
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени  гласник Републике Српске“ , број 121/12 ), члана 30. Закона о локалној 
самоуправу („Службени гласник Републике Српкске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и 
члана 13. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“ бр. 7/05 и 
5/12) Скупштина општине Фоча, на 6. редовној сједници дана 30.04.2013. године    
д о н о с и  
 
 
 
 
 

О  Д   Л  У  К  У   
о  организацији  и  функционисању  цивилне  заштите   

на  подручју  општине  Фоча   
 
 
 
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком,  у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама, уређује се организација, припремање и остваривање задатака цивилне 
заштите на подручју општине Фоча, у оквиру јединственог система цивилне заштите 
Републике Српске. 
 

Члан 2. 
Послове и задатке организовања, припремања и остваривања задатака 

цивилне заштите на подручју општине Фоча, у складу са Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама, овом одлуком и општим актима привредних  
друштава  и других правних лица, врше сви радни људи и грађани непосредно и 
преко одговарајућих органа на територијалном и производном принципу, односно у 
мјесту живљења и радног ангажовања у предузећу, државном и другом органу, 
служби, установи или другом правном лицу са сједиштем на подручју општине 
Фоча, или организационом дијелу правног лица чије је сједиште ван подручја 
Општине, као и лица која самостално обављају неку дјелатност. 

Привредни субјекти и друга правна лица из става 1. овог члана  послове и 
задатке  припремања и остваривања заштите и спасавања људи и материјалних 
добара врше као послове своје редовне дјелатности. 
 

Члан 3. 
Организовање, припремање и функционисање система цивилне заштите на 

територији општине Фоча темељи се на: 
  - процјени угрожености територије од природних и других несрећа и 
процјени потребе и могућности за заштиту и спасавање, те отклањања посљедица 
природних и других несрећа, 

- ангажовању предузећа, органа, служби и других правних лица са 
расположивим људским и материјално - техничким потенцијалима, која у оквиру 
своје редовне дјелатности обезбјеђују спровођење неке од утврђених мјера цивилне 
заштите,  

- досљедном спровођењу превентивних мјера заштите и спасавања утврђених 
Законом, 



 
 

-  мобилности јединица специјализоване и опште намјене на свим нивоима на 
подручју Општине, ради бржег и успјешнијег интервенисања,  

- остваривању потпуне сарадње свих носилаца припрема на подручју 
Општине и сарадње са сусједним општинама. 

 
Члан 4. 

Организовање и припремање цивилне заштите на свим нивоима, на подручју 
општине, врши  се у складу са плановима и програмима  предвиђеним Законом о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, а усаглашено са реалним потребама 
и могућностима, о чему ће одлучивати надлежни руководни и други органи.  
 

Члан 5. 
Ради успјешног вршења послова, носиоци планирања (привредна друштва и 

друга правна лица) ће своја општа акта ускладити са одредбама Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама и овом одлуком.  
 

Члан 6. 
У оквиру система цивилне заштите, на цијелом подручју општине Фоча, а 

посебно у градском подручју, посебну пажњу треба посветити организовању личне и 
узајамне заштите, те превентивним мјерама заштите и спасавања, као и рационалној 
употреби организованих јединица цивилне заштите. 

Основни носиоци организовања и обављања послова и задатака из става 1. 
овог члана на територијалном принципу су органи мјесних заједница и повјереници 
цивилне заштите, а на производном принципу надлежни органи у оквиру предузећа 
и других правних лица, уз максималну сарадњу са Општинским штабом за ванредне 
ситуације Фоча и другим надлежним општинским органима. 
 

Члан 7. 
У складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, 

начелник Општине својом одлуком одређује привредна друштва и друга правна 
лица, органе и службе, који су  основни носиоци послова и задатака у спровођењу 
мјера цивилне заштите од значаја за општину Фоча, а то су: 

1.  Општински штаб за ванредне ситуације, 
2.  Центар за обавјештавање и узбуњивање позивом на број 121, 
3. “Пеђа турс“ д.о.о. Фоча, ШГ „Маглић“ Фоча, НП „Сутјеска“ Тјентиште и 

СЈБ Фоча - евaкуација грађана, 
4. Општинска организација Црвеног крста општине Фоча и ЈУ Центар за 

социјални рад Фоча - збрињавање угроженог становништва, 
5. „Србиње путеви“ а.д. Фоча и „Јавор“ д.о.о. Фоча, приватни предузетници 

који располажу одговарајућом механизацијом - рашчишћавање саобраћајница и 
поправка  оштећених путева, 

6. Територијална ватрогасна јединица Фоча и Ватрогасно друштво “Фоча“ -  
заштита од пожара, 

7. ПВИК „Извор“ а.д. Фоча - санација водоводних и канализационих објеката 
и инсталација, 

8. ЈКП „Комуналац“ а.д. Фоча - санација паркова и јавних површина, те 
заштита животне околине и асанација терена,  

9. ЈЗУ Дом здравља „Фоча“, Клинички центар Источно Сарајево - Клинике и 
болничке службе Фоча - пружање прве медицинске помоћи и лијечење повријеђених 
и настрадалих, Завод за трансфузију крви - прикупљање крви и крвне плазме, 



 
 

10. „Бартула“ д.о.о. Соколац, „Рашевић“ д.о.о. Фоча, „Орфеј“ д.о.о. Фоча, 
Пекара „Импес“ а.д. Фоча, СТР „Маловић“ Фоча  - снабдијевање прехрамбеним 
артиклима, 

11. „Нестро петрол“, „Мајнеx“ и „Нис петрол“ (бензиске пумпе) - 
снабдијевање горивом и моторним уљима возила и техничких средстава укључених 
у спровођење мјера цивилне заштите, 

12.  Ветеринарска станица Фоча и Ветеринарска амбуланта „Ћоне“ - заштита 
и спашавање животиња и намирница животињског поријекла и асанација терена, 

13. ЈП Шуме Републике Српске - ШГ „Маглић“ Фоча,  Национални парк 
„Сутјеска“ Тјентиште  - заштита биља и заштита од шумских пожара, 

14.  ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале - РЈ Фоча - санација електроводова и 
инсталација и снабдијевање електричном енергијом, 

15.  „Србиње путеви“ а.д. Фоча, СК „Wolf“ , Удружење рафтинг клубова 
„Тара - Дрина“ - заштита од поплава. 

