 
 Планом активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских 
и других пожара на територији града 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 пожара отвореног простора као дио 
јединственог система заштите и спасавања од елементарних непогода на територији града 
Бања Лука. 
 На основу анализа појаве пожара евидентна је појава шумских пожара и пожара 
ниског растиња у периоду од априла до октобра мјесеца у години.  

Пожари на подручју града се јављају на стамбеним и јавним објектима и објектима у 
којима се користи и складишти лакозапаљиви материјал (бензин, гас и остали деривати), 
пожари смећа-контејнера, као и пожари на саобраћајним средствима и електро 
инсталацијама на разним објектима. 

На територији града, а посебно на ужем градском језгру – због густине објеката, врста 
уграђених грађевинских материјала (лако запаљивих, противпожарних препрека у појединим 
дијеловима града, индустријских капацитета, шумских и пољопривредних површина) 
постoји одређен степен пожарног оптерећења, а тиме  могућност и опасност од избијања 
пожара. 
 
I  – ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ 
 

а)  Пожари отвореног простора: 
На подручју града Бања Лука јављају се пожари на отвореном простору изазвани на: 

пољопривредним културама, ниском растињу, шумама, депонијама смећа и контејнерима. 
Према врсти дрвећа најосјетљивији на пожаре су четинари: смрча, јела, бијели и црни 

бор, те остали четинари. Ако их посматрамо према газдинским класама то су све газдинске 
класе шумских култура (3000) те високе шуме четинара и лишћара (1200). 

Велику осјетљивост на пожаре такође могу имати и површине подесне за 
пошумљавање нарочито ако су закоровљене и налазе се уз шумске комплексе. 
 
Статистички подаци о шумским пожарима: 
Година Укупно шумских пожара Причињена штета (КМ) 
2004 2 Није било штете 
2005 2 9.350,00 
2006 8 11.874,00 
2007 44 130.558,23 
2008 14 2.443,00 
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2009 7 7.590,00 
2010 4 Није било штете 
2011 13 56.433,00 
2012 34 172.537,36 
2013 3 280,00 
2014 3 534,50 
2015 6 250,00 
2016 5 600,00  
2017 4 1.900,00 
2018 - - 
(подаци ШГ Бања Лука) 
Напомена: у 2018 години према извјештају ШГ „Бањалука“ није било шумских пожара у шумама 

којим газдује шумско газдинство. 

 Професионална ватрогасна јединица града Бања Лука учествује у гашењу шумских 
пожара (ниског растиња, шума, пашњака и других култура) што се може видјети из сљедећег 
прегледа: 
 

 
У највећем броју случајева узрок настанка шумских пожара је људски фактор. До 

настанка пожара долази усљед непажње или намјерно, а то могу бити: крчења њива (у 
прољетном и јесењем периоду) када се запали искрчени материјал те усљед неконтролисања 
ватре пожар често захвати околне састојине.Далеко мањи (готово занемарљиви) узрочници 
могу бити муње или варничења из далековода. 
 
 
 
  

Година 
Шумск
и 
пожари 

Прива
тни 
сектор 

Друштв
ени 
сектор 

Возил
а 

Интервенис
ало 
ватрогасаца 

 
ДАН 

 
НОЋ 

Укупно 
вријеме(h) 

