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           Систем заштите и спасавања је дио система безбједности и интегрисани облик управљања и организовања субјеката и снага система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и материјалних добара од елементарне непогоде и друге несреће, укључујући и мјере опоравка од њихових посљедица.  Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама  цивилна заштита обухвата личну, узајамну и колективну заштиту, мјере и задатке, координацију и руковођење, штабове за ванредне ситуације, повјеренике заштите и спасавања, јединице и тимове цивилне заштите, систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања, активности које се односе на попуну, материјално опремање, обучавање, оспособљавање, мобилизацију и активирање заштите и спасавања. Циљ мјера је  спречавање настанка опасности, смањења броја несрећа и жртава, те отклањања и ублажавања штетних дјеловања и посљедица насталих од природних и других несрећа. Законом су утврђена  права и дужности грађана, привредних друштава и других правних лица од значаја за заштиту и спасавања људи и материјалних добара. 
  

  Ванредна ситуација је ситуација у којој су ризици и пријетње или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности за  становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и интезитета да њихов настанак или последице није могуће спријечити или отклонити редовним дјеловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употријебити посебне мјере, снаге и средства уз појачан режим активности. 
 

  Елементарна непогода  је догађај хидрометеоролошког, геолошког или биолошког поријекла проузрокован дјеловањем природних сила, као што су: земљотрес, поплава, бујица, олуја, јаке кише, атмосверска пражњења, град, суша, одрон или клизање земљишта, сњежни наноси и лавина, екстремне температуре ваздуха, залеђивање водотокова, епидемија заразних болести и појава штеточина и друге природне појаве већих размјера које могу да угрозе здравље и живот људи или причине штету већег обима. 
 

  Отклањање посљедица су све активности које се предузимају у току и послије елементарне непогоде и друге несреће ради хитне нормализације живота и спечавања ширења последица на подручју на којем се несрећа догодила. 
 

  За координацију и руковођење мјерама заштите и спасавања у ванредним ситуацијама надлежан је Општински штаб за ванредне ситуације, као оперативно стручно тијело. Штаб за ванредне ситуације по потреби формира помоћне и стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања, као и повјеренике заштите и спасавања у МЗ и насељеним мјестима. 
 

  Штаб за ванредне ситуације обавља и следеће послове: 
- Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово побољшање. 
- Наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи  и других средстава које се користе у ванредним ситуацијама. 
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- Ради на редовном информисању и обавјештавању становништва о ризицима, опасностима и предузетим мјерама. 
- Доноси приједлоге, закључке и препоруке. 
- Руководи и координира рад субјеката и снага система заштите и спасавања. 

- Прати организацију, опремања и обучавања јединица и тимова за заштиту и спасавање, овлашћених, оспособљених правних лица. 
- Сарађује са штабовима за ванредне ситуације сусједних јединица локалне самоуправе. 

 

  Органи и службе цивилне заштите спроводе превентивне и оперативне активности које се огледају  у следећем.  Превентивне активности:  
- Израда процјене угрожености од могућих ризика и опасности. 

- Израда планова заштите и спасавања. 
- Успостављање система заштите и спасавања. 

- Ангажовање лица и обезбјеђивање материјалних и других средстава за извршење планираних задатака. Оперативне активности: 
- Реагује у  случају непосредне пријетње и ризика од опасности. 
- За вријеме ризика од опасности . 
- За отклањање последица у току опасности и после престанка опасности. 
 

 Одсјек цивилне заштите има добру сарадњу са Републичком управом цивилне заштите, Подручним одјељењем   цивилне заштите Соколац, Полицијском управом Фоча те привредним и другим субјектима на подручју општине, Центром за социјални рад, ШГ „Маглић“, НП „Сутјеска“,Црвени Крст, КПЗ, Универзитетском болницом Фоча, Дом здравља, Електродистрибуцијом Фоча, ЈКП Извор, КП Конуналац, Мјесним заједницама.  

 

 Начела заштите и спасавања заснивају се   на одговорности, превенцији, солидарности, правовременом и усклађеном дјеловању субјеката система заштите и спасавања. 
 

