
ПРИЛОГ 3.  
ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 

 

А. Увод 
- Кратак опис надлежности органа управе 

 

Републичка управа цивилне заштите Републике Српске (РУЦЗ РС) обавља управне и друге стручне послове који се односе на праћење, 
усклађивање и спровођење утврђене политике и смјерница и обезбјеђење извршења закона и других прописа у области цивилне 
заштите, израду програмских и планских докумената Републике, прикупљање података о свим врстама појава и опасности које могу 
довести до елементарне непогоде и друге несреће по људе, материјална добра и животну средину, осматрање, обавјештавање и 
узбуњивање, организовање, припрему и обучавање службе цивилне заштите у складу са програмима и плановима обуке, 
организовање и опремање јединица и тимова цивилне заштите на нивоу Републике, вршење избора и вођење научноистраживачких 
пројеката у области цивилне заштите, пружање стручне помоћи, доношење упутстава и инструкција за рад службе цивилне заштите 
јединица локалне самоуправе, инспекцијски надзор у области цивилне заштите, уклањање експлозивних средстава заосталих из рата 
(ЕСЗР), деминирање, међународну сарадњу из области цивилне заштите, спасавање од елементарних непогода и других несрећа, 
предузимање превентивних, оперативних и постоперативних мјера у случају настанка елементарних непогода и других несрећа, 
вођење евиденција у области цивилне заштите и друге послове у складу са законом.  

 

- Сиже остварених годишњих резултата, са доприносом остварењу циљева 
 

Један од тежишних задатака на којем је радила РУЦЗ РС током 2021. године било је ангажовање на задацима усљед пандемије 
изазване корона вирусом. Службеници РУЦЗ РС били су ангажовани у раду Стручно-оперативног тима Републичког штаба за ванредне 
ситуације и Тима за техничку подршку Стручно-оперативном тиму.  
 
Донесен је по хитном поступку Закон о допунама закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, а допуне се односе на 
надлежности Републичког штаба за ванредне ситуације. 
 
У циљу припремних активности на формирању Мјешовите специјализоване јединице Републике Српске и специјализованих јединица 
и тимова цивилне заштите РУЦЗ РС, реализовано је неколико пројеката путем којих је набављен дио опреме и средстава и реализована 
обука колико је то било могуће у условима пандемије корона вируса, те закључено више уговора о сарадњи са удружењима од значаја 
за заштиту и спасавање.  



Попуњавањем упражњених радних мјеста по Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у РУЦЗ РС и 
пријемом стручног кадра знатно је ојачана РУЦЗ РС и омогућено ефикасније и стручније обављање радних задатака. 
 
У току 2021. године деминирање  је вршено у складу са захтјевима јединица локалне самоуправе  на сљедећим локалитетима: 1. МСП 
Копривна, Оштра Лука  2. МСП Црни врх-Шибови, Мркоњић Град  3.  МСП Хум 1, Требиње 4. Турић 1, Пелагићево 5. Палежница Доња, 
Добој 6. Накло-Равне, Источна Илиџа 7. Јахорина ОЦ-Палошевина, Трново 8. Доња Лупљаница, Дервента.  На локацијама МСП-ова 
(минско сумњивог подручја) радило се о сложеним деминерским задацима деминирања, стим да је  рад на МСП Хум 1 због трасирања 
аеродрома, локацији Турић 1 радило се према захтјеву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 
деминирање пољопривредног земљишта, Накло-Равне према захтјеву Општине Источна Илиџа, везано за очекивану инвестициону 
изградњу, Јахорина ОЦ Палошевина према захтјеву ОЦ Јахорина због безбједности посјетилаца ОЦ-а. 
 
Све задатке планиране за 2021. годину тимови за прикупљање, уклањање и уништавање ЕСЗР-а (експлозивних средстава заосталих из 
рата) успјешно су реализовали, према захтјевима градских/општинских служби цивилне заштите и полиције, тако да су сва пронађена 
ЕСЗР-а и мине прикупљени, уклоњени и уништени. Извршен је преглед терена  локације Ријечне аде, Брод према захтјеву Општине 
Брод. Масовна уништавања су плански и контролисано извршена  на мјестима за уништавање ОС БиХ - Мањача и Калиновик. Дана 
23.09. 2021. године на локацији Стара ријека, општина Оштра Лука приликом одвијања редовних активности на уклањању и 
уништавању ЕСЗР-а десила се мања деминерска несрећа којом приликом је лакше повријеђено једно запослено лице. 
 
Укупан буџет Републичке управе цивилне заштите за 2021. годину је износио 8.977.300,00 КМ. Треба напоменути да је у 2021. години 
буџет Републичке управе цивилне заштите садржавао средства по члану 85. Закона о заштити од пожара у укупном износу  од 
2,275.000,00 КМ. У складу с тим, уколико искључимо ову врсту намјенских средстава, Републичкој управи су била на располагању 
буџетска средства (01 - Општи фонд) у износу од 6.702.300,00 КМ. Републичка управа цивилне заштите је у 2021. години располагала 
средствима на Фонду за посебне пројекте (Фонд 05) у износу 413.234,03 КМ. Ова средства чине средства Компензационог фонда 
Републике Српске у износу од 392.500,00 КМ (за набавку контејнера неопходних за смјештај грађанима и институцијама Републике 
Српске везано за корона вирус). Разлика средстава у износу од 20.734,03 КМ представљају средства добијена кроз WACOM пројекат. 
Такође, Републичка управа цивилне заштите је у току 2021. године добила донације од  међународних организација у износу од око 
712.294,89 КМ. Ради се о донацијама USEUCOM, као и донацијама по пројектима USAR  и JERU. 
 
Потребно је нагласити да Буџетски захтјев Републичке управе цивилне заштите за 2021. годину износио је 8.502.500,00 КМ без 
намјенских средстава по члану 85. Закона о заштити од пожара. Наведени план и буџетски захтјев је произашао из Закључка Народне 
Скупштине Републике Српске број 02/1-021-393/16 од 06.04.2016. године. Наведеним Закључком Народна скупштина Републике 
Српске је истакла између осталог, потребу прецизнијег утврђивања висине средстава из буџета Републике Српске за финансирање 



цивилне заштите, планирање, опремање обучавање, мобилизацију и обавјештавање, инспекцијски надзор, оспособљавање за 
превентивно, оперативно и санационо дјеловање снага цивилне заштите. Можемо рећи да је, буџет Републичке управе цивилне 
заштите у 2021. години био је једним дијелом  усмјерен на активности провођења вјежби и обука из области заштите и спасавања, а 
са друге стране су активности везане за деминирање. 

 
Предузете су све активности како би се обезбиједила потпуна усклађеност активности, финансијских трансакција и информација са 
рачуноводственим политикама и другим прописима који регулишу ову област како би се обезбиједило да финансијски извјештај за 
2021. годину  објективно приказује извршење буџета као и финансијско стање имовине и обавеза, прихода, расхода и издатака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б. Преглед реализације годишњих резултата и активности 
 

Секторска област 1. Интегрисани систем заштите и спасавања 
Стратешки циљ 1: Развој интегрисаног и одрживог система заштите и спасавања/цивилне заштите са рационалном структуром 
Републичке управе цивилне заштите Републике Српске 

Допринос 
остварењу 
стратешког циља 

Формирање, опремање, обучавање и оспособљавање специјализованих јединица и тимова на нивоу Републике Српске 
представља један од кључних предуслова за унапређење оперативности система заштите и спасавања. Правовремено 
ангажовање добро обучених и оспособљених специјализованих јединица и тимова у значајној мјери смањује негативан 
утицај елементарних непогода и других несрећа на животе и здравље људи, имовину, инфраструктуру и животну средину. 
Активности које су допринијеле остварењу стратешког циља су, поред других превентивних мјера, прије свега опремање 
јединица и тимова путем реализације више међународних пројеката, те бројне обуке и домаће и међународне вјежбе на 
којима су припадници јединица и тимова активно учествовали. У одређеним ситуацијама, када се за то указала потреба, 
припадници ових јединица и тимова учествовали су и у спасилачким акцијама и другим задацима оперативне природе. 

Мјере учинка за крајње 
резултате 

 
Очекивани годишњи 

резултат 
Реализовани резултат Образложење 

Вриједност максималне штете од 
елементарне непогоде и друге 
несреће у Републици Српској на 
годишњем нивоу 

 
Максимална штета и губици не 
већи од 0,5% БДП 

0,114% 

Резултат је добијен на основу укупно 
процијењене материјалне штете у 2021. 
години и тренутно доступног податка о 
висини БДП за 2020. годину 

Број људских губитака од 
елементарне непогоде и друге 
несреће у Републици Српској на 
годишњем нивоу 

 
Максималан број људских 
жртава не већи од 15-251. 

3.737 
Резултат се односи на број лица 
преминулих усљед посљедица вируса 
корона у 2021. години 

Оспособљени и обучени 
спасилачки тимови, по 
међународним стандардима, који 
поред акција спасавања у 
ванредним ситуацијама у земљи, 
путем Механизма ЦЗ ЕУ могу 

МУСАР – набављена средства и 
опрема и формиран тим 
 
На води и под водом – 1 
домаћа и 1 међународна 
вјежба/тренаж, текуће и 

 
 

Дјелимично реализовано 
 
 
 
 

Очекивани годишњи резултат углавном 
није реализован у дијелу који се односи 
на реализацију домаћих и међународних 
вјежби, а дијелом и по питању набавке 
опреме, текућег и инвестиционог 
одржавања због проглашења пандемије 
усљед појаве и ширења корона вируса и 

                                                           
1Цифра утемељена на броју смртно страдалих особа у поплавама 2014. године у РС. 