2003 152 81 71 163 436 107 45 55720 

2004 31 26 5 32 93 16 15 6335 

2005 34 34 - 34 35 22 12 6310 

2006 36 36 - 48 129 18 18 7218 

2007 178 161 17 191 563 108 70 49629 

2008 107 96 11 110 312 72 35 22251 

2009 74 74 - 74 197 53 21 17630 

2010 43 23 20 44 137 23 20 7930 

2011 199 139 60 207 545 146 53 37730 

2012 404 303 101 482 1237 300 104 92652 

2013 41 37 4 44 118 32 9 8216 

2014 65 65 - 66 163 55 10 13338 

2015 163 163 - 64 172 138 25 34506 

2016 82 82 - 90 231 58 24 18429 

2017 60 60 - 44 148 52 8 16425 

2018 5 5 - 5 10 1 4 0650 

УКУПНО 1674 1385 289 1698 4526 1114 1013 395249 
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Зоне потенцијалних ризика опасности од пожара карактеристичне су за сљедеће ревире: 
 Ревир Бронзани Мајдан 
Мијешана култура и високе шуме, првог и другог степена опасности које обухвата 
подручје с.Перван, Перван Доњи с.Вилуси, Дринићи, Милосавка, с. Мелина,с. 
Ђорђевићи, с.Славићка-Обровац. 
 Ревир Поткозарје 
Култура бора и смрче, другог степена опасности која обухвата подручје Горње 
Пискавице засеок Макарићи. 
 Ревир Осмача – Тисовац 
Култура смрче, трећег степена опасности на подручју мјесне заједнице Агино село  - 
локалитет Нова вода и Ћотлук, засеок Шкрбин До и Мјесна заједница Крмине, засеок 
Сјена и Босанчић. 
 Ревир приградске шуме 
Култура смрче и бора, првог и другог степена опасности која обухвата подручја 
Кајбаковац, Козарац и Понир, затим култура бора на подручју Врбање, Чесме, 
Крчмарица, Пријечана и Траписта. 

 
 Шумске комуникације и њихова проходност за ватрогасна возила: 
 Укупна дужина шумских комуникација износи 289,36 Км. Сви правци се у зависности 
од тренутног стања, интензитета саобраћаја одржавају редовним насипањем а све у складу са 
годишњим планом. Све комуникације (шумски камионски путеви) којима су отворени 
шумски комплекси су проходне и за ватрогасна возила. 

 
У периоду од 15.05.-15.10. у години од стране ШГ Бања Лука обезбједиће се стална 

осматрачка служба са природних кота и изграђених осматрачница.На простору 
шумскопривредног подручја, раније су утврђена осматрачка мјеста (имајући у виду локације 
и степен угрожености састојина), која се налазе: 

- ПЈ „Црни Врх“ на коти „Гаковица“-одјел 66,  
- ПЈ „Старчевица-Бјељевине“ осматрачка мјеста на коти „Козаревац“-одјел 19 и 

„Кајбаковац“-одјел 17, 
- ПЈ „Чемерница“ осматрачко мјесто на коти „Голи Вис“ на тромеђи одјела 18, 21 и 28. 
- ПЈ „Осмача-Тисовац“ осматрање се врши са коте „Врановина“ –одјел 62 и са 

природне узвисине у Агином селу, као и са коте у одјелу 32/2 у Тисовцу, 
- ПЈ „Мањача“ осматрачко мјесто је на коти званој „Преплетњак“ у одјелу 13, 
- ПЈ „Стрмац-Вилуси“ осматрање се врши са коте зване „Кик“-одјел 57 те са коте зване 

„Козјерац“-одјел 4 и  коте „Шибови“ у одјелу 17, 
- ПЈ „Милосавка“ осматрање се врши са кота „Греда-Селиште“ у одјелу 32 и са коте 

„Ракитовача“ у одјелу 20/1, 
- ПЈ „Козара Бањалучка“ осматрање се врши са коте „Бобија“ у одјелу 2, 
- ПЈ „Козара Приједорска“ са коте „Гугунова глава“ одјел 75, 
- ПЈ „Козара Врбашка“ са коте „Гугунова глава“ одјел 13, 
- ПЈ „Црни Врх“ са коте „Клупе“ у одјелу 42 и 
- ПЈ „Велика Укрина“ са коте у засеоку „Спасојевићи“ одјел 194. 
Поред осматрача, осматрање у шуми врше и чувари шума вршећи своју редовну 

дужност,као радници запослени у предузећу уз помоћ грађана. 
 

`  
б)  Пожари у стамбеним и индустријским објектима: 

Пожари у стамбеним и индустријским објектима најчешће су изазвани: људском 
непажњом, несавјесним радом у производњи, неисправним електроинсталацијама, усљед 
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појаве техничке неисправности одређених машина уређаја и других средстава, као и појавом 
природне непогоде и др. 
 

