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На основу члана 60. Статута општине Трново ( ''Службене новине града Источно
Сарајево'', бр.11/14 ), а у вези са чланом 90. 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 ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ
ПРОСТОРУ У ОПШТИНИ ТРНОВО У 2015. ГОДИНИ
План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и
других пожара на отвореном простору у општини Трново у 2015. години је краткорочни
стратешки план и основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних
годишњих задатака и активности општине, привредних друштава и правних лица, удружења
грађана који спроводе мјере и задатке заштите од пожара отвореног простора као дио
интегралног система заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа у
Републици Српској. План активности је израђен на основу анализе прикупљених података,
достављених извјештаја о реализацији задатака током протеклих година, анализа тренутног
стања, те мишљења и приједлога субјеката од непосредног значаја за ову област. Доношењем и
спровођењем овог Плана унаприједиће се ангажовање свих релевантних субјеката и остварити
виши ниво приправности на заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне
средине од шумских и других пожара на отвореном. Цивилна заштита општине Трново је
надлежна за координацију, усклађивање и праћење, док је задатак осталих субјеката у систему
заштите и спасавања да израде и у датом року спроведу оперативне планове, према Плану
активности.
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 за заштиту и спасавање од шумских и других пожара на отвореном у 2015.
година.
Становништво ће бити упознато са кратким / бесплатним / бројем за хитне
интервенције 121 и бројем ватрогасне службе 123.
Упознати становништво, путем средстава јавног информисања, летака, плаката, са
опасностима од пожара, те указати на послиједице, те подићи на ниво против-пожарне
културе уопште;
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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 шумских и других
пожара на отвореном и њиховом ангажовању на конкретним задацима.

II ПРЕВЕНТИВНО ДЈЕЛОВАЊЕ
















Редовно осматрање и обавјештавање, појачан надзор шума ниског растиња, ливада и
објеката којима пријети опасност од настајања и ширења пожара / извршилац задатка :
/ ШГ ''Трескавица'' Трново/;
Радити на изради нових и одржавању постојећих шумских комуникација,
противпожарних просјека и осматрачница и о томе благовремено обавјестити општину
Трново / извршилац задатка: ШГ ''Трескавица'' Трново/;
Чишћење и одржавање траса испод енергетских водова / извршилац задатка:
Електродистрибуција а.д Пале, РЈ Трново /;
Асистенција Полицијске станице Трново у циљу упозоравања грађана на опасност од
неконтролисаног паљења, те на откривању лица која проузрокују пожаре и
предузимању мјера прописаних Законом / извршилац задатка: Полицијска станица
Трново/;
Предузимање додатних мјера на уређењу одлагалишта отпада, односно друге мјере за
санацију неконтролисаних одлагалишта, посебно у туристичким подручјима у периоду
повећане опасности од пожара / извршилац задатка: Комунална полиција општине
Трново /;
Обавеза достављања једног примјерка годишњег плана заштите од пожара служби ЦЗ
општине Трново / извршилац задатка: ШГ ''Трескавица'' Трново/ ;
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 шумских и
других пожара на отвореном 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 шумских и других пожара на
отвореном, 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;
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У случају повећане опасности од шумских и других пожара на отвореном 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 повећане опасности од настанка или ширења пожара 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.

Број: 02-014-60/15
Трново, април 2015. године
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