учествовати у пружању 
међународне помоћи 

инвестиционо одржавање 
средстава и опреме 
 
РХБ – додатно опремање, 1 
домаћа и 1 међународна 
вјежба 
 
Пумпе великог капацитета – 1 
домаћа или међународна 
вјежба, текуће и инвестиционо 
одржавање средстава и 
опреме 
 
Јединица за пречишћавање 
воде – формиран, обучен и 
оспособљен 1-2 тима 
 
Трагање и спасавање на 
отвореном простору - додатно 
опремање, 1 домаћа и 1 
међународна вјежба 
 

 
 
 
 

ангажовања свих људских и материјално-
техничких средстава РУЦЗ РС у циљу 
одговора на пандемију 

Оперативни циљ 1.1 Унапређење правног и институционалног оквира на републичком и локалном нивоу за припремљеност и 
реаговање на елементарну непогоду и другу несрећу уз јасно дефинисане надлежности 

Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Изналажење начина да се у сарадњи са надлежним републичким институцијама, путем одређених законских рјешења 
унаприједи правни и институционални оквир, још је у току. Неусаглашавање адекватног рјешења довело је до кашњења 
у реализацији очекиваних резултата. Тежиште активности је било на изналажењу трајног и стабилног извора 
финансирања система заштите и спасавања, унапређењу организационог и институционалног оквира РУЦЗ РС и служби 
цивилне заштите јединица локалне самоуправе, унапређењу инспекцијског надзора, планирању, те даљем развоју 
кључних оперативних функција на нивоу Републике Српске 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење 



 

Нови Закон о заштити и спасавању 

 
Усвојен нови Закон о заштити и 
спасавању 
 

Није реализовано  

Не постоји усаглашен став Министарства 
финансија у вези финансирања цивилне 
заштите и није усаглашен став са 
Републичком управом за инспекцијске 
послове у вези инспекцијског надзора 
предвиђеног Законом 

Проценат усвојених подзаконских 
аката по основу новог Закона о 
заштити и спасавању 

Усвојено 40% подзаконских 
аката 

Није реализовано 
Кашњење са усвајањем новог Закона о 
заштити и спасавању 

Број оперативних докумената за 
рад јединица и тимова  

Израђен СОП за двије 
јединице 

Није реализовано 
Због ситуације изазване пандемијом 
корона воруса привремено су одложене 
планиране активности 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

1.1.1 

Прибављање мишљења 
надлежних републичких 
институција на Закон о 
заштити и спасавању  

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите 

Дјелимично 
реализовано 

Не постоји усаглашен став 
Министарства финансија у 
вези финансирања цивилне 
заштите и није усаглашен 
став са Републичком 
управом за инспекцијске 
послове у вези 
инспекцијског надзора 
предвиђеног Законом и није 
прибављено мишљење 
Секретаријата за 
законодавство Републике 
Српске 

НЕ 



1.1.2 
Израда Нацрта Закона о 
заштити и спасавању  

Сви сектори, 
главни 
републички 
инспектор за 
заштиту и 
спасавање 

НЕ 

Застало се са израдом 
Нацрта Закона о заштити и 
спасавању усљед ситуације 
проузроковане пандемијом 
корона вируса и 
неусаглашених ставова са 
неким од надлежних 
институција 

НЕ 

1.1.3 

Израда приједлога 
Закона о заштити и 
спасавању и достављање 
Влади Републике Српске 
на разматрање 

Сви сектори, 
главни 
републички 
инспектор за 
заштиту и 
спасавање 

НЕ 

Застало се са израдом 
Нацрта Закона о заштити и 
спасавању усљед ситуације 
проузроковане пандемијом 
корона вируса и 
неусаглашених ставова са 
неким од надлежних 
институција 

НЕ 

1.1.4 

Израда Закона о 
допунама Закона о 
заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама, 
по хитном поступку 

Сви сектори, 
главни 
републички 
инспектор за 
заштиту и 
спасавање 

ДА 

На иницијативу Републичког 
штаба за ванредне 
ситуације, усвојен је Закон о 
допунама Закона о заштити и 
спасавању у ванредним 
ситуацијама, по хитном 
поступку. Прибављена су 
мишљења Секретаријата за 
законодавство и надлежних 
министарстава. 

ДА 

1.1.5 

Именовање радних 

група за израду 

подзаконских аката 

Директор 
Дјелимично 
реализовано 

За неке прописе је 
процијењено да треба да се 
донесу, без обзира на 
тренутни статус новог 
Закона, те су именоване 
радне групе или су за то 

НЕ 



задужени поједини 
службеници 

1.1.6 
Израда подзаконских 

аката  

Сектор за 
организацију, 
планирање и 
обуку, Сектор за 
финансијске, 
рачуноводствене 
и правне 
послове, Главни 
републички 
инспектор за 
заштиту и 
спасавање 

Дјелимично 
реализовано 

Неколико прописа је у фази 
израде, а један је усвојила 
Влада РС и један директор 
РУЦЗ РС уз сагласност Владе 
РС 

ДА 

1.1.7 

Прибављање потребних 

сагласности, доношење 

аката у надлежности 

РУЦЗ РС и достављање 

подзаконских аката у 

надлежности Владе 

Републике Српске на 

разматрање 

Сектор за 
организацију, 
планирање и 
обуку, Сектор за 
финансијске, 
рачуноводствене 
и правне 
послове, Главни 
републички 
инспектор за 
заштиту и 
спасавање 

Дјелимично 
реализовано 

За неке прописе је 
оправдано да се донесу без 
обзира на тренутни статус 
новог Закона 

ДА 

1.1.8 
Усклађивање прописа са 

правном тековином ЕУ 

Сектор за 
организацију, 
планирање и 
обуку, Главни 
републички 
инспектор за 

ДА  НЕ 



заштиту и 
спасавање 

1.1.9 

Превођење појединих 

прописа на енглески 

језик 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

НЕ 
Нису донесени прописи које 
би требало превести 

НЕ 

1.1.10 

Израда Правилника о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији радних 

мјеста у Републичкој 

управи цивилне заштите 

Републике Српске 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

НЕ 

У току је поступак измјене 
Правилника о унутрашњој 
организацији и 
систематизацији радних 
мјеста. Због новог концепта 
организације рада израда 
Правилника изискује 
додатно вријеме и додатне 
консултације са стручним 
службама 

НЕ 

1.1.11 

Именовање радних 

група за израду  

СОП-а 

Директор НЕ 

Израда СОП-а  за дјеловање 
јединице за трагање и 
спасавање у урбаним 
срединама - МУСАР тима је 
планирана у оквиру ИПА 
пројекта ЕУ за бољу цивилну 
заштиту „Изградња 
капацитета и припрема БиХ 
за Механизам цивилне 
заштите Европске уније“, 
међутим због ситуације са 
пандемијом вируса корона, 
активности у вези са 
израдом СОП-а су одложене 
и планиране за 2021. годину 

НЕ 



1.1.12 Израда СОП-а 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање у 
сарадњи са 
Одјељењем за 
обуку, 
информисање и 
међународну 
сарадњу 

НЕ 
Образложење као 
претходно 

НЕ 

1.1.13 

Анализа усклађености 

достигнутог нивоа 

оспособљености 

јединица и тимова са 

међународним 

стандардом 

Одјељење за 
обуку, 
информисање и 
међународну 
сарадњу 

НЕ 
Због ситуације изазване 
пандемијом корона вируса, 
активност није реализована 

НЕ 

Оперативни циљ 1.2. Успостављање Републичког центра за обуку и интервенције 
Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Финансијска средства за реализацију оперативног циља нису обезбијеђена, тако да на његовој реализацији није било 
активности 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

 
Реализовани резултат Образложење 

Проценат изграђеног Републичког 
центра за обуку и интервенције 

20% Није реализовано 

Финансијска средства за реализацију 
оперативног циља нису обезбијеђена, 
тако да на његовој реализацији није било 
активности 



Проценат опремљености 
Републичког центра за обуку и 
интервенције 

- -  

Систематизација радних мјеста у 
Центру 

Усвојена систематизација 
радних мјеста 

Није реализовано 
У току је поступак израде Правилника о 
унутрашњој организацији и  
систематизацији радних мјеста 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

1.2.1. 

Реализација пројекта и 

изградња објеката и 

инфраструктуре 

Републичког центра за 

обуку и интервенције на 

локацијама у Бијељини, 

Градишци, Требињу и 

Вишеграду 

Одјељење за 
обуку, 
информисање и 
међународну 
сарадњу 

 
 
 
 

Није 
реализовано 

Активност није реализована 
због ситуације у вези 
пандемије корона вируса и 
недостатка финансијских 
средстава 

 
 
 
 

ДА 

1.2.2. 

Дефинисање структуре 

послова и 

систематизација радних 

мјеста у Републичком 

центру за обуку и 

интервенције 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове у 
сарадњи са 
Одјељењем за 
обуку, 
информисање и 
међународну 
сарадњу 

 
 
 
 

НЕ 

У току је израда новог 
Правилника о унутрашњој 
организацији и 
ситематизацији којом ће 
бити обухваћена радна 
мјеста у Републичком центру 
за обуку и интервенције чије 
оснивање зависи од 
расположивих финансијских 
средстава. 

 
 
 
 

НЕ 



1.2.3. 

Достављање приједлога 

Правилника о 

унутрашњој организацији 

и систематизацији радних 

мјеста на мишљење 

надлежним 

институцијама 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
 

 
НЕ 

У току је поступак израде 
Правилника о унутрашњој 
организацији и  
систематизацији радних 
мјеста 

 
 

 
НЕ 

1.2.4. 

Достављање приједлога 

Правилника о 

унутрашњој организацији 

и систематизацији радних 

мјеста Влади Републике 

Српске на разматрање 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
 

НЕ 

У току је поступак израде 
Правилника о унутрашњој 
организацији и  
систематизацији радних 
мјеста 

 
 

НЕ 

1.2.5. 

Подношење захтјева за 

издавање употребне и 

других дозвола за објекте 

Центра 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
 
 
 
 

НЕ 

Изградња објеката је у 
великој мјери условљена 
расположивим 
финансијским средствима, 
израдом пројектне 
документације, јавним 
набавкама за избор правног 
лица за израду пројекта и 
извођење радова, 
рјешавање имовинско-
правних односа и сл. 