На подручју града могући су пожари са једном од слиједећих посљедица: 
 Већи број људских жртава 
 Већа материјална штета 

Највећа опасност по становништво, пријети и очекује се на слиједећим пожарима: 
 Пожар резервоара или цистерних мазута, може да проузрокује већи број људских 

жртава услијед кипљења и закашњелог кључања горива (градска топлана, 
индивидуалне котларнице и превоз роба у друмском и жељезничком саобраћају) 

 Пожар у Клиничком центру био би пропраћен већим бројем људских жртава 
 Пожар у предшколским установама 
 Пожар у основним и средњим школама 
 Пожар у хотелима и јавним установама 
 Пожар у вишеспратним објектима 
 Пожар у складиштима вјештачког ђубрива која садрже амонијум-нитрат 
 Пожар у друмском саобраћају – возила која превозе опасне материје 
 Пожар на надземним резервоарима пропан-бутан услијед излијевања течне фазе 

испод резервоара. 
Пожари који су праћени људским жртвама више година послије настанка и гашења 

пожара могу се појавити при слиједећим акцидентима: 
 Пожар на трансформаторима који садрже пирален – трајно трафо уље 
 Пожар у аутосервисима, продавницама ауто-дијелова и складиштима при којима 

сагорјева моторно уље 
 Пожари на бензинским станицама 
 Пожари ускладиштеног вјештачког ђубрива 
 Пожари у продавницама боја и лакова 
 Пожари у пољопривредним апотекама 

У граду Бања Луци могући су пожари са већом материјалном штетом и то: 
 Пожари  у: дрвној индустрији ,жељезници, солитерима, индустрији који могу 

проузроковати огромне материјалне штете вриједности преко 10000000 КМ 
 Пожари вриједнијих објеката у индустрији 
 Пожари у војним објектима и касарнама 
 Експлозија резервоара мазута 
 Експлозија распршне боје код наношења премаза. 

 
ц) интервенције Професионалне територијалне ватрогасне јединице  
Професионална територијална ватрогасна јединица града Бања Лука интервенисала је 

у гашењу пожара на разним објектима (стамбеним, индустријским и привредним) што се 
може видјети из слиједеће табеле:  

година 
Укупан 

број 
пожара 

Приват
ни 

сектор 

Друшт
вени 

сектор 
Возила 

Интервени
сало 

ватрогаса
ца 

2003 450 172 278 511 1651 

2004 278 190 83 336 1195 
2005 350 111 239 403 1348 
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Професионална територијална ватрогасна јединица сходно Закону о заштити од 
пожара врши поједине стручне послове надзора који се односе на благовременост и 
повећање ефикасности ватрогасне интервенције, функционалност и исправност водозахвата, 
хидраната, апарата за почетно гашење пожара, димовода, одлагања запаљивих течности и 
гасова и других запаљивих материјала у подрумима, на таванима и другим мјестима која 
представљају опасност, проходност пожарних путева и прилаза електричним разводним 
таблама, хидрантима, апаратима, блокадним вентилима гасних инсталација и инсталација са 
запаљивим течностима, забрану коришћења отвореног пламена и пушења на пожаром 
угроженим просторима. 

Опремљеност Ватрогасне јединице је побољшана набавком: више ватрогасних возила, 
заштитних ватрогасних одијела, чизама, шљемова, радне одјеће, обуће и неопходне техничке 
опреме за гашење пожара отвореног и затвореног простора.  

Потребно је и даље радити на подизању техничке опремљености Професионалне 
ватрогасне јединице,подмлађивању јединице (попуна млађим кадром-ватрогасцима),  као и 
на обуци и оспособљавању ватрогасаца. 

