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Територијална ватрогасна јединица-Фоча, функционише и ради на основу Закона о 

заштити од пожара(„Службени гласник РС“, број: 94/19, од 11.11.2019.год.) и других 

закона и прописа  везаних за ову област и низа општих аката и правилника као и 

„Опшинског плана заштите од пожара“. 

       Члан 3. овог Закона гласи: “Заштита од пожара је дјелатност од посебног значаја  за 

Републику   Српску“. На основу новог Закона о заштити од пожара број: 94/19, Скупштина 

општине Фоча, треба да донесе нову Одлуку о оснивању Територијалне ватрогасно 

спасилачке јединице-Фоча, као посебну унутрашњу организациону јединицу, 

адмонистративне службе јединице локалне самоуправе и остале акте које дефинише овај 

Закон. 

      Поред послова  гашења пожара и спасавања лица и имовине угрожених пожаром и 

другим елементарним непогодама, ТВСЈ-Фоча: 

-спроводи мјере заштите од пожара утврђене“Општинским планом заштите од пожара“, 

-пружа техничку помоћ у незгодама и опасним ситуацијама, 

-пружа стручну помоћ у оспособљавању и организацији заштите од пожара, 

-врши обуку ватрогасаца и провјеру знања из области заштите од пожара по „Плану и 

програму  

  стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца-спасилаца,“ 

-врши обуку радника и провјеру знања из области заштите од пожара, 

-врши предавање и обуку за кандидате који  положу ватрогасни испит за испитаног 

  ватрогасца (добровољце) по Плану и програму Ватрогасног савеза Републике Српске, 

-организује предавања, курсеве и друге обуке ради упознавања грађана о опасностима и 

заштити  од пожара, 



-врши остваривање задатака цивилне заштите 

-стара се да техничка опрема и средства за гашење пожара и опрема за спасавање 

унесрећених буде исправна и у функционалном стању, као и да се одржава према 

упуствима произвођача. 

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Фоча (у даљем тексту ТВСЈ-Фоча) у 

складу са Законом броји  12 ватрогасаца-спасилаца (минималан број), а према 

„Општинском плану заштите од пожара“ предвиђен је већи број ватрогасаца-спасилаца. У 

2020.г.  ТВСЈ-Фоча  је функционисала са 11 ватрогасаца-спасилаца, јер је један ватрогасац, 

на лични захтијев споразумно раскинуо радни однос у 2019.год. 

             Рад ТВСЈ-Фоча је организован у смјенама, по четверобригадном систему. То значи 

да имају три групе по три ватрогасца-спасиоца и једна група са два ватрогасца-спасиоца 

који раде по 12сати.  Замјена се врши у 08 (осам) и 20 (двадесет) часова (дневна и ноћна). 

Једна смјена састоји се од : ватрогасац-спасилац-вођа смјене, ватрогасац –спасилац-возач 

„Ц“ категорије и ватрогасац-спасилац-оперативац. ТВСЈ-Фоча поред редовне смјене на 

дежурству у Ватрогасном дому има и приправну смјену у истом саставу. За потребе 

јединице на интервенцијама позива се максимални број ватрогасаца-спасилаца  

неопходних за дату интервенцију. 

          Општина Фоча, са површином од 1115км2 ,друга  је општина по површини у 

Републици Српској. Због тога  је неопходно да  смјена ради са  минималним бројем 

ватрогасаца-спасилаца, односно 4 (четири) ватрогасца-спасиоца. У јулу и августу, 

ватрогасци-спасиоци не користе годишњи одмор, због високог пожарног оптерећења. У 

осталом периоду календарске године увијек је бар један  ватрогасац-спасилац одсутан 

због корисћења годишњег одмора. У прољеће 2020.године кренула је пандемија корона 

вируса. Долазили  смо у ситуацију да нам у смјенама буду по двојица ватрогасаца-

спасилаца, усљед одсуства заражених COVID -19  инфекцијом. 

       ТВСЈ-Фоча донијела је годишњи „План и програму стручног оспособљавања и 

усавршавања ватрогасаца-спасиоца“ за 2020.год. а  према члану 50. Закона о заштити од 

пожара („Служнени гласник број: 94/19.  

       МУП-РС; Управа за полициску подршку; Јединица за координацију и Начелник 

Одјељења за експлозивне материје и послове заштите од пожара, МИШЉЕЊЕМ-

број:06/1-1-215-42/20 од 10.02.2020.год. ДАО ЈЕ САГЛАСНОСТ, ТВСЈ-Фоча на поменути 

План и програм. ТВСЈ-Фоча је у потпуности извршила оспособљавање и усавршавање 

ватрогасаца-спасилаца. 