 
 
 
 
 

НЕ 

Оперативни циљ 1.3. Успостављање Логистичко-мобилизацијског центра заштите и спасавања (ЛМЦ) 
Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Финансијска средства за реализацију оперативног циља нису обезбијеђена, тако да на његовој реализацији није било 
активности 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење 



 

Изграђен Логистичко-
мобилизацијски центар 

Изграђен грађевински пројекат 
и проведене процедуре 
одабира извођача радова 

НЕ 

Финансијска средства за реализацију 
оперативног циља нису обезбијеђена, 
тако да на његовој реализацији није било 
активности 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

1.3.1. 

Реализација пројекта и 

изградња објеката и 

инфраструктуре 

Логистичко-

мобилизацијског центра 

на локацијама у 

Градишци и Палама 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

НЕ 
Активност није реализована 
због недостатка 
финансијских средстава 

 
 
 

НЕ 

1.3.2. 

Дефинисање структуре 

послова и 

систематизација радних 

мјеста у Логистичко-

мобилизацијском центру 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове у 
сарадњи са 
Одјељењем за 
обуку, 
информисање и 
међународну 
сарадњу 

 
 
 
 

НЕ 

У току је израда новог 
Правилника о унутрашњој 
организацији и 
ситематизацији којом ће 
бити обухваћена радна 
мјеста у Логистичко-
мобилизацијском центру 
чије оснивање зависи од 
расположивих финансијских 
средстава 

 
 
 
 

НЕ 

1.3.3. 

Достављање приједлога 

Правилника о 

унутрашњој организацији 

Одјељење за 
правне, 

 
 

НЕ 

У току је поступак израде 
новог Правилника о 
унутрашњој оргнизацији и 

 
 

НЕ 



и систематизацији радних 

мјеста на мишљење 

надлежним 

институцијама 

кадровске и 
опште послове 

систематизацији радних 
мјеста 

1.3.4. 

Достављање приједлога 

Правилника о 

унутрашњој организацији 

и систематизацији радних 

мјеста Влади Републике 

Српске на разматрање 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
 
 

НЕ 

У току је поступак израде 
новог Правилника о 
унутрашњој оргнизацији и 
систематизацији радних 
мјеста 

 
 
 

НЕ 

1.3.5. 

Подношење захтјева за 

издавање употребне и 

других дозвола за објекте 

Центра 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
 
 
 
 
 
 

НЕ 

Узимајући у обзир да 
предуслов за рјешавање 
имовинско-правних односа,  
издавање локацијских 
услова и грађевинске 
дозволе јесу управо 
финансијска средства за 
трошкове на име куповине 
земљишта, израду техничке 
и пројектне документације, 
трошкове за извођење 
радова, констатујемо да је 
недостатак финансијских 
средстава разлог што овај 
дио плана није реализован 

 
 
 
 
 
 
 

НЕ 

Оперативни циљ 1.4 Обезбиједити буџетска средства у складу са планираним развојем система заштите и спасавања/цивилне 
заштите и обезбиједити да финансијски извјештај објективно приказује извршење буџета као и финансијско стање имовине и 
обавеза, прихода, расхода и издатака система заштите и спасавања/цивилне заштите на нивоу Републике Српске 



Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Усклађеност стварања обавеза и трошење планираних расхода са Законом о буџетском систему Републике Српске и 
Законом о извршењу буџета и предузете све активности у циљу поштовања одредби Закона о рачуноводству, Закона о 
трезору и Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор и Правилника о рачуноводственим политикама 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

 
Реализовани резултат Образложење 

Обезбијеђеност буџетских средстава 
у складу са планираним развојем 
система заштите и 
спасавања/цивилне заштите 

У потпуности обезбијеђена 
буџетска средства за 
планирани развој 
 

У потпуности обезбијеђена 
буџетска средства за 
планирани развој система 
заштите и 
спасавања/цивилне заштите 
 

Расходи Републичке управе цивилне 
настали у вези развоја система  заштите и 
спасавања/цивилне заштите су се 
кретали у оквиру расположивих 
буџетских средстава. РУЦЗ је стварала 
обавезе и користила дозначена средства 
само за намјене предвиђене буџетом и 
финансијским планом до износа који је 
планиран, а у складу са Одлуком о 
усвајању буџета Републике Српске за 
2021. годину. 

Усклађеност активности, 
финансијских трансакција и 
информација са рачуноводственим 
политикама и другим прописима који 
регулишу ову област 

Потпуна усклађеност 
активности, финансијских 
трансакција и информација са 
рачуноводственим политикама 
и другим прописима који 
регулишу ову област 

Предузете све активности 
како би се обезбиједила 
потпуна усклађеност 
активности, финансијских 
трансакција и информација 
са рачуноводственим 
политикама и другим 
прописима који регулишу 
ову област 
 

Предузете све активности у циљу 
поштовања одредби Закона о 
рачуноводтву, Закона о трезору  и 
Међународних рачуноводствених 
стандарда за јавни сектор.  
 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 



НЕ за 
неизвршено 

1.4.1 

Израда финансијског 

извјештаја за 2021. 

годину 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

ДА  ДА 

1.4.2 
Израда периодичних 

финансијских извјештаја 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 
ДА 

  
НЕ 

1.4.3  

Израда кварталног 

финансијског плана за 

2021. годину 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 
ДА 

  
НЕ 

1.4.4 

Израда буџетског 

захтјева за 2022. годину 

(Инструкција I и II) 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 
ДА 

  
ДА 

1.4.5 

Ажурирање постојећих и 

израда нових ИП 

Образаца за Приједлог 

Програма јавних 

инвестиција 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 
 

ДА 

  
 

НЕ 

1.4.6 
Обрачун личних 

примања 

Одсјек за 
аналитичке 
послове 

 
ДА 

  
НЕ 

1.4.7 

Израда мјесечних 

обавјештајних пријава 

(Образац 1002) 

Одсјек за 
аналитичке 
послове 

 
ДА 

 

НЕ 

1.4.8 

Књиговодствено 

евидентирање свих  

финансијских 

трансакција у помоћне и 

Одсјек за 
аналитичке 
послове 

 
 

ДА 

 

НЕ 



главну књигу СУФИ 

система 

1.4.9 

Праћење и контрола 

утрошка финансијских 

средстава планираних 

буџетом за РУЦЗ РС 

(евиденција кроз 

помоћне књиге основних 

средстава и  личних 

примања, сравњавање 

Извода отворених 

ставки, итд) 

Одсјек за 
аналитичке 
послове 

 
 
 
 
 

ДА 

 

НЕ 

1.4.10 

Попис основних 

средстава, усклађивање 

стварног стања са 

књиговодственим, 

обрачун амортизације 

Одсјек за 
аналитичке 
послове 

 
 

ДА 

 

НЕ 

1.4.11 

Израда приједлога 

Рјешења и Рјешења о 

реалокацији буџетских 

средстава 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 
 

ДА 

 

НЕ 

1.4.12 

Израда захтјева, 

извјештаја, 

информација, планова и 

анализа из финансија за 

Владу Републике Српске  

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 
 

ДА 

 

НЕ 



1.4.13 
Израда статистичких 

извјештаја 

Одсјек за 
аналитичке 
послове 

 
ДА 

 
НЕ 

1.4.14 

Провођење процедуре 

за рефундацију 

боловања од фондова 

здравственог осигурања 

и дјечије заштите 

Одсјек за 
аналитичке 
послове 

 
 

ДА 

 

НЕ 

Оперативни циљ 1.5 Унапређење опремљености материјално-техничким средствима, опремом и возилима 
Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Реализоване набавке опреме и возила, те редовно одржавање и сервисирање постојеће опреме доприносе остваривању 
оперативног циља 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

 
Реализовани резултат Образложење 

Реализовани планови набавке 

изражено у процентима 
95% 

Повећање од  24,40 % у 
односу на План набавки за 
2021.годину у финансијском 
смислу 

Током 2021. године је усљед пандемије 
изазване корона вирусом COVID -19, те 
новонасталих активности у вези мјера 
превенције ширења, за потребе Јавних 
здравствених установа у Републици 
Срспкој је извршена додатна набавка 
стамбено канцеларијских контејнера који 
ће се користити као тријажни пунктови. 

Реализовани планови одржавања 

материјално-техничких средстава, 

опреме и возила 

 
 

100% 
100 % 

План одржавања материјално-техничких 
средстава, опреме и возила је реализован 
и сва материјално техничка средства су 
уредно одржавана и сервисирана 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности Носилац  
Статус  
ДА за 

извршено / 

За неизвршено указати на 
разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 



(најмањи 
организациони 

дио) 

НЕ за 
неизвршено 

1.5.1 

Израда извјештаја о 

проведеним поступцима 

набавке за 2020. годину 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.2 

Израда извјештаја о 

трошковима 

сервисирања и 

одржавању возила и 

опреме за 2020. годину 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.3 

Израда извјештаја о 

утрошку горива  за 

возила и машине за 

2020. годину 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.4 

Израда периодичних 

извјештаја о проведеним 

поступцима набавки          

- Извјештај са Основним 

елементима уговора о 

јавним набавкама за 

одеђени период  

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.5 

Израда Плана набавке за 

2021. годину 

- Буџет РУЦЗ РС 

- члан 85. Закона о 

заштити од пожара 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције и 
Одјељење за 
планирање и 

Дјелимично 
реализовано 

Реализована је набавка за 
обуку и опремање по хитном 
поступку на основу захтјева 
локалних заједница са 
подручја Источне 
Херцеговине и општине 

ДА 



(„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

94/19) 

мјере цивилне 
заштите 

Вишеград (заштићено 
станиште Панчићеве 
оморике), које су претрпјеле 
велику штету усљед пожара 
отвореног простора 

1.5.6 

Провођене набавки које 

је одобрила Влада,  а по 

члану 85. Закона о 

заштити од пожара 

(„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

94/19) 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

ДА 

1.5.7 

Израда Годишњег плана 

за одржавање  возила и 

опреме за 2021. годину 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.8 

Израда Плана за отпис  

дотрајалих основних 

средстава и опреме 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.9 

Израда мјесечних 

извјештаја о потрошњи 

горива 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.10 

Провођење планираних 

поступака набавки, 

израда Одлука и уговора 

о набавци 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.11 
Провођење активности 

на провјери техничке 
Одјељење за 
капиталну 

ДА 
 

НЕ 



иправности и 

регистрацији моторних 

возила 

имовину и 
инвестиције 

1.5.12 

Провођење ургентних 

набавки и набавки које 

нису могле бити 

предвиђење Планом 

набавке 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.13 

Провођење набавки у 

вези активности 

узрокованих 

Пандемијом COVID 19. 