Контролом провођења превентивних мјера противпожарне заштите у стамбеним 
објектима утврђен је недовољан број противпожарних апарата, неисправна и дијелом 
девастирана хидрантска мрежа.Чест узрок пожара су старе електроинсталације, плински 
шпорети, неисправни електро-уређаји, димњаци усљед нередовног чишћења и слично. 

Извршена је санација противпожарне заштите у стамбеним објектима спратности П+8 
и више спратова (оправке хидрантске мреже,набавка ПП апарата).Хидрантска мрежа града је 
углавном са подземним хидрантима који су једним дијелом необиљежени и слабо уочљиви. 
  Код привредних друштава и органа у знатној мјери је побољшано стање са апаратима 
за почетно гашење пожара и исправност хидрантске мреже, постоје упозорења о забрани 
употребе отвореног пламена и одређивању мјеста за одлагање запаљивих материја. 

 
На подручју града постоји одређен степен угрожености шума од пожара. Ниво 

организованости мјера противпожарне заштите у шумском газдинству Бања Лука је бољи и 
квалитетнији него у претходном периоду.Примјетан је знатан напредак у провођењу мјера 
заштите од пожара као и набавке опреме за гашење пожара отвореног простора.  

 
Посљедице од пожара тешко је предвидјети али се могу предузети превентивне мјере 

заштите да се оне ублаже и сведу на најмању мјеру. 
 

2006 280 185 95 326 1047 
2007 526 368 158 585 1972 
2008 533 344 189 581 1939 
2009 453 275 178 494 1700 
2010 407 200 207 439 1447 

2011 659 368 291 703 2116 
2012 929 561 368 1015 2946 
2013 98 88 10 136 575 
2014 78 73 5 101 428 
2015 122 109 13 152 608 
2016 109 101 8 151 563 
2017 112 71 13 115 416 
2018 116 89 12 162 550 

УКУПНО 5500 3310 2147 6210 20501 
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Доношењем и провођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније  
ангажовање органа Градске управе , јавних предузећа и других субјеката, те остварити виши 
ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од пожара.  
 
 
II – ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ 
 
1.Одржати сједницу ГШ за ванредне ситуације са субјектима од значаја за спровођење мјера 
заштите и спасавања од пожара у циљу припреме противпожарне сезоне за 2019.годину и 
размотрити: 
„План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других 
пожара на територији града Бања Лука за 2019.годину“, дати стручна упутства те побољшати 
организованост и међусобну координацију субјеката у спровођењу мјера заштите од пожара. 
Извршилац задатка: ГШВС; Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, 
Учесници:  ШГ Бањалука,ПУ Бања Лука,привредна друштва,ВД и органи ГУ и други, 
Рок:  15.март  2019.године 
2.Обезбиједити и вршити упознавање становништва са опасностима од настанка пожара и 
посљедицама које изазивају, са значајем и богатством шумских површина,те континуирано 
подизати противпожарну културу и промовисати кратки број за хитне ситуације 121 и број 
ватрогасне службе 123. 
Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, Кабинет Градоначелника-Тим за 
комуникације, ШГ Бања Лука, 
Учесници:Одјељење комуналне полиције, Шумско газдинство Бања Лука, средства 
информисања, 
Рок: март – април 2019.године 
3.Са овим планом упознати удружења за заштиту природе, еколошка удружења, горане, 
извиђаче, планинарска друштва, омладинске и друге невладине организације да кроз своје 
активности реализују провођење мјера превентивне заштите од пожара шума, природе и 
природних добара. Код школске популације спровести активности на упознавању са мјерама 
заштите од пожара (одржати предавања у основним и средњим школама) и на овај начин 
развијати противпожарну културу и свијест о потреби спровођења мјера противпожарне 
заштите. 
Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ; ПТВЈ; Одјељење за образовање, 
здравство,омладину и спорт; ОШ; Средње школе, 
Учесници: Кабинет Градоначелника-Тим за комуникације, Удружења и друге  организације, 
Рок: трајан задатак 2019.године 
 