          Потписани су  споразуми  са Црвени крстом, Ветеринарском станицом, као и са општинама (Чајниче,  Вишеград) и поред потписаних споразума за случај потребе могу се потписати споразуми и са новим субјектима о сарадњи у остваривању задатака ЦЗ у случају елементарних непогода, на чему је инсистирала и Републичка управа, а што би требало да олакша ангажовање субјеката у случају потребе. Донесена је и одлука о издвајању дијела ватрогасне јединице (ТИМ) општине Фоча и њеног ангажовања на гашењу пожара на подручју Републике Српске. Задаци са регионалних састанака и из радних посјета представника РУЦЗ су углавном реализовани.  Представник службе цивилне заштите општине је активно учествовао у свим радним састанцима, семинарима и другим облицима обучавања, који се одржавају по програму Републичке управe цивилне заштите. Један од задатака програма је и обука за спасавање на води звање „Техничар – спасилац на брзим водама“ на којој је испред Цивилне заштите Фоча прошло обуку и сертификовано „RESCUE 3 Europe“  три припадника специјализованих јединица.  
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Цивилна заштита Фоча у сарадњи са тимом за цивилно-војну сарадњу САД-а организовала обуку из пружања прве помоћи за службе од значаја за заштиту и спасавање на подручју општине Фоча. Поред обука Цивилна заштита Фоча организује и вјежбе спасавања у којима је циљ провјера оспособљености структута заштите и спасавања на подручју општине Фоча. У току извјештајног периода одржано је шест вјежби, кроз које су покривени сви сегменти заштите и спасавања, од којих је спасавање са планине, спасавање из кањона, урбано спасавање, спасавање и евакуација дјеце, спасавање из хаварисаног возила.  У извјештајном периоду набављене су униформе за упослене у Цивилној заштити, као и одређен број техничке опреме за спасавање. Набављена су и материјално-техничка средства за гашење шумских пожара, као и средства која се користе у одређеним техничким интервенцијама. Основан је и опремљен Оперативно-комуникациони центар цивилне заштите Фоча, чиме је унапријеђен сам рад и функционисање како система заштите и спасавања тако и функционисања Цивилне заштите Фоча, у ванредним ситуацијама и елементарним непогодама. Оперативно-комуникациони центар цивилне заштите Фоча у случају ванредне ситуације или елементарне непогоде на дијелу или цијелом подручју општине активира рад Оперативно-комуникационог центара цивилне заштите Фоча. Задатак Оперативно-комуникационог центара цивилне заштите Фоча је прикупљање информација које су неопходне за нормално функционисање координације у раду између служби од значаја за заштиту и спасавање, као и осталих оперативно – комуникационих центара јединица локалних самоуправа и подручног оперативно-комуникационог центра цивилне заштите 121. 
 

  Цивилна заштита Фоча  Представници службе ЦЗ редовно учествују и у раду форума безбједности. 
 

 

 Провођење  мјера  са аспекта реализације донесених годишњих 

планова заштите и спасавања  

 

           Прије почетка пожарне сезоне, на основу Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других  пожара на отвореном простору, усвојеног од стране Владе РС,  урађен је План за општину Фоча који је достављен РУЦЗ . Такође  су урађени и следећи планови:  План одбране од поплава у општини Фоча, План активности на спровођењу посебних мјера заштите и спасавања од сњежних падавина, од интереса за општину Фоча,  План заштите и спасавања од земљотреса и исти су достављени РУЦЗ. Реализацију поменутих Планова прати ПОЦЗ Соколац, организацијом састанака служби цивилне заштите уз присуство представника шумских газдинстава и других субјеката од значаја за цивилну заштиту. Путем средстава информисања у више наврата упућиван је апел становништву о неопходности провођења одређених превентивних мјера у циљу заштите од пожара, а у мјесним заједницама су одређени осматрачи пожара ради неопходности праћења ситуације на терену и благовременог обавјештавања, као и интервенисања на почетним пожарима. Начелник штаба по потреби упознаје Команданта  о ситуацији на терену.                                  
 



5 

 

  

          Само доношењем ових планова  утицало је на активније учествовање одређених субјеката којих се ова проблематика тиче и подизање свијести о неопходности провођења превентивних, али и оперативних мјера заштите од пожара, поплава и земљотреса.  
 ШГ „Маглић“ и НП „Сутјеска“ су урадиле планове заштите шума и објеката од пожара и исте доставили служби ЦЗ. Планови су добро урађени и проводиви су у пракси. Из њих се види начин организовања службе, људски ресурси и  преглед материјално техничких средстава, организовање службе осматрања шума у периоду повећане опасности од пожара  на доминантним котама. Такође су, путем Радио Фоче, упућивани апели и упозорења становништву о забрани паљења ватре на пољопривредним имањима у близини шуме на удаљеностима мањим од 100м . 