које нису могле бити 

планиране 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

ДА 

1.5.14 

Активности на 

сервисирању и 

одржавању моторних 

возила 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.15 

Активности на 

сервисирању и 

одржавању објеката и 

опреме 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.16 

Праћење и контрола 

употребе опреме и МТС-

а која је дата на 

кориштење локалним 

заједницама и 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 



здравственим 

установама 

1.5.17 

Израда измјене и допуне 

плана набавки за 

2021.годину кроз 

доношење Посебних 

одлука за набавку које 

нису биле планиране у 

2021. години 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.18 

Активности на 

прикупљању потребне 

документације и 

реализацији захтјева за 

ослобађање од плаћања 

путарине за возила РУЦЗ 

РС на Ауто путевима у РС 

и ФБиХ. 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

НЕ 

1.5.19 

Израда Посебних Одлука 

о набавци које се 

финансирају из 

Компензационог фонда 

Републике Српске 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

ДА 

 

ДА 

1.5.20 

Прихват, складиштење и 

расподјела донираних 

средстава и опреме. 

Донирана средства и 

опрема су највећим 

дијелом уручена 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције, 
одјељење за 
развој и 
аналитику, 

ДА 

Донирана средства и 
опрема највећим дијелом се 
односе на наше потребе 
током пандемије вируса 
корона, а која су донирале 
стране државе, 
међународне организације 

ДА 



институцијама 

Републике Српске и 

јединицама локалне 

самоуправе, а дијелом 

су намијењена за 

потребе Републичке 

управе цивилне заштите 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

и поједине компаније. 
Донирана средства и 
опрема су највећим дијелом 
уручена институцијама 
Републике Српске и 
јединицама локалне 
самоуправе, а дијелом су 
намијењена за потребе 
Републичке управе цивилне 
заштите 

Оперативни циљ 1.6 Правовремено и ефикасно реаговање на појаву елементарне непогоде и друге несреће путем система 112 у 
складу са ЕУ стандардима  и успостављање система радио везе  у систему  заштите и спасавања у Републици Српској 

Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Реализацијом обуке оперативаца оперативно-комуникационих центара 121 и учешћем у реализацији пројеката који се 
односе на унапређење система ООиУ, остварен је резултат и створени одређени али ипак недовољни предуслови за 
унапређење укупног система и прелазак на број за хитне ситуације 112 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

 
Очекивани годишњи 

резултат 
 

Реализовани резултат Образложење 

 
 
Успостављен Систем 121 
 

Обезбијеђена донаторска 
средства за реализацију 
пројекта система 112 
Урађен пројекат система 112 за 
Републику Српску 

Није реализовано 

У наредном периоду се очекује 
реализација финансијских средстава за 
ову намјену кроз донације из ИПА 
пројекта 

 
 
Проценат успостављености система  
радио - везе цивилне заштите - систем   
радио веза у РС  (ВХФ и КТ) 

Систем радио-везе цивилне 
заштите РС (ВХФ) успостављен 
20%  
 
Систем КТ везе у РС 
успостављен 40% средствима 
из донација и од средстава 
јединица локалне самоуправе 

Реализовано 
 
 
 
 
Дјелимично реализовано 

 
 
 
 
 
Због недостатка финансијских средстава 
за набавку КТ уређаја у локалним 
заједницама 



Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац 
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус 
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

1.6.1 

Изграђен функционални 

модел броја 112 и 

достављен Влади 

Републике Српске на 

разматрање 

 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, у 
сарадњи са 
подручним 
центрима ООиУ 

 
 

НЕ 

 
 
Нису обезбијеђена 
финансијска средства 

 
 

НЕ 
 

1.6.2 

Техничка подршка за 

реорганизацију 

постојећег система 121 и 

имплементацију система 

112 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, у 
сарадњи са 
подручним 
центрима ООиУ 

 
 

НЕ 

 
Активност није реализована 
због недостатка 
финансијских средстава 

 
 

НЕ 

1.6.3 

Израда стандардних 

оперативних процедура 

за рад Центра и размјену 

података између центра 

121 и субјеката од 

значаја за заштиту и 

спасавање 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, у 
сарадњи са 
подручним 
центрима ООиУ 

 
 
 

НЕ 

 
 
Активност није реализована 
због изостанка доношења 
новог Закона о заштити и 
спасавању 

 
 
 

НЕ 

1.6.4 
Набавка опреме и 

софтвера  

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

 
Дјелимично 
реализовано 

 
Нису обезбијеђена потребна 
финансијска средства 

 
НЕ 



1.6.5 

Учешће у изради Плана и 

програма обуке и 

спровођење обуке за 

особље укључено у 

систем 121 

Начелник 
Одјељења за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, у 
сарадњи 
подручним 
одјељењима 

 
 
 
Дјелимично 
реализовано 

 
 
Активност је дјелимично 
реализована због ситуације у 
вези пандемије изазване 
корона вирусом 

 
 
 

НЕ 

1.6.6 

Имплементација дијела 

пројекта ВХФ радио везе 

на територији Републике 

Српске, подјељена у 

двије фазе: постављање 

репетитора по регијама и 

подизање линкова  

Радна група 
именована од 
стране 
директора 

 
 
 

НЕ 

 
 
Активност није реализована 
због недостатка 
финансијских средстава 

 
 
 

НЕ 

1.6.7 

Урађен Пројекат система 
везе цивилне заштите,  
радио везе и КТ мреже, 
завршена пројектна 
документација 
 
Постављени репетитори 
на цијелом подручју 
Републике Српске, 
систем одвојен по 
подручним одјељењима 
цивилне заштите 
 
65% ЈЛС повезано на КТ и 
ВХФ мрежу 
 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, у 
сарадњи са 
подручним 
одјељењима 
цивилне заштите 
и Одјељењем за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

 
 
 
 
 
 

 
НЕ 

 
 
 
 
 
 
Активност није реализована 
због недостатка 
финансијских средстава 

 
 

 
 
 

 
 

НЕ 



20% институција 
Републике Српске и 
других субјеката од 
значаја за заштиту и 
спасавање повезано на 
КТ и ВХФ мрежу 

1.6.8 

Контрола успоставе КТ 

мреже  са јединицама 

локалне самоуправе и 

обука корисника 

 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, у 
сарадњи 
подручним 
одјељењима и 
Одјељењем за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

 
 
 
 
 

НЕ 

 
 
 
 
Усљед проглашене 
пандемије корона вируса, 
активност није реализована 

 
 
 
 
 

НЕ 

1.6.9 

Увезивање центара 

ООиУ у систем за 

евиденцију позива 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, у 
сарадњи 
подручним 
одјељењима 

 
 
 

НЕ 

 
 
Активност није реализована 
због недостатка 
финансијских средстава 

 
 
 

НЕ 

Оперативни циљ 1.7 Ефикасан инспекцијски надзор 

Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Праћење отклањања недостатака у утврђеном року, знатно је допринијело већој ефикасности инспекцијског надзора и 
угледу инспектора РУЦЗ РС. Успостављена је електронска Архива (база података) главног републичког инспектора заштите 
и спасавања у којој се налазе сви документи који су били предмет инспекцијског надзора, као и недостајући или документи 
који у тренутку надзора нису били урађени у складу са прописима. Архив ће у наредном периоду омогућити лакше праћење 
стања по питању документације и учинити рад инспектора ефикаснијим. Показало се ефикасним да директор Управе након 



најава поплава или пожара, нареди ванредни надзор у критичним ЈЛС, те исти ураде и припреме недостајуће Планове и 
организују јединице и тимове цивилне заштите. 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате  

 
Очекивани годишњи 

резултат  
 

Реализовани резултат Образложење 

 
 
 
Реализован Годишњи план 
инспекцијског надзора, изражен 
бројем 

 
 
 
                         36 36 

Планираних 36 надзора се успјело 
реализовати и поред пандемије Корона 
вируса. По налогу директора  рађено је  23 
ванредна надзора у јединицама локалне 
самоуправе за које је процијењено да су 
изложене поплавама. Остали надзори су 
рађени по Плану. 

 
Пријем једног инспектора у 2021. 
години по новој систематизацији 
радних мјеста РУЦЗ РС (укупно 3 
инспектора заштите и спасавања и 
главни републички инспектор) 

 
 

 
4 запослена 

4 запослена 

У току 2021. године, два инспектора ЗиС  
су након проведеног конкурса примљени 
на неодређено вријеме, а један 
инспектор на основу Уговора на 
одеређено, мијења начелника одељења 
Правне службе због боловања.  

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац 
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус 
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

1.7.1 

Вршење инспекцијског 

надзора на територији 

Републике Српске из 

области заштите и 

спасавања 

Главни 
републички 
инспектор и  
2 инспектора ЗиС 

ДА  НЕ 



1.7.2 

Доношење рјешења и 

предузимање мјера у 

складу са истим 

Главни 
републички 
инспектор и  
2 инспектора ЗиС 

НЕ 

Постојећим Законом нису 
прецизно регулисане 
казнене одредбе нити је 
предвиђен прекршајни 
налог. Мјере се налажу 
Записником, до усвајања 
новог Закона о ЗиС у којем су 
детаљно предвиђена сва 
права и обавезе инспектора. 