У спровођењу мјера цивилне заштите у случају потребе ангажују се и други 
субјекти, сходно њиховој дјелатности. 
 

Члан 8. 
За обављање припрема за заштиту и спашавање и руковођење акцијама 

цивилне заштите на подручју Општине формира се Штаб за ванредне ситуације 
општине Фоча, као стручно оперативни орган. 

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације је Начелник општине. 
Начелник општине именује и чланове Штаба. 

 
Члан 9. 

Поред послова и задатака предвиђених Законом о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама,  Општински штаб за ванредне ситуације врши и сљедеће 
послове: 

1. Процијењује угроженост од настанка ванредне ситуације, 
2.  Наређује штабовима и повјереницима цивилне заштите на територијалном 

принципу предузимање мјера заштите и спашавања, које су од значаја за 
самозаштиту и учествују у свим активностима заштите и спасавања људи и 
материјалних добара на одређеном подручју, 

3. Наређује ангажовање снага и средстава цивилне заштите са неугроженог 
подручја мјесне заједнице на угрожено подручје друге мјесне заједнице на подручју 
Општине, 
  4. По наређењу Републичког штаба за ванредне сутуације ангажује снаге и 
средства цивилне заштите на угрожена подручја друге општине, 

5. Разматра и даје мишљење на приједлог материјала (аката) из области 
цивилне заштите које доноси Начелник општине  и Скупштина општине, 

6. Разматра стање припрема, организованости, опремљености  и 
оспособљености служби, органа и јединица цивилне заштите на подручју Општине и 
у вези  с тим заузима одређене ставове и мишљења и даје приједлоге, 

7. Редовно информише и обавјештава становништво о ризицима, опасностима 
и предузетим мјерама, 

8. Разматра приједлог плана финансирања за потребе развоја и опремања 
цивилне заштите. 
 

Члан 10. 
На основу процјене угрожености од елементарних непогода, а у складу са 

потребама и могућностима Општине, формирају се јединице цивилне заштите опште 
намјене (одјељење - вод ) у мјесним заједницама. 



 
 

Начелник општине именује и разрјешава командире јединица и тимова 
цивилне заштите и повјеренике заштите и спасавања, на приједлог Одсјека цивилне 
заштите и заштите од пожара општине Фоча. 
 

Члан 11. 
Повјеренике цивилне заштите у привредном друштву и другом правном лицу 

именује и разрјешава директор, односно други надлежни орган одређен општим 
актом тог правног лица. 
 

Члан 12. 
У складу са одредбама Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама, на основу процјене угрожености, начелник Општине, на приједлог 
Штаба за ванредне ситуације, одлучује о формирању јединица цивилне заштите 
специјализоване намјене (до нивоа вода) као општинске јединице. 

Општинске јединице специјализоване намјене  формирају се уз помоћ 
субјеката  из члана 7. ове одлуке. 

Специјализоване јединице цивилне заштите могу се формирати као: 
1.  Специјализована јединица за заштиту од пожара (нивоа вода) - ослонцем 

на Територијалну ватрогасну јединицу и Ватрогасно друштво „Фоча“, ШГ „Маглић“, 
НП „Сутјеска“ и  ИВД „Дрина“, 

2. Специјализована јединица за заштиту од поплава нивоа вода (јединица за 
заштиту на води и под водом) - ослонцем на  „Србиње путеви“  а.д. Фоча ,  СК 
„Wolf“,  Удружење рафтинг клубова, 

3. Специјализована јединица за прву медицинску помоћ (нивоа вода) - 
ослонцем на  Клинике и болничке службе Фоча, ЈЗУ Дом здравља Фоча, Црвени крст 
Фоча, 

4. Специјализована јединица за спашавање из рушевина (нивоа вода) - 
ослонцем  на ад „Србиње путеви“, приватне предузетнике са одговарајућом 
механизацијом, 

5. Специјализована јединица за асанацију терена (нивоа вода) - ослонцем на 
ЈКП „Комуналац“ а.д. Фоча, Ветеринарску станицу Фоча и Завод за заштиту здравља 
Фоча. 
  Јединице цивилне заштите из става 1. овог члана ће се формирати користећи 
изворе попуне личне и материјалне формације наведених субјеката, а недостајући 
дио обезбиједиће се из других предузећа и установа. 

Командире ових јединица ће именовати Начелник општине. 
 

Члан 13. 
Одлуку о оснивању штабова, јединица цивилне заштите опште и 

специјализоване намјене у складу са одредбама Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама и сопственом процјеном на нивоу предузећа и других 
правних лица и мјесних заједница, донијеће надлежни органи у року од 30 дана од 
дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 14. 
Сва друга значајна питања утврдиће се у развојним и другим плановима и 

програмима, у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и 
другим прописима који регулишу ову област. 
 
 
 
 



 
 

Члан 15. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији и 

функционисању цивилне заштите на подручју општине Фоча, број 01-022-53/10 од 
30.11.2010. године. 
 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Фоча“.  
 
 
 
 
 
Број:  01-022-21                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Фоча, 30.04.2013. године                                                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                                                                      Радојица  Млађеновић 
 
 
                                                                                                
 
  
  