                                                                                                                                      

          У сарадњи са Одјељењем за инспекцијске послове и комуналну полицију   предузимане су мјере на уклањању дивљих депонија и одлагања отпада на за то одређена мјеста, како би се смањиле могућности настанка и ширења пожара. Такође је рађено на раскресивању и уређењу приобаља, те уређењу паркова и зелених површина. 
 Општина Фоча не спада у ред општина које су угрожене од поплава већих размјера. Ажуриране су процјене и планови заштите и спасавања од поплава и усклађивана база података о материјално-техничким средствима. Успостављена је сарадња са сусједним општинама (Плужине, Гораждем, Ново Горажде и Вишеград) како би се пратила  ситуација на терену и предузимале превентивне и друге мјере заштите и спасавања од поплава. 

 

  У дане повећаног ризика од поплава успоставњена је посебна сарадња са ХЕ ПИВА , ХЕ ВИШЕГРАД и РХМЗ. 
 

       У сарадњи са комуналном инспекцијом, КП Комуналац и ЈКП Извор редовно су предузимане мјере  на чишћењу запушених канала и шахтова, као и бујичних потока због појачаних падавина.  
  Служба цивилне заштите врши стално ажурирање планова у области заштите и спасавања и то: 
  -План цивилне заштите од природних и других  несрећа 

  -План мјера приправности 

  -Мобилизацијски план 

  -План склањања становништва и материјалних добара 

  - План деминирања и уклањања НУС 

  - МЗ  у провођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће у редовним и ванредним ситуацијама раде према упутству. 
  

 Служба ЦЗ у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење и стамбено комуналне послове извршила је уређење крошњи дрвећа у градском језгру уз сагласност комисије за уређење паркова и зелених површина.  
 

   У основним и средњим школама организована су  предавање на ком су се ученици упознили са мјерама заштите од пожара, поступку у случају настанка 
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пожара, материјално техничким средствима којима се гасе початни  пожари, и опремом којом располажу ватрогасци, као и плану евакуације. 
 

           

 Природне и друге несреће у извјештајном периоду  

 

 Дана, 7.6.2021.  од стране Дома Здравља Фоча, затражена је асистенција службе, у позиву је наведено  да се једно лице приликом силаска са планине Маглић задобило повреде скочног зглоба и да није у могућности самостално сићи са планине. Цивилна заштита Фоча по пријему позива покренула је акцију евакуације повређене особе са планине Маглић. 
 

 Дана, 7.7.2021. године, на позив Полицијске управе Фоча, да се на планини Зеленгора изгубило двоје туриста, покренута је потражна акција у вечерњим сатима. Туристи су пронађени око пола четри ујутру. 
 

 Дана, 16.8.2021. године, од стране ПУ Фоча, јављено је Цивилној заштити општине Фоча да беживотно тијело носи ријека Дрина.  По пријему информације огранизована је потрага на води, после сат времена беживотно тијело је извучено из ријеке Дрине и предато припадницима ПУ Фоча. Дана, 15.9.2021. године,  од стране  Полицијске станице Миљевина, пријављен је нестанак старије особе у мјесту Козја Лука. По пријему информација у сарадњи са ПУ Фоча, ПС Миљевина организована је потрага за несталом особом. 
 

 Дана, 27.11.2021. године, од стране ПУ Фоча, пријављено је да се на подручју села Штовић изгубиле двије особе из Федерације. По пријему позива у сарадњи са ПУ Фоча организована је потрага, који су пронађени после краће потраге. 
 

 Дана, 10.12.2021. године, од стране ПУ Фоча, пријављен је нестанак женске особе за коју се сумња да је скочила у ријеку Дрину. По пријему информације организована је потрага на води. У после подневним часовима беживотно тијело пронађено је у Витковићима.  
 

 Дана, 25.-26.12.2021. године, од стране ПУ Фоча, пријављен је нестанак страног држављанина на подручју општине Калиновик, за којим се сумња да је скочио у ријеку Неретву. По пријему и прикупљању информација организована је потражна акција. 
 

 Дана, 28.-30.3.2022. године, Цивилна заштита Фоча учествовала је на гашењу шумског пожара у селу Горња Брда. 
 