НЕ 

1.7.3 

Анализа стања из 

области заштите и 

спасавања на основу 

извршеног инспекцијског 

надзора 

 
Главни 
републички 
инспектор и  
2 инспектора ЗиС 

ДА  НЕ 

1.7.4 

Подношење извјештаја 

директору са 

приједлогом мјера за 

унапређење стања у 

области заштите и 

спасавања 

 
Главни 
републички 
инспектор и  
2 инспектора ЗиС 

ДА  НЕ 

1.7.5 

Учешће у изради закона, 

других прописа и општих 

аката 

Главни 
републички 
инспектор и  
2 инспектора ЗиС 

ДА  НЕ 

1.7.6 

Учешће у обукама за 

спасавање на води и 

спасавање из рушевина у 

2021. години. 

 
Главни 
републички 
инспектор и  
2 инспектора ЗиС 
 

ДА  
НЕ 

 



Оперативни циљ 1.8 Кадровско јачање РУЦЗ РС кроз примјену и уважавање највиших критеријума стручности 

Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Попуњавањем упражњених радних мјеста по Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Републичкој управи цивилне заштите и пријемом стручног кадра знатно је ојачана Републичка управа цивилне заштите и 
омогућено ефикасније и стручније обављање радних задатака 

Мјере учинка за крајње 
резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

 
Реализовани резултат Образложење 

Са надлежним институцијама Владе 
Републике Српске усаглашен модел 
институционалног организовања 
РУЦЗ РС и финансирања послова и 
система ЗиС на нивоу Републике 
Српске и ЈЛС 

Модел финансирања система 
заштите и спасавања усвојен 
доношењем новог Закона о 
заштити и спасавању 
 
Усвојен Правилник о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 
у РУЦЗ РС 

НЕ 

С обзиром да је у плану ново рјешење у 
погледу организације РУЦЗ РС, застало се 
са израдом Правилника док се у 
потпуности не усагласе ставови око новог 
концепта организовања РУЦЗ РС 

 
Проценат обученог кадра 

 
100% Дјелимично реализовано 

Очекивани годишњи резултат је 
дјелимично реализован због ситуације у 
вези пандемије корона вируса 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац 
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус 
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

1.8.1 
Израда Кадровског 

плана 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
НЕ 

1.8.2 

Достављање Нацрта 

кадровског плана 

Министарству финансија 

 
Одјељење за 
правне, 

 
ДА  

 
НЕ 



Републике Српске на 

мишљење 

кадровске и 
опште послове 

1.8.3 

Достављање Кадровског 

плана Агенцији за 

државну управу 

Републике Српске на 

даљи поступак 

 
Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
 

ДА  

 
 

ДА 

1.8.4 

Објављивање конкурса 

за попуну упражњених 

радних мјеста 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
ДА 

1.8.5 
Провођење процедуре 

пријема 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
ДА 

1.8.6 

Ажурирање података у 

Централном регистру 

кадрова 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
НЕ 

1.8.7 

Достављање извјештаја о 

уносу података Агенцији 

за државну управу 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
НЕ 

1.8.8 
Израда рјешења о 

оцјењивању 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
НЕ 

1.8.9 

Достављање извјештаја о 

оцјењивању Агенцији за 

државну управу 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
НЕ 



1.8.10 
Израда рјешења из 

радног односа 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
НЕ 

1.8.11 

Ажурирање података 

Пореској управи 

Републике Српске 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
НЕ 

1.8.12 

Учешће у изради закона, 

других прописа и општих 

аката 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

 
ДА 

 

 
НЕ 

1.8.13 

Извођење 

специјалистичких и 

стручних обука 

државних службеника и 

намјештеника  

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

 
 

ДА  

 
 

ДА 

Оперативни циљ 1.9 Спровођење Стратегије борбе против корупције у складу са прокламованим циљевима Владе Републике 
Српске 
Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Борба против корупције се реализује у складу са важећим прописима, али резултат није мјерљив јер није урађен План 
интегритета 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

 
Очекивани годишњи 

резултат 
 

Реализовани резултат Образложење 

Проценат проведених активности 
из Плана интегритета  
 

100% Није реализовано Није урађен План интегритета 

Реализација активности 



Редни 
број 

Назив активности 

Носилац 
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус 
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

1.7.1 

Анализа и израда 
периодичних извјештаја 
о спровођењу Плана 
интегритета 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

НЕ 

Због ситуације са 
пандемијом корона вируса 
касни се са израдом Плана 
интегритета. Директор РУЦЗ 
РС је формирао радну групу 
за израду Плана. 

НЕ 

Стратешки циљ 2: Смањење основних фактора ризика и обезбјеђење ефикасног одговора на елементарну непогоду и другу 
несрећу 

Допринос 
остварењу 
стратешког циља 

Активности на формирању специјализованих јединица и тимова заштите и спасавања на нивоу Републике Српске, њиховом 
опремању, обучавању и оспособљавању, остварени резултати тимова за деминирање РУЦЗ РС, активности на унапређењу 
правног и планског оквира система заштите и спасавања и друге активности превентивног и оперативног нивоа у значајној 
мјери су допринијеле смањењу фактора ризика од елементарне непогоде и друге несреће. Иако су неке активности 
дјелимично реализоване, првенствено због ограничених средстава, системских недостатака, дугорочног карактера њихове 
реализације, а поједини очекивани резултати нису тренутно адекватно мјерљиви, допринос остварењу стратешког циља је 
ипак видљив. 

Мјере учинка за крајње 
резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

 
Реализовани резултат Образложење 

Урађени плански документи, 
формиране, опремљене и 
обучене специјализоване 
јединице и тимови за заштиту и 
спасавање 

Урађена нова методологија за 
израду планских докумената, 
формиране специјализоване 
јединице и тимови за заштиту и 
спасавање, реализовани 
пројекти намијењени за 
њихово опремање и обуку, 
реализована планирана обука 
и вјежбе 

Дјелимично реализовано 

Није усвојен нови Закон о заштити и 
спасавању, ограничена финансијска 
средства, дугорочан карактер 
реализације постављених циљева и 
ситуација у вези пандемије корона вируса 



Оперативни циљ 2.1 Формирање републичких јединица и тимова заштите и спасавања специјализоване намјене 

Допринос остварењу 
оперативног циља 

Формирање, опремање, обучавање и оспособљавање специјализованих јединица и тимова на нивоу 
Републике Српске представља један од кључних предуслова за унапређење оперативности система 
заштите и спасавања. Правовремено ангажовање добро обучених и оспособљених специјализованих 
јединица и тимова у значајној мјери смањује негативан утицај елементарних непогода и других несрећа на 
животе и здравље људи, имовину, инфраструктуру и животну средину. Активности које су допринијеле 
остварењу оперативног циља су, поред других превентивних мјера, прије свега опремање јединица и 
тимова путем реализације више међународних пројеката, те бројне обуке и домаће и међународне вјежбе 
на којима су припадници јединица и тимова активно учествовали. У одређеним ситуацијама, када се за то 
указала потреба, припадници ових јединица и тимова учествовали су и у спасилачким акцијама и другим 
задацима оперативне природе. 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење 

Оспособљени и обучени спасилачки 
тимови, у складу са међународним 
стандардима, који поред акција 
спасавања у ванредним ситуацијама у 
земљи, путем Механизма цивилне 
заштите ЕУ могу учествовати у 
пружању међународне помоћи. 

МУСАР – набављена средства и 
опрема, формиран и обучен 
тим, 1 домаћа вјежба и 1 
међународна вјежба 
 
 
 
 
 
 
На води и под водом – 2 
домаће и 2 међународне 
вјежбе/тренаж, текуће и 
инвестиционо одржавање 
средстава и опреме 
 
РХБ – додатно опремање, 1 
домаћа и 1 међународна 
вјежба 

Средства и опрема 
набављени, МУСАР, тим је у  
фази формирања 
 
 
 
 
 
 
 
Домаћа – Да 
Међународне – Да 
Текуће и инвестиционо 
одржавање реализовано 
 
Домаћа – Не 
Међународна – Не 
Додатног опремања није 
било 

Очекивани годишњи резултат је 
дјелимично реализован због недостатка 
стабилног извора финансирања система 
заштите и спасавања и недоношења новог 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста, којом би 
се формално-правно регулисала улога и 
статус припадника тима  
 
 
 
 
 
 
 
 
Није реализовано због околности 
изазваним пандемијом корона вируса и 
недостатка финансијских средстава 



Пумпе великог капацитета – 2 
домаће или међународне 
вјежбе, текуће и инвестиционо 
одржавање средстава и 
опреме 
 
Јединица за пречишћавање 
воде – 1 домаћа или 1 
међународна вјежба 
 
Трагање и спасавање на 
отвореном простору - додатно 
опремање, 1 домаћа и 1 
међународна вјежба 
 
Деминирање и уклањање ЕСЗР 
- 1 домаћа и 1 међународна 
вјежба 

 
Домаћа – Не 
Међународна – Не 
 
 
 
Домаћа – Не 
Међународна – Не 
 
 
 
Домаћа – Не 
Међународна – Не 
 
 
Домаћа – Да 
Међународна – Да 

 
Није реализовано због околности 
изазваним пандемијом корона вируса 
 
 
 
Није реализовано због околности 
изазваним пандемијом корона вируса 
 
 
 
Није реализовано због околности 
изазваним пандемијом корона вируса 
 
 
 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

2.1.1 

Избор припадника 
јединица и тимова, 
дефинисање стандарда 
опреме 

Сектор за 
организацију, 
планирање и 
обуку у сарадњи 
са Сектором за 
деминирање, 
Сектором за 
финансијске, 

Дјелимично 
реализовано 

Активност је дјелимично 
реализована због околности 
које су везане за застој у вези 
доношења новог Закона о 
заштити и спасавању и због 
ситуације у вези пандемије 
изазване корона вирусом 

НЕ 



рачуноводствене 
и правне 
послове и 
субјектима од 
значаја за 
заштиту и 
спасавање у РС 

2.1.2 

Имплементација IPA 
пројекта „ЕУ за бољу 
цивилну заштиту, 
изградња капацитета за 
приступ БиХ Менахизму 
цивилне заштите 
Европске уније“ (опрема 
и обука за МУСАР тим и 
обука припадника 
Специјализоване 
јединице за спасавање 
на води и под водом) 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са 
Сектором за 
деминирање и 
субјектима од 
значаја за 
заштиту и 
спасавање у РС 

