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На основу члана 60. Статута општине Трново (''Службене новине града Источно Сарајево'',
бр.11/14 ), а у вези са чланом 86. став 3. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
( '' Службени гласник Републике Српске '', број: 121/12 ), Штаб за ванредне ситуације општине
Трново, на сједници, одржаној 19.03.2015. године, д о н о с и

ПЛАН
РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРНОВО НА
СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ И ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА У 2015. ГОДИНИ
Општина Трново се простире на територији од 138 км², на којој, према прелиминарним
резултатима пописа становништва у Босни и Херцеговини 2013. године, тренутно живи 2.192
становника. Географски, лоцирана је јужно од Сарајева , позиционирана на магистралном путу
М-18 Сарајево-Брод на Дрини. Обзиром на свој географски положај , конфигурацију терена и друге
карактеристике општина Трново може бити угрожена од поплава, али се не налази на подручју
повећане опасности од ове природне непогоде.
I НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕДПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ





Служба Цивилне заштите општине Трново ће у мјесецу априлу текуће године одржати
радни састанак са привредним друштвима и правним лицима, који су утврђени Одлуком о
одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у
провођењу мјера заштите и спасавања на подручју општине Трново, број: 02-014-151/14 од
31.10.2014. године, као и удружењима грађана и повјереницима заштите и спасавања како
би се упознали са Планом активности, извршиле припреме и дала стручна упутства везана
заштиту и спасавање од поплава у 2015. година.
Становништво ће бити упознато са кратким / бесплатним / бројем за хитне интервенције
121 путем којег је могуће пријавити опасности узроковане поплавама.
Примјерак овог Плана биће достављен планинарским друштвима, омладинским
организацијама, спортским клубовима, еколошким удружењима, горанима, те ће се на тај
начин развијати свијест о потреби спровођења мјера заштите од поплава и њиховом
ангажовању на конкретним задацима.

II ПРЕВЕНТИВНО ДЈЕЛОВАЊЕ





Редовно чишћење шахтова и одводних канала, како не би дошло до зачепљења истих и
плављења / извршилац задатка : КП '' ВИК'' Источно Сарајево /;
Спречавање неконтролисаног одлагања смећа и другог материјала, те превентивно
дјеловање на терену / извршилац задатка: Комунална полиција општине Трново /;
Обезбјеђење потребне количине насипног материјала и врећа за пијесак / извршилац
задатка: општина Трново /;
Спречавати незакониту експлоатацију шљунка / извршилац задатка: општина Трново /;
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Достављање спискова старијих, изнемоглих, непокретних лица, трудница, инвалида,
социјалних случајева, специфичних категорија болесника: дијабетичара, лица за диајализу,
дјеце са посебним потребама, у циљу ажурирања спискова ЦЗ општине Трново / извршилац
задатак: Дом здравља Трново и Служба за социјалну заштиту општине Трново /;
Обезбјеђење пакета хране и других основних артикала који би се у случају поплава
достављали угроженом становништву / извршилац задатак: ООЦК Трново /;
Обезбјеђење пакета лијекова и неопходног санитетског материјала који би се на најбржи
могући начин достављали угроженом становништву /извршилац задатка: Дом здравља
Трново/ .

V ДРУГЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ








Када општина Трново, услед напосредне опасности од поплава, донесе одлуку о поступању
по мјерама из Плана приправности или нареди предузимање неопходних оперативних мјера
заштите и спасавања, служба Цивилне заштите општине Трново ће по потреби достављати
извјештај Републичкој управи цивилне заштите о стању угрожености и предузетим мјерама;
У случају дојаве са терена од стране повјереника за ванредне ситуације о повећаној
опасности од поплава од којих би било угрожено становништво, Цивилна заштита општине
Трново би ангажовала јединице цивилне заштите које би интервенисале на угроженом
подручју;
У случају повећане опасности од поплава и немогућности интервенисања са властитим
снагама и средствима, Цивилна заштита општине Трново затражила би преко Републичке
управе цивилне заштите помоћ Министарства унутрашњих послова Републике српске,
Оружаних снага БиХ и Министарства безбједности БиХ;
У случају да због поплава буду угрожени здравље и живот грађана и да нису у могућности
да се евакуишу или набаве основне животне намирнице на било који други начин, Цивилна
заштита општине Трново затражила би преко Републичке управе цивилне заштите помоћ у
ангажовању Хеликоптерског сервиса Републике Српске.
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