 Дана, 17.5.2022. године, по пријему информација да се на ријеци Тари догодило извртање кајака и том приликом дошло до испадања из кајака двоје страних држављана, од којих једно лице завршило на територији Црне Горе, а друго лице на територији наше општине. У заједничкој сарадњи Цивилна заштита Фоча и Служба заштите и спасавања Плужине организовали су потзражну акцију за страним држављанима. Потражна акција завршена у јутарњим часовима. 
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 Деминирање  

       

         На подручју општине Фоча налазе се 34 регистрована минска поља, углавном нa подручјима која нису насељена.  Ниво угрожености заједнице креће се од ниског до високог. Техничко извичање и чишћење вршиће се мануелно, са псима и са машинама.  Листа приоритета за деминирање за 2022. достављена је РУЦЗ  . Деминирања и техничкa извиђањa седам локација  на којима је очишћена површина од 69.042,30м2. 
  По сазнању о постајању локација минских поља или локација на којима се налази ЕСЗР (експлозивна средства заостала из рата), хитно се  реагује слањем захтјева  за уклањање истих према: РУЦЗ-Б тим, РУЦЗ-А тим и БХ МАК. 
            

   На тражење службе цивилне заштите, у току  ове године, А-тим РУЦЗ из Требиња je интервенисао више пута и том приликом су на подручју општине прикупљена следећа  неексплодирана убојна средства.Наведена средства А-тим РУЦЗ је преузео и извршио њихово уништење. 
 

 

Р/Б Град-општина 
Број пријављених НУС-а  
у 2022. години 

Број уништених НУС-а  
у 2022. години 

Локација за 
уништење НУС-а 

1 Фоча Ручна бомба  Ручна бомба - 10ком Калиновик 

2 Фоча Метак бојеви 1249 ком            Калиновик 

3 Фоча Тромблони  3 ком Калиновик 

4 Фоча Mина 2 ком Калиновик 

5                   

6     

 

 Наведена средства А-тим РУЦЗ је преузео и извршио њихово уништење. 
 

 

Приоритетени  задаци  у 2022. години 

 

  Поред  сталне координације дјеловања субјеката ЦЗ у случају елементарних непогода и других несрећа, приоритетни задаци ЦЗ у 2021. години су: 

 -  Израда и ажурирање планова, упутстава и правилника 

 - Организација и спровођење мјера и задатака ЦЗ у области заштите и спасавања, 
-  Адекватно опремање јединица цивилне заштите, 

- Обука јединица и повјереника цивилне заштите, 

- Ажурирање планских докумената и усклађивање са евентуалним законским промјенама, 

- Ажурирање попуне јединица цивилне заштите, 

- Провођење превентивних мјера заштите од елементарних непогода и несрећа, 

- Провођење оперативних мјера заштите, 

- Уклањање неексплодираних убојних средстава на подручју општине  



8 

 

  

- Активности везане за деминирање, 

- Развијање система цивилне заштите на подручју општине, 

- Информисање јавности о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања.  
- Вођење евиденције средстава ЦЗ  
- Координација дјеловања субјеката ЦЗ у случају елементарних непогода 

- Учествовање на радним састанцима у организацији РУЦЗ и семинарима. 
 

  Из свега  истакнутог може се констатовати да је стање у области цивилне заштите  боље него што је било, мада је потребно још много напора и активности да би се цјелокупан систем цивилне заштите подигао на већи ниво. Достизање таквог нивоа захтијева знатнија финансијска средства и подизање нивоа свијести грађана и привредних субјеката о обавези укључивања у систем цивилне заштите и провођења, како превентивних, тако и оперативних мјера заштите. 

        Примјеном Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и одредби које се односе на издвајање  финансијских средстава за потребе цивилне заштите, створиће се бољи услови за опремање и функционисање цивилне заштите. 
  Последњих година све је више природних и других несрећа (поплаве, пожари, одрони, клизишта), а самим тим и потреба за већим ангажовањем ЦЗ.  
  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 
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Републике Српске, 
-организује предавања, курсеве и друге обуке ради упознавања грађана о опасностима и заштити од пожара, 
-врши остваривање задатака цивилне заштитe 

-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 2021.г. ТВСЈ-Фоча је примила у радни однос једног ватрогасца-спасиоца оперативца, након спроведене конкурсне процедуре и тиме попунила једну смјену-групу, у којој је недостајао један ватрогасац-спасилац. Рад ТВСЈ-Фоча је организован у смјенама, по четверобригадном систему. То значи да имају четири групе по три ватрогасца-спасиоца , који раде по 12сати. Замјена се врши у 08 (осам) и 20 (двадесет) часова (дневна и ноћна смјена). 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 коришћења годишњег одмора. У току 2021.године,задржала се пандемија корона вируса са већим и мањим интензитетом. Долазили смо у ситуацију да нам у свим 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 2021.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, доставља МИШЉЕЊЕ- број: 06/1-1-215-60/21 од 04.02.2021.год. ДАО ЈЕ САГЛАСНОСТ, ТВСЈ-Фоча на поменути План и програм. ТВСЈ-Фоча је у потпуности извршила оспособљавање и усавршавање ватрогасаца-спасилаца. Након спроведеног Плана и програма, приступило се писменом тесту-полагању,гдје су ватрогасци-спасиоци појединачно показали врлодобар и одличан успјех.  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, 