ДА  ДА 

2.1.3 

Реализација планираних 
активности за 2021. 
годину ЕУ пројекта 
„WACOM“ – управљање 
ванредним ситуацијама 
у сливу ријеке Саве, из 
програма 
транснационалне 
Сарадње Интеррег 
Дунав. Планирано 
окончање пројекта је 
2022. године 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање  

ДА  ДА 



2.1.4 

Имплементација 
планираних активности 
за 2021. годину пројекта 
SHELTER о оквиру посла 
ЕУ „HORIZON 2020". То је, 
до сада, највећи посао ЕУ 
намијењен истраживању 
и иновацијама. 
Планирано окончање 
пројекта је до 31. 5.2023. 
године 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

ДА  ДА 

2.1.5 

Реализација пројекта 
SEGADRES - Sеrious Gаme 
for Disaster Resilient 
European Societies 
(SEGADRES) - озбиљна 
игра за европско 
друштво отпорно на 
катастрофе 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

ДА 
Пројекат завршен, чека се 
наредни позив за 
достављање приједлога 

ДА 

2.1.6 

Реализација обука, 
вјежби и других 
активности које 
организује Српско-руски 
хуманитарни центар у 
Нишу, Република Србија 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање у 
сарадњи са 
Одјељењем за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Сектором за 
деминирање и 
субјектима од 

НЕ 
Због ситуације изазване 
пандемијом корона вируса, 
активност није реализована 

НЕ 



значаја за 
заштиту и 
спасавање 

2.1.7 

Имплементација 
заједничких активности 
са Министарством 
унутрашњих послова 
Чешке Републике, са 
циљем обуке јединице 
за спасавање на води и 
под водом и тимова за 
прикупљање, уклањање 
и уништавање НУС-а 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са 
Сектором за 
деминирање 

ДА  ДА 

2.1.8 

Израда Приједлога 
одлуке о формирању 
Републичке мјешовите 
специјализоване 
јединице за заштиту и 
спасавање и достављање 
Влади Републике Српске 
на разматрање 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште послове  

Није 
реализовано 

Није донешен нови Закон о 
заштити и спасавању 

НЕ 

2.1.9 

Доношење Одлуке о 
формирању 
Специјализованих 
јединица и тимова 
цивилне заштите РУЦЗ РС 

Директор 
Није 

реализовано 
Није донешен нови Закон о 
заштити и спасавању 

НЕ 

2.1.10 

Обучавање и 
оспособљавање 
јединица и тимова у 
складу са ЕУ 
стандардима (Тим пумпи 
великог капацитета, 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са 

Дјелимично 
реализовано 

Активност је дјелимично 
реализована због ситуације у 
вези пандемије корона 
вируса 

НЕ 



Специјализована 
јединица за спасавање 
на води и под водом, 
Специјализована 
јединица за РХБ заштиту, 
Специјализована 
јединица за трагање и 
спасавање на отвореном 
простору, 
Специјализована 
јединица за 
пречишћавање воде) 

Сектором за 
деминирање и 
субјектима од 
значаја за 
заштиту и 
спасавање 

2.1.11 

Додатно опремање, 
текуће и инвестиционо 
одржавање средстава и 
опреме 
 
(набавка комбинованог 
ровокопача за потребе 
МУСАР тима, спасилачке 
опреме за спасавање на 
води и под водом, 
компјутерске опреме, 
набавка 61 стамбено-
канцеларијског 
контејнера) 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, 
Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције, 
Сектор за 
деминирање 

Дјелимично 
реализовано 

Активност је дјелимично 
реализована због ситуације у 
вези пандемије корона 
вируса 

ДА 

2.1.12 

Реализација пројекта и 

изградња објеката и 

инфраструктуре 

Републичког центра за 

обуку и интервенције на 

Одјељење за 
обуку, 
информисање и 
међународну 
сарадњу 

Дјелимично 
реализовано 

Активност је дјелимично 
реализована због ситуације у 
вези пандемије корона 
вируса и недостатка 
финансијских средстава 

ДА 



локацијама у Бијељини, 

Градишци, Требињу и 

Вишеграду 

2.1.13 

Финализација пројекта 
НАТО програма Наука за 
мир и безбједност 
„Унапређење одговора 
на природне и друге 
несреће у земљама 
Западног Балкана – 
Напредна регионална 
координација у 
несрећама – NICS“ 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање у 
сарадњи са 
Одјељењем за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељењем за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, 
Сектором за 
деминирање и 
субјектима од 
значаја за 
заштиту и 
спасавање у 
Републици 
Српској 

ДА         ДА 

 
 
2.1.14 

Реализација пројекта 
„Управљање ризиком од 
пожара“, који финансира 
Влада Републике Чешке у 
износу од 132,070$, а 
имплементира УНДП (у 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање у 
сарадњи са 

ДА  ДА 



пројекат укључене 
општине Билећа и 
Невесиње) 

Одјељењем за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељењем за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, 
Сектором за 
деминирање и 
субјектима од 
значаја за 
заштиту и 
спасавање у РС 

 
 
 
2.1.15 

Израда стратегија и 
успостављање 
партнерства за 
дјелотворне 
интервенције у области  
смањења ризика од 
катастрофа у локалним 
заједницама кроз 
Заједнички програму УН-
а „Смањење ризика од 
катастрофа за одрживи 
развој у Босни и 
Херцеговини“ 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са свим 
секторима 

НЕ 
Активност није реализована 
због ситуације у вези 
пандемије корона вируса 

ДА 

 
 
 
 
2.1.16 

Сарадња са експертима 
Свјетске банке 
(посјета експерата, 
дијагностика стања, 
оцјена планских 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

ДА  ДА 



докумената, 
презентација извјештаја 
експерата о процјени 
стања) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.17 

Одлуком Владе 
Републике Српске 19. 
марта 2020. године 
основана је  
Специјализована 
јединица заштите и 
спасавања за 
дезинфекцију. У периоду 
пандемије вршена је 
дезинфекција карантина 
на граничним 
прелазима, јавних 
институција и установа 
Републике Српске и 
јединица локалне 
самоуправе, пружена је 
логистичка подршка 
љекарима и другим 
специјалистима Руске 
Федерације, 
дезинфекција 
здравствених установа, 
васпитно-образовних 
установа, гласачких 
мјеста и других објеката 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, Сектор 
за деминирање 

ДА  ДА 

 
 
 

Сарадња са 
Међународном 
организацијом „CBRN 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 

ДА  ДА 



2.1.18 Society“ и чланство 
Републичке управе 
цивилне заштите у овој 
организацији 

сарадњу и 
информисање 

Оперативни циљ 2.2 Израђени и примјењиви републички планови заштите и спасавања засновани на методологији ризико-
базираног димензионирања, са ажурним процјеном ризика, картама ризика и мапама опасности 

Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Очекивани годишњи резултат није у потпуности остварен, али је реализацијом одређених активности у области процјене 
ризика и планирања (донешена Уредба о садржају и начину израде Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде 
и друге несреће, обука, посебно на локалном нивоу и израђена Методологија за израду Плана заштите и спасавања у 
васпитно-образовним установама у Републици Српској), те кроз реализацију међународних пројеката, постигнут реалан 
напредак. Такође, стандарди утврђени кроз ЕУ Механизам цивилне заштите су у одређеној мјери већ примијењени по 
питању формирања специјализованих јединица и тимова на нивоу Републике Српске 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани годишњи 
резултат 

Реализовани резултат Образложење 

 
 
Израђена Процјена ризика са картама 
ризика и мапама рањивости  и остали 
документи републичког Плана 
заштите и спасавања 

Започете активности на изради 
Процјене ризика са картама 
ризика и мапама рањивости  

Није реализовано 

Због недоношења новог Закона о заштити 
и спасавању пролонгиране су и 
активности на изради нове Уредбе о 
садржају и начину израде плана заштите 
и спасавања од елементарне непогоде и 
друге несреће, што је био предуслов за 
реализацију очекиваног годишњег 
резултата 

 
 
 
Примијењене мјере и стандарди, 
достигнути ниво, изражено у 
процентима 

50% 

 
 

 
 

Резултат дјелимично 
реализован 

Иако очекивани годишњи резултат 
тренутно није адекватно мјерљив, 
примијењени стандард је адекватан када 
је ријеч о процјени ризика и планским 
документима (усклађеност са ЕУ 
Смјерницама за процјену ризика и ISO 
стандардом 31000), као и у одређеној 
мјери по питању формирања, опремања, 
обучавања и оспособљавања 
специјализованих јединица и тимова на 



нивоу Републике Српске (усклађеност са 
Механизмом цивилне заштите ЕУ) 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

 
2.2.1 

Урађена и донешена 
Уредба о садржају и 
начину израде Плана 
заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и 
друге несреће 

начелник 
Одјељења за 
планирање и 

мјере цивилне 
заштите 

ДА  ДА 

2.2.2 

Подршка изради 

планских докумената у 

јединицама локалне 

самоуправе, 

привредним друштвима 

и другим правним 

лицима 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, у 
сарадњи са 
подручним 
одјељењима 

ДА  НЕ 

2.2.3 

Формирање радне групе 
и почетак израде 
Процјене ризика од 
катастрофа и Плана 
заштите и спасавања 
Републике Српске 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, у 
сарадњи са 
Одјељењем за 
правне и 
кадровске 
послове 

НЕ 

Због недоношења новог 
Закона о заштити и 
спасавању пролонгиране су 
и активности на изради нове 
Уредбе о садржају и начину 
израде плана заштите и 
спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће, 
која је донешена крајем 
2021. године 

НЕ 



2.2.4 
Израда карти ризика и 

мапа опасности 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите 

НЕ 

Због кашњења у изради 
Уредбе о садржају и начину 
израде плана заштите и 
спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће, 
ова активност није 
реализована 