       ТВСЈ-Фоча, обавља задатке прописане Законом о заштити од пожара, као и 

многобројне друге послове из свије надлежности: одржавање скупне и личне ватрогасне 

опреме у исправном и функционалном стању, моторних возила, водених пумпи, агрегата, 

модула као и одржавање Ватрогасног дома( гаража, спремишта, дежуране, платоа испред 

Ватрогасног дома и тд.). Поред наведених послова ватрогасци-спасиоци врше ПП 



обезбјеђење културних, вјерских и спортских  манифестација, обилазак објеката од 

посебног значаја за Општину, уређење инфрасруктуре у граду и мјесним заједницама са 

ЦЗ,  пружање помоћи и спасавање унесрећених у саобраћајним незгодама, учествују у 

хуманитарним акцијама, едукацији ученика у Основним школама и предшколске дјеце у 

обданишту о ватрогаству и превентивном дјеловању у области заштите од пожара, обуку, 

предавање и полагање ватрогасног испита за испитане ватрогасце по „Плану и програму 

Ватрогасног савеза Републике српске“, а по потреби и на захтијев грађана врше ПП 

обезбјеђење контролисаног паљења корова на отвореном простору, прање улица у граду 

и у приградским мјесним заједница, Миљевина,Брод н/Д, Лазарево итд,као и достављање 

воде за становништво на подручију општине Фоча. ТВСЈ-Фоча је у 2020.год. за превоз воде 

у општински буџет инкасирала 3078КМ, а од предузећа „Нешковић“ за прање 

магистралног пута на лијевој обали ријеке Дрине 3900КМ. 

       ТВСЈ-Фоча у свом возном парку има следећа намјенска ватрогасна возила:  

-ватрогасно навално возило МАН-18.250 погон 4x4, година набавке2017. Ово ватрогасно 

возило има резервоар за воду од 5500Л, резервоар за екстрат пјене од 300Л, водену 

пумпу са протоком од 2400 Л/мин, са нормалним и високим притиском, два брзинска 

витла, водени топ, свјетлосно-звучну сигнализацију, витло за извлачење до 3,5т дужине 

30м, цријева, млазнице, раздјелницу, напртњаче, апарати С-6 и ЦО2и тд. 

 - ТОYОТА Хилуx пицк уп са погоном 4x4, модул ХДЛ-250 пумпа висиког притиска са 

витлом дужинецријева 60м и триплеx млазницом, резервоар за воду од 300Л, 30Л 

екстрата пјенила, изолациони апарат за почетне пожаре С-9 и ЦО2 од 5кг, метларице, 

напртњаче итд. 

-ЛАДА Нива-кратка,погон 4x4 са пратећом опремом: ИФЕX-3000, напртњаче, апарати С-9 и 

ЦО2, метларице, и тд. 

-ватрогасна цистерна(војна) ТАМ-150, са резервоаром за воду од 3000Л и по Одлуци 

Владе РС додјељена је општини Фоча ја на поправци и није још регистрована, а ФАП- 

19/21је раздужен и продат без мотора,  након спроведене законске процедуре. 

      

  У извјештајном периоду припадници ТВСЈ-Фоча имали су 162 ПП интервенције и 403 

асистенције-радова, које смо сврстали по следећој класификацији пожара: 

1.) Пожар на стамбеним објектима........................................5 интервенција 

2.) Пожар на индустриском и пословном објекту..................1       „ 

3.) Пожар на помоћним објектима..........................................3       „ 

4.) Пожар на инсталацијама.....................................................6       „ 

5.) Пожар димњака..................................................................13      „ 

6.) Пожар контењера................................................................27     „ 

7.) Шумски пожар.....................................................................45      „ 

8.) Пожар на саобраћајном средству.......................................5       „ 



9.) Пожар ниског растиња........................................................39      „ 

10.) Саобраћајни удеси.....................................................7       „ 

11.) Поплаве.......................................................................1       „ 

12.) Асистенције-радови...............................................403       „ 

13.) Лажне дојаве..............................................................0       „ 

14.) Спасавање на води и по водом.................................1       „ 

15.) Спасавање из рушевина, рудника и сл.....................7       „ 

16.) Спасавање на неприступачним теренима...............2       „ 

            УКУПНО:......................................................565 интервенција 

 