III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА 
 
4.Сагледати стање водооскрбних капацитета (извора, језера, чатрња и др. водозахвата) на 
територији града, те преко Шумског газдинства Бањалука, удружења за заштиту природе, 
еколошких удружења, горана, извиђача, планинарских друштава (ПАОК-а и други) и других 
невладиних организација извршити њихово уређење како са еколошког аспекта , тако и за 
евентуалне потребе у случају гашења пожара отвореног простора.Шумско газдинство Бања 
Лука и удружења која посједују чврсте објекте на шумским подручјима (ревирима) снабдјети 
опремом за гашење шумских пожара (метларице, напртњаче, лопате и др.) и исту за вријеме 
пожарне сезоне држати у поменутим објектима у циљу ефикасне употребе. 
Извршилац задатка: ШГ Бањалука, ПТВЈ,  
Учесници: удружења грађана, 
Рок: трајан задатак 2019. године 
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5.За посебна подручја тј. излетничким шумама (Траписти, Бањ брдо, Трешњик, Слатина, 
Шибови) неопходно је израдити, односно ажурирати планове активног чувања, осматрања, 
обиласка и надзора подручја, прописати додатне мјере заштите од пожара, сходно процјени 
угрожености. 
Извршилац задатка: Шумско газдинство Бања Лука, Одјељење за комуналне послове, 
Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ - ПТВЈ, 
Учесници: Одјељење комуналне полиције,  
Рок: трајан задатакј 2019.године 
6.Експлоатацију шума и успостављање шумског реда вршити у складу са законом, 
подзаконским прописима, вршити поправку шумских комуникација,противпожарних 
просјека и осматрачница и о томе благовремено обавјештавати Одсјек за послове цивилне 
заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице града Бања Лука. 
Извршилац задатка: Шумско газдинство Бања Лука, 
Учесници: ЈПШ“Шуме Републике Српске“, Одјељење за привреду, инспекцијски органи, 
Рок: континуирано током године 
7.Контролисати одлагање лако запаљивог отпадног материјала и шумског отпада (грања) 
уништавања ниског растиња у сеоским и приградским подручјима.Предузети додатне мјере 
на уређењу одлагалишта отпада као и друге мјере на санацији неконтролисаних одлагалишта 
отпада. 
Извршилац задатка: Одјељење комуналне полиције, Екипе шумског газдинства Бања Лука, 
Учесници: Одјељење за комуналне послове, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, Полицијска управа 
Бања Лука,  
Рок:   континуирано током године 
8.Упознати органе, организације,привредна друштва и друга правна и физичка лица да у 
извршавању обавеза обавјештавања о елементарној непогоди и другој несрећи које могу 
угрозити људе и материјална добра дужни позивом на број 121 оперативно-комуникативном 
центру (који је бесплатан) обавијестити Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ. 
Извршилац задатка: органи,организације, привредна друштва, правна и физичка лица 
Учесници: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ 
Рок: према потреби 
9.Вршити појачано осматрање и надзор шума, ниског растиња, усјева, ливада као и 
грађевинских објеката којима пријети повећана опасност од настајања и ширења пожара. 
Извршилац задатка: Шумско газдинство Бања Лука, Инспекцијски органи, повјереници ЗиС, 
припадници ЈЦЗ-е, грађани 
Учесници: Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење комуналне полиције,  
Рок: март – април, септембар-октобар 2019.године, континуирано током године 
10.Редовно вршити контролу над провођењем мјера заштите од пожара и технолошких 
експлозија, субјеката који имају привредни, пољопривредни и туристички значај.  
Извршилац задатка: Инспекцијски органи, ПТВЈ- из своје надлежности, 
Учесници: привредна друштва и органи, 
Рок: континуирано током године,  
11.Редовно  вршити контролу средстава противпожарне заштите у јавним објектима, 
институцијама и стамбеним објектима. 
Извршилац задатка: ПТВЈ (из своје надлежности),  
Учесници: привредна друштва, органи и организације, скупштине етажних власника,  
Рок: континуирано током године  
12.Вршити контролу ложишта и димних канала у привредним друштвима и приватним 
кућама, 
Извршилац задатка: Инспекцијске службе, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, 