НЕ 

2.2.5 

Израда Плана и 
програма обуке и 
оспособљавања 
руководилаца и 
припадника штабова 
цивилне заштите, 
јединица и тимова 
цивилне заштите 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

ДА  ДА 

2.2.6 

Спровођење обуке у 

складу са Републичким 

планом и програмом 

обуке 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са свим 
секторима 

Дјелимично 
реализовано 

Активност је дјелимично 
реализована због ситуације у 
вези пандемије корона 
вируса 

НЕ 

2.2.7 

Израда базе података 
расположивих људских и 
материјално-техничких 
капацитета, укључујући и 
одговарајуће софтверско 
рјешење 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са свим 
секторима 

НЕ 

Немогућност испуњавања 
законске регулативе, тј. 
физичког посједовања 
сервера у институцијама 
Републике Српске 

НЕ 

2.2.8 
Израда Програма 
опремања Републичке 
мјешовите 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 

НЕ 
Није донесена Одлука о 
формирању Републичке 
мјешовите специјализоване 

НЕ 



специјализоване 
јединице и 
специјализованих 
јединица и тимова 
цивилне заштите РУЦЗ РС 

сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са свим 
секторима 

јединице и 
специјализованих јединица 
и тимова цивилне заштите 
РУЦЗ РС 

2.2.9 

Израда Плана набавке у 

складу са Програмом 

опремања и спровођење 

процедуре набавке 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

НЕ 

Није донесена Одлука о 
формирању Републичке 
мјешовите специјализоване 
јединице и 
специјализованих јединица 
и тимова цивилне заштите 
РУЦЗ РС као ни Програм 
опремања 

НЕ 

2.2.10 
Спровођење процедуре 
набавке 

Одјељење за 
капиталну 
имовину и 
инвестиције 

НЕ 

Није донесена Одлука о 
формирању Републичке 
мјешовите специјализоване 
јединице и 
специјализованих јединица 
и тимова цивилне заштите 
РУЦЗ РС као ни Програм 
опремања 

НЕ 

2.2.11 

Реализација пројеката 
који су у функцији 
спровођења активности 
пружања подршке 
јединицама локалне 
самоуправе на изради 
планских докумената 

Сектор за 
организацију, 
планирање и 
обуку 

ДА  ДА 

2.2.12 

Израда стратегија и 
успостављање 
партнерства за 
дјелотворне 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 

ДА  ДА 



интервенције у области  
смањења ризика од 
катастрофа  у локалним 
заједницама кроз 
Заједнички програм УН-а 
„Смањење ризика од 
катастрофа за одрживи 
развој у Босни и 
Херцеговини“ 

информисање, у 
сарадњи са свим 
секторима 

2.2.13 

Пројекат „Заштита од 
поплава и управљање 
ризиком од шумских 
пожара“ у оквиру 
Програма IPAFF 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање 

ДА  НЕ 

Оперативни циљ 2.3 Развијење свијести о ризицима, безбједности и отпорности заснованој на коришћењу знања, иновација и 
едукације 
Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Путем различитих видова обуке, вјежби, промоцијом вриједности и циљева система заштите и спасавања, спасилачким 
активностима, ширењем знања о ризицима у значајној мјери се допринијело развијању свјесности о ризицима 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате  

 
Очекивани годишњи 

резултат  
Реализовани резултат Образложење 

Управљање и размјена информација, 
изражено у процентима 

10% Реализовано  

Едукација и обука, изражено у 
процентима 5% Дјелимично реализовано 

Због ситуације изазване пандемијом 
корона вируса, одгођена је реализација 
одређених активности  

 
Свјесност јавности о ризицима, 
изражено у процентима 5% Није мјерљиво 

У 2021. години није вршено анкетирање 
јавности, са тим у вези очекивани 
годишњи резултат није мјерљив. 
Међутим, кроз информисање путем web 
странице РУЦЗ РС, обуку, вјежбе, 



промоцијом послова, задатака и хуманих 
циљева заштите и спасавања, остварен је 
виши ниво свјесности јавности о 
ризицима 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

2.3.1 

Промоција интегрисаног 

система ЗиС у Републици 

Српској 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са 
подручним 
одјељењима 
цивилне заштите 

 
 
 

 
 

Дјелимично 
реализовано 

 
 
 
Активност је реализована у 
складу са расположивим 
финансијским средствима и 
колико је то дозвољавала 
ситуација у вези пандемије 
корона вируса 

 
 
 
 
 

НЕ 
 

2.3.2 
Промоција броја за хитне 

ситуације 121 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање, 
Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељење за 

Дјелимично 
реализовано 

Активност је реализована у 
складу са расположивим 
финансијским средствима и 
колико је то дозвољавала 
ситуација у вези пандемије 
корона вируса 

 
 
 

 
НЕ 



обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са 
подручним 
одјељењима 
цивилне заштите 

2.3.3 

Сарадња са научним, 

високошколским и 

школским установама 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са 
подручним 
одјељењима 
цивилне заштите 

ДА  

 
 
 
 
 
 

НЕ 

2.3.4 

Афирмација Републичке 

платформе за смањење 

ризика од катастрофа 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са 
подручним 

НЕ 

У 2021. години није одржана 
конференција Платформе 
Републике Српске за 
смањење ризика од 
катастрофа, због ситуације са 
пандемијом корона вируса 

 
 
 

 
 

НЕ 



одјељењима 
цивилне заштите 

2.3.5 
Организација стручних и 

научних скупова 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите, 
Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са 
подручним 
одјељењима 
цивилне заштите 

Дјелимично 
реализовано 

Већина активности није 
реализована због ситуације у 
вези пандемије корона 
вируса 

 
 
 
 
 
 

НЕ 

2.3.6 
Сарадња са невладиним 

сектором 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање, у 
сарадњи са свим 
секторима 

Дјелимично 
реализовано 

Већина активности није 
реализована због ситуације у 
вези пандемије корона 
вируса 

 
 
 

НЕ 

2.3.7 

Реализација пројеката 

који су у функцији 

спровођења активности 

развијања свијести о 

ризицима, 

безбиједности и 

отпорности  заснованој 

Сектор за 
организацију, 
планирање и 
обуку 

Дјелимично 
реализовано 

Већина активности није 
реализована због ситуације у 
вези пандемије корона 
вируса 

 
 

 
НЕ 



на коришћењу знања, 

иновација и едукације 

2.3.8 

Припрема и реализација 

редовних 

координационих 

састанака представника 

структура од значаја за 

заштиту и спасавање 

јединица локалне 

самоуправе у 

надлежности подручних 

одјељења цивилне 

заштите 

Сектор за 
организацију, 
планирање и 
обуку 

НЕ 
Активност није реализована 
због ситуације у вези 
пандемије корона вируса 

 
 
 
 
 
 

НЕ 

Оперативни циљ 2.4 Имплементација активности на спровођењу мјера превенције, приправности и одговора на опасности и 
активности за развој способности за опоравак и обнову локалних заједница након елементарне непогоде и друге несреће 

Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Годишњи планови које доноси Влада Републике Српске у значајној мјери доприносе спровођењу мјера превенције, 
приправности и одговора на елементарну непогоду и другу несрећу. Њима се утврђују задаци и обавезе субјеката од 
значаја за заштиту и спасавање, извршиоци задатака са роковима за реализацију  

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате  

Очекивани годишњи 
резултат 

 
Реализовани резултат Образложење 

Израђени приједлози годишњих и 
средњорочних планова ЗиС и 
достављање Влади Републике Српске 
на усвајање 

100% Реализовано  

Израђен Приједлог програма за 
смањење ризика од катастрофа 

Започете активности на изради 
Приједлога програма за 
смањење ризика катастрофа 

Није реализовано 
Због пролонгирања активности у вези 
израде нове Процјене угрожености 

Реализација активности 



Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

2.4.1 

Израда Приједлога плана 

одбране од поплава у 

Републици Српској за 

2022. годину и 

достављање  надлежним 

институцијама на 

мишљење  

Одсјек за мјере 
цивилне заштите 

ДА  НЕ 

2.4.2  

Достављање Приједлога 

плана одбране од 

поплава у Републици 

Српској за 2022. годину 

Влади Републике Српске 

на разматрање 

Одсјек за мјере 
цивилне заштите 

ДА  

 
 
 

ДА 

2.4.3 

Израда Приједлога плана 
активности у припреми и 
спровођењу мјера 
заштите и спасавања од 
шумских и других 
пожара на отвореном 
простору у Републици 
Српској за 2022. годину и 
достављање  надлежним 
институцијама на 
мишљење  

Одсјек за мјере 
цивилне заштите 

ДА  

 
 
 
 
 

НЕ 



2.4.4 

Достављање Приједлога 
плана активности у 
припреми и спровођењу 
мјера заштите и 
спасавања од шумских и 
других пожара на 
отвореном простору у 
Републици Српској за 
2022. годину Влади 
Републике Српске на 
разматрање 

Одсјек за мјере 
цивилне заштите 

ДА  

 
 
 
 
 

ДА 

2.4.5 

Израда Приједлога 

Плана деминирања за 

2022. годину и 

достављање Влади 

Републике Српске на 

разматрање 

Сектор за 
деминирање 

НЕ 

План ће бити израђен након 
што се са БХ МАК-ом 
усагласи  Листа приоритета 
за 2022. годину 

 
 
 

НЕ 

2.4.6 

Именовање радне групе 

за израду приједлога 

Програма за смањење 

ризика од елементарне 

непогоде и друге 

несреће и достављање 

Влади Републике Српске 

на разматрање 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите у 
сарадњи са 
Одјељењем за 
правне, 
кадровске и 
опште послове 

НЕ 
Због пролонгирања 
активности у вези израде 
нове Процјене угрожености 

 
 
 
 

НЕ 

2.4.7 

Израда Средњорочног 

плана рада Републичке 

управе цивилне заштите 

Републике Српске за 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите у 

ДА  

 
 

ДА 



период 2022. – 2024. 