         У извјештајном периоду ТВСЈ-Фоча, имала је за 5%  више противпожарних  

интервенција и 85% више  асистенција-радова у односу на 2019.год. Већи број  

интервенција односи се на месец март и април због већег  броја пожара на отвореном, 

прије свега шумских пожара и пожара на ниском растињу у путном појасу и у близини 

стамбених и помоћних објеката-кућа, викендица, штала, гараже итд.  Број асистенција-

радова је значајно повећан на прању магистралног пута за фирму „Нешковић“, вршењу 

дезинфекције улица од Горњег Поља и Обилићева до болнице,  прању улица у граду и у 

приградским мјесним заједницама, као и на испоруци воде.  

        У оквиру припрема за противпожарну  сезону и у току избијања пожара на 

отвореном, ТВСЈ-Фоча, је одржала контакте са представницима ватрогасних јединица из 

ШГ “Маглић“, НП “Сутјеска“, ИВД “Дрина“ Фоча и тд. Радили смо на превентиви и 

упознавању становништва о противпожарној заштити путем средстава јавног 

информисања, Радио Фоче, дјељења мини брошуре (летака) од стране ТВСЈ-Фоча. 

     Припрадници ТВСЈ-Фоча, изашли су на противпожарну интервенцију и у мјесту Штавањ 

на путном правцу према Врбници, извршен је напад на ватрогасце-спасиоце 10.04.2020.г. 

у ноћним сатима (21:30часова)  од стране два НН лица и том приликом оштећено је 

ватрогасно возило ТОУОТА. Случај је одмах пријављен полицији.  

        У току је поступак израде „Општинског плана заштите од пожара“ по  „ Методологији 

за израду плана заштите од пожара “ Сл.гласник РС број:32 од 18.04.2013.год., а „Акт о 

процијени ризика на радном мјесту и у радној средини“ и акт „Стручни налаз о прегледу и 

испитивању средстава рада и опреме“  још нису стављени у функцију. 

       Припадници ТВСЈ-Фоча учествовали су у припреми базена „Аqуа парка“ за наступајућу 

љетну сезону, противпожарно обезбјеђивали пердизборне скупове, а културне и спортске 

манифестације ОК-фест на Тјентишту и „Фоотбал фриендас“ у 2020.год. нису одржани због 

пандемије вируса CORONA. 

      У извјештајном периоду ТВСЈ-Фоча извела је 10 показних вјежби , већег и мањег 

обима, са циљем да  побољшају ефикасност и брзину изласка ватрогасаца-спасилаца на 

интервенцију, увјежбавању јединице за интервенције: постављање пруга (ватрогасних 

цријева), вјежба са 1, 2 и 3 млаза воде, са употребом раздјелнице и снадбјевање водом из 



хидранта, употреба импулсивне пушке ИФЕX-3000, употреба пумпе високог притиска  ХДЛ-

250, тродјелних лотри и љестви са кукачом, рад са воденом пумпом, 

напртњачама,изолационим апаратом, рад са „Хидрауличним развалним алатом“ за 

спасавање унесрећених у саобраћајним незгодама итд.  

      У току 2020.год. није било набавке ватрогасне опреме (скупне и личне). ТАМ-150  

одвежен је на поправку-(квар мотора  и система за кочење). 

       На основу члана 85. тачка (1), дефинисано је да привредна друштва и друга правна 

лица, која обављају дјелатност, обрачунавају и уплаћују накнаду у висини 0,03% од 

пословног прихода, за реализацију посебних мјера заштите од пожара, Тачка (2) Распоред 

прикупљених средстава по овом основу врши Министарство финансија,  став 2) 60% на 

рачун буџета јединице локалне самоуправе према сједишту привредног друштва или 

другог правног лица које уплаћује накнаду, која исључиво служи за реализацију пројекта 

техничког опремања ватрогасно-спасилачких јединица....   

 

    Скупштина општине Фоча , донијела је Одлуку о таксама за ватрогаство, број: 02-022-52 

од 30.06.2005.год. и обновљену Одлуку о таксама за ватрогаство, број: 01-022-17/17 од 

14.03.2017. Прикупљена средства од такси за ватрогаство по Закону о заштити од пожара 

бр.94/19 члан 85. тачка (2) став 8) само за опремање и развој ватрогасно-спасилачких 

јединица. 

 

                                                                                                                     Старјешина ТВЈ-Фоча 

                                                                                                                         Радојица Малиш 

 