10 

 

  

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 у свом возном парку има следећа намјенска ватрогасна возила:  
- МАН-18.250, ватрогасно навално возило, 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 ЦО2 итд. 
- ТОYОТА Хилуx пицк уп са погоном 4x4, модул ХДЛ-250 пумпа висиког притиска са витлом дужине цријева 60м и триплеx млазницом, резервоар за воду од 300Л, 30Л екстрата пјенила, апарати за почетне пожаре С-9 и ЦО2 од 5кг, метларице, напртњаче, изолациони апарат за заштиту дисајних путева итд. 
-ЛАДА Нива-кратка,погон 4x4 са пратећом опремом: ИФЕX-3000 инпулсибна пушка, 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 и након одређених поправки, довели смо је у функционално стање и исту регистровали као ватрогасно возило. 
 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 пословномбјекту................. 8        „  

3.) Пожар на помоћним објектима.................................................. 1 „ 

4.) Пожар на инсталацијама................................................................ 7 „ 

5.) Пожар димњака................................................................................... 8 „ 

6.) Пожар контењера............................................................................. 24 „ 

7.) Шумски пожар................................................................................... 17 „ 

8.) Пожар на саобраћајном средству............................................... 2 „ 
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9.) Пожар ниског растиња.................................................................. 44 „  

10.) Саобраћајни удеси. ................................................................ 13 „ 

11.) Поплаве .......................................................................................  8 „ 

12.) Асистенције-радови. ........................................................ 346 „ 

13.) Лажне дојаве ............................................................................. 2 „ 

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

15.) Спасавање из рушевина, рудника и сл ........................  1 „ 

16.) Спасавање на неприступачним теренима. ................. 8 „ 

 

                     УКУПНО .....................................................................  495 интервенција 

 У извјештајном периоду ТВСЈ-Фоча, имала је за 8,5% мање интервенција и 16% мање асистенција-радова у односу на 2020.год. Већи број интервенција односи се на месец март, април, јули и август 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 нешто мањи и односи се на прање дијела магистрале код „Нешковића“ д.о.о. 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.  
 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“ у току ове 2022. године треба урадити. Припадници ТВСЈ-Фоча учествовали су у припреми базена „Аqуа парка“ за наступајућу љетну сезону, противпожарно обезбјеђивали културне и спортске манифестације: ОК-фест на Тјентишту и фудбалске утакмице, а „Фоотбал фриендас“ у 2021.год. није одржан 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   
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У организацији Ватрогаснов савеза РС , општине Фоча и ТВЈ-Фоча, одржан је стручни семинар у Центар за културу и информисање- Фочи, за регије Источна Херцеговина и регија Ист.Сарајева, на тему“Руковођење интервенцијама на пожарима у затвореном простору“-предавачи су били из Ватрогасне бригаде Новог Сада, а у организацији Амбасаде САД у БиХ предавање и практична обука пружање прве помоћи унесрећеним лицима на интервенцијама.  ТВЈ-Фоча активно је учествовала у имплементирању пројекта прекограничне сарадње БиХ-ЦГ, општина Фоча-Плужине„Туризам, Андреналин и Рафтинг авантура“ (Т.А.Р.А.), одржавањем заједничких ватрогасних вјежби спасавања у саобраћајној несрећи и гашење пожара на отвореном, на локалитетима у Фочи и Плужинама. У току 2021.год. извршили смо редовно годишње сервисирање ватрогасних возила ТОУОТА и МАН-а као и „Хидраулични развални алат“, а за ватрогасну цистерну ТАМ-150 након дужег времана извршена је прва регистрација. У протеклом периоду извршена је тадође и набавка опреме за ватрогасце (лична опрема) батерије за ноћне интервенције,гумене чизме, екстракт пијенила, кишне кабанице итд. У годишњем плану набавке скупне и личне ватрогасне опреме, поред наведене опреме, неопходно је набавити и ватрогасну цистерну са резервоаром за воду од 7000 Л, теренско возило Пицк уп, као и ватрогасну платформу (ватрогасне аутољестве са корпом) до 32м, за спасавање са висина.  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: 01-022-34/20 од 4.06.2020. 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. 
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