Учесници: привредна друштва, грађани, 
Рок: континуирано током године 
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13.Предузећа која се баве одржавањем нисконапонске и високонапонске далеководне мреже 
дужна су да у случају већих пожара, обезбиједе заштиту мреже и брзо и ефикасно отклањање 
кварова на далеководној и нисконапонској мрежи и омогуће уредно снабдијевање 
електричном енергијом. 
Извршилац: ЗП“Електрокрајина“ Бања Лука 
Учесници: Одјељење за привреду; Одјељење за комуналне послове, 
Рок: трајан задатак 
14.На основу процјене, у појединим мјесним заједницама на сеоском подручју, од мјесног 
становништва формирати тимове од 5 до 10 људи за гашење пожара отвореног 
простора.Тимове опремити опремом цивилне заштите и обучити за гашење пожара. 
Од Шумског газдинства Бања Лука тражити спискове тимова са опремом и планом 
ангажовања, а исти доставити Одсјеку за послове ЦЗ и ПТВЈ. 
Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, ШГ Бања Лука, 
Учесници: ПУ Бања Лука, 
Рок: 30.март 2019.године  
15.У случају потребе на подручјима повећане опасности од настанка и ширења пожара  град, 
као и Шумско газдинство и друга предузећа која газдују шумама,  могу ангажовати потребан 
број људи склапањем уговора о раду, обучити их и оспособити за гашење пожара отвореног 
простора. 
Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, ШГ Бања Лука, 
Учесници: ГШВС, инспекцијски органи, 
Рок: по потреби 
16.Информисати  јавност о степену опасности, предузетим мјерама, као и мјерама које сами 
грађани треба да предузму. 
Извршилац задатка: ГШВС, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, ШГ Бања Лука, 
Учесници: Кабинет Градоначелника-Тим за комуникације, средства информисања, 
Рок: по потреби 
17.За вријеме пожарне сезоне, Градски штаб за ванредне ситуације и Одсјек за послове ЦЗ и 
ПТВЈ обавезни су режим рада и дежурства ускладити са индексом опасности. Уколико се 
нареди увођење мјера приправности обавијестити РУЦЗ да ојача подручни оперативно-
комуникативни центар сходно насталој ситуацији. Сходно томе планирати и спроводити 
двадесетчетворочасовно дежурство, координирати рад са другим органима, организацијама и 
службама Града, предузимати и друге мјере у циљу правовременог обавјештавања о 
избијању пожара. 
Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, ШГ Бањалука, 
Учесници: органи ГУ,привредна друштва и друге организације 
Рок: По потреби 
18.Припаднике јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање од пожара осигурати од 
посљедица несрећног случаја, обезбиједити им новчану накнаду за вријеме ангажовања, 
додатно оспособити и опремити адекватном опремом за гашење пожара отвореног простора, 
као и средствима везе. За потребе већих интервенција током пожарне сезоне планирати и 
реализовати дислокацију снага и средстава на угрожено подручје. 
Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ  
Учесник: привредна друштва, 
Рок: по потреби у току године 
19.Уговором дефинисати начин ангажовања грађевинске механизације и радне снаге за 
евентуалну хитну израду просјека и пробијање противпожарних путева ради заустављања 
ширења шумског пожара. Шумско газдинство Бањалука израдит ће списак грађевинске 
механизације којом располаже и која је додатно потребна те ће их доставити Градоначелнику 
који ће извршити ангажовање грађевинске механизације у складу са својим овлашћењима. 
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Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, Одјељење за комуналне 
послове,Одјељење за саобраћај и путеве 
Учесник: привредна друштва 
Рок: По потреби 
20.Обезбиједити примарну здравствену заштиту угроженом становништву на најбржи 
могући начин путем мобилних санитетских екипа. Вршити достављање пакета хране и 
других основних артикала угроженом становништву.  
Извршилац задатка: ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука; Градска организација црвеног крста, 
Учесници: Одсјек ЦЗ и ПТВЈ, Одјељење за финансије,Одјељење за културу,туризам и 
социјалну политику, Одјељење за образовање,здравство,омладину и спорт,  
Рок: Трајан задатак  
 
 
IV – СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА ОДГОВОРА 
 
21.Оперативне мјере заштите и спасавања проводит ће се у складу са овим планом и мјерама 
разрађеним у  Плану заштите од пожара града Бања Лука. 
Руководећу улогу у њиховој реализацији, сходно законским и планским одредбама, имат ће 
Градски штаб за ванредне ситуације, као стручно-оперативни орган у области заштите и 
спасавања. 
Извршилац задатка: ГШВС 
Учесници: органи ГУ, привредна друштва, правна и физичка лица 
Рок: према потреби 
22.Припрема и доношење наредби: о поступању по плану приправности, о узбуњивању, 
проглашењу ванредне ситуације, активирању оперативно-комуникационог центра, о 
мобилизацији људских и материјално-техничких средстава. 
Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, градоначелник;  ГШВС, 
Учесници: органи и организације, привредна друштва, правна и физичка лица, 
Рок: у складу са процјеном ситуације 
23.Вршити континуирано снабдјевање града: електричном енергијом, водоснабдијевање 
Извршилац задатка: ЗП“Електрокрајина“, Ад“Водовод“ 
Учесници: органи ГУ, ГШВС, 
Рок: сталан задатак 
24.Организација узбуњивања и давања упутства за дјеловање у случају елементарне 
непогоде 
Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ,ГШВС 
Учесници: Кабинет Градоначелника-Тим за комуникације, медији, 
Рок: у складу са процјеном ситуације 
25.Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавање угроженог 
становништва 
Извршилац задатка: ГШВС 
Учесници: органи ГУ,органи и организације,привредна друштва, Кабинет Градоначелника-
Тим за комуникације, медији, 
Рок: у складу са процјеном ситуације и планом евакуације и збрињавања 
26.Тражење помоћи од сусједних општина и Владе РС за ангажовање људских и 
материјалних капацитета у отклањању посљедица елементарне непогоде. 
Извршилац задатка: Градоначелник или ГШВС 
Учесници: РУЦЗ,сусједне општине 
Рок: у складу са процјеном ситуације  
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27.Организација прихвата оперативних снага и средства (домаће и међународне) помоћи, 
упознавање истих са тренутном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и додјела 
општег задатка 
Извршилац задатка: ГШВС 
Учесници: РУЦЗ,сусједне општине, 
Рок: у складу са процјеном ситуације  
28.Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде о 
ситуацији на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера и 
друго, по захтјеву Одсјека за послове ЦЗ и ПТВЈ или ГШВС 
Извршилац задатка: органи,организације, привредна друштва и др.субјекти 
Учесници: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, ГШВС,РУЦЗ 
Рок: у току елементарне непогоде 
 

 
V – СПРОВОЂЕЊЕ  МЈЕРА ОПОРАВКА 
 
29.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 ситуације 
30.Извршити процјену штете настале усљед елементарне непогоде на нивоу града 
Извршилац задатка: органи ГУ, ШГ „Бањалука“  
Учесници: ГШВС, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВЈ, ПУ Бања Лука, 
Рок: у складу са процјеном ситуације 
31.Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде и 
пружање помоћи угроженим у складу са могућностима града 
Извршилац задатка: Градоначелник, ГШВС 
Учесници: угрожени субјекти, РУЦЗ 
Рок: у складу са процјеном ситуације 
 

 
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА 
 
32.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. 
Извјештаје доставити према утврђеним роковима из плана. 
 
33.Извршиоци задатака утврђени овим планом, дужни су, у оквиру властитог буџета, 
обезбиједити финансијска средства потребна за њихову реализацију. 
 
34.Овај план објавиће се у „Службеном гласнику града Бања Лука“. 
 
 
 
Број: 12-Г-979/19                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Датум:22.03.2019.г.                                                      
                                                                                                 Мр Игор Радојичић  
 
 