година, прибављање 

потребних мишљења и 

достављање Влади 

Републике Српске на 

разматрање 

сарадњи са свим 
секторима 

2.4.8 

Израда Годишњег плана 

рада Републичке управе 

цивилне заштите 

Републике Српске за 

2022. годину, 

прибављање потребних 

мишљења и достављање 

Влади Републике Српске 

на разматрање 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите у 
сарадњи са свим 
секторима 

ДА  

 
 
 
 
 

ДА 

2.4.9 

Израда Годишњег 

извјештаја о раду 

Републичке управе 

цивилне заштите 

Републике Српске за 

2021. годину и 

достављање Влади 

Републике Српске на 

разматрање 

Одјељење за 
планирање и 
мјере цивилне 
заштите у 
сарадњи са свим 
секторима 

ДА  

 
 
 
 

 
ДА 

 
2.4.10 
 

Израда Програма 

активности спровођења 

посебних мјера заштите 

од пожара од интереса 

Радна група ДА  

 
 

ДА 



за Републику Српску за 

2021. годину и 

достављање Влади 

Републике Српске на 

разматрање 

 
2.4.11 
 

Израда Приједлога плана 

расподјеле прикупљених 

средстава по основу 

члана 85. Закона о 

заштити од пожара 

Републике Српске 

(„Службени гласник 

Републике Српске“, број 

94/19), прибављање 

потребних сагласности и 

достављање Влади 

Републике Српске на 

разматрање 

Радна група ДА  

 
 
 
 
 
 
 

ДА 

2.4.12 

Израда Годишњег 

извјештаја о реализацији 

средстава за техничко 

опремање ватрогасно-

спасилачких јединица 

јединица локалне 

самоуправе и изградњи 

објеката које користе 

ватрогасно-спасилачке 

јединице и достављање 

Радна група НЕ 

Извјештај ће бити завршен и 
достављен Влади Републике 
Српске на разматрање у 
фебруару 2022. године 

 
 
 
 

 
НЕ 



Влади Републике Српске 

на разматрање 

 
2.4.13 

Израда прилога за 

Акциони план 

усклађивања прописа и 

других општих аката 

Републике Српске са 

правном тековином 

Европске уније, као и 

израда извјештаја о 

реализацији истих 

Сви сектори ДА  

 
ДА 

 
 
 
 
 
2.4.14 

Учешће у раду и 

реализација препорука 

са састанака Пододбора 

за транспорт, енергију, 

животну средину и 

регионални развој 

између Европских 

заједница и њихових 

држава чланица, са једне 

стране и БиХ са друге 

стране 

Сви сектори ДА  

 
 
 
 
 
 

ДА 

2.4.15 Учешће у Мисијама 

стручне процјене ЕУ 
Сви сектори ДА  

 
ДА 

Оперативни циљ 2.5 Деминирање, уклањање и уништавање ЕСЗР-а 
Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

У реализацији Плана деминирања постигнути резултати су остварени захваљујући благовременом планирању и контроли 
извршења истих. Остварена је добра сарадња са службама цивилне заштите градова/општина, БХ МАК-ом, ФУЦЗ ФБиХ, 



МУП-ом РС, СИПА-ом, ОС БиХ и другима. На захтјеве за уклањање и уништавање ЕСЗР/мина реаговало се благовремено, 
редовно и ванредно. Остварена је и добра логистичка подршка. 

Мјере учинка за 
излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  
 

Реализовани резултат Образложење 

Деминирана површина 
на годишњем нивоу 
изражена у m2 

450.000 m2 267.664 m2 

Ангажовање деминерског особља на 
другим пословима заштите и спасавања.   
Неприпремљени пројекти за машинску 
припрему од стране БХ МАК-а. 
Умањена продуктивност због тежине 
задатака у смислу удаљености, приступа и 
рељефа терена. 

Број комада уклоњеног и 
уништеног ЕСЗР-а и мина 
на годишњем нивоу 

Комада 1.700 Комада 2.010  

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 

2.5.1 

Деминирање (техничко 

извиђање и чишћење), 

мануелно, машински, 

употребом паса - рад на 

задацима техничког 

извиђања, чишћења и 

МСП-а (минско сумњивог 

подручја)  

-Мануелно: 129.955 m2  

-Машински: 10.500 m2 

Деминерски 
тимови, ПОЕК 
тим (тим паса), 
тим за машинско 
деминирање 

Дјелимично 
реализовано 

Лош приступ и тежина 
терена на већини задатака, 
поготово на МСП-овима. 
Успорен рад на задацима 
МСП-а због специфичних  
оперативних процедура. 
Немогућност ангажовања 
машине за деминирање због 
недостатка адекватних 
задатака, а самим тим и 
смањење могућности за 

 
 
 
 

НЕ 
 



-Употребом паса: 6.081 

m2 

-Редукована површина у 

МСП-у: 121.128 m2 

ангажовање паса откривача 
експлозива. 

2.5.2 

Интервентно 

деминирање – Брзи 

одговор: деминирање 

приступа ради 

извлачења настрадалих у 

минском пољу и ради 

омогућавања истраге 

надлежних органа  

Деминерски 
тимови 

НЕ 
Није било захтјева 
(ситуација) за овом врстом 
деминирске активности. 

 
 
 

 
НЕ 

 

2.5.3 

Уклањање мина и ЕСЗР у 

операцијама 

деминирања и у 

операцијама 

прикупљања и уклањања 

ЕСЗР-а према захтјевима 

служби цивилне заштите 

града/општине, МУП-а, 

судова и осталих 

надлежних органа. 

- У операцијама 

деминирања: 30 ком 

мина и  19 ком. ЕСЗР 

- У операцијама 

прикупљања и 

уклањања ЕСЗР-а: 80 

Деминерски 
тимови,  тимови 
за прикупљање 
уклањање и 
уништавање 
НУС-а 

ДА  

      
 
 
 
 
 
 
 

 
НЕ 

 
 
 
       

 



ком. мина и 1.520 ком. 

ЕСЗР-а 

2.5.4 
Уништавање мина и ЕСЗР 

на сигурним локацијама  

Тимови за 
прикупљање, 
уклањање и 
уништавање 
НУС-а 

ДА  

       
 

НЕ 
 

2.5.5 

Интервенције према 
захтјевима јединица 
локалне самоуправе - 
хитни захтјеви за 
деминирање и хитни 
захтјеви за уклањање 
ЕСЗР-а, као и захтјеви за 
чишћење девастираних 
објеката и отклањања 
посљедица 
елементарних непогода 
са машинама 

Деминерски 
тимови, тимови 
за прикупљање, 
уклањање и 
уништавање 
НУС-а, машински 
тим 

ДА  

 
 
 

 
 

НЕ 

2.5.6 
Превоз контејнера и 
друге робе хуманитарног 
карактера   

Машински тим ДА  
 

НЕ 

2.5.7 Рад на дезинфекцији 

Деминерски 
тимови, тимови 
за прикупљање, 
уклањање и 
уништавање 
НУС-а 

ДА  

 
 
 

НЕ 

2.5.8 
Медицинска подршка 
скијашком центру ОЦ 

Деминерски 
тимови, тимови 
за прикупљање, 

ДА  
 

НЕ 



Јахорина у току скијашке 
сезоне 

уклањање и 
уништавање 
НУС-а 

2.5.9 
Учешће у потрагама за 
несталим лицима 

Деминерски 
тимови, тимови 
за прикупљање, 
уклањање и 
уништавање 
НУС-а, ПОЕК тим 
(тим паса), тим 
за машинско 
деминирање и 
други запослени 
у РУЦЗ РС 

ДА  

 
         
 
 
 

НЕ 

Оперативни циљ 2.6 Обука и опремање деминера за специјализоване јединице заштите и спасавања 
Допринос 
остварењу 
оперативног циља 

Обучавање и оспособљавање припадника деминерских тимова РУЦЗ РС и за друге специјалистичке и оперативне дужности 
повећава њихову оперативну способност. 

Мјере учинка за 
излазне (директне) 
резултате  

 
Очекивани годишњи резултат  

 

Реализовани 
резултат 

Образложење 

 
 
 
Број специјалистички 
обучених и оспособљених 
припадника деминерских 
тимова  

Мусар 12 
Заштита од пожара 45  
Спасавање на води и под водом 9 
Тим пумпи великог капацитета 10 
Тим за пречишћавање воде 5 

Дјелимично 
реализовано 
 
Мусар - 0 
Заштита од пожара  0 
Спасавање на води и 
под водом  6 
Тим пумпи високог 
капацитета  10 
Тим за пречишћавање 
воде  0 

Реализовано у складу са 
реалним потребама, 
расположивим 
финансијским средствима и 
ситуацијом у вези 
посљедица пандемије 
корона вируса 



 
 
 
 
Реализована 
специјалистичка обука, 
изражено бројем 

Заштита од пожара 1  
Спасавање на води и под водом 3 
Тим пумпи великог капацитета 1 
Тим за пречишћавање воде 2 
Деминирање и уклањање ЕСЗР 4 

Дјелимично 
реализовано 
 
Заштита од пожара 0 
Спасавање на води и 
под водом 4 
Тим пумпи великог 
капацитета 0 
Тим за пречишћавање 
воде 0 
Деминирање и 
уклањање ЕСЗР 4 

 
 
 
Реализовано у складу са 
реалним потребама, 
расположивим 
финансијским средствима и 
ситуацијом у вези 
посљедица пандемије 
корона вируса 

 
 
 
 
 
Реализоване теренске 
вјежбе, изражено бројем 

Мусар 2 
Заштита од пожара 1  
Спасавање на води и под водом 4 
Тим пумпи великог капацитета 2 
Тим за пречишћавање воде 2 
Деминирање и уклањање ЕСЗР 2 

Дјелимично 
реализовано 
 
Заштита од пожара 0 
Спасавање на води и 
под водом 3 
Тим пумпи великог 
капацитета 2 
Тим за пречишћавање 
воде 0 
Деминирање и 
уклањање ЕСЗР 3 

 
 
 
Реализовано у складу са 
реалним потребама, 
расположивим 
финансијским средствима и 
ситуацијом у вези 
посљедица пандемије 
корона вируса 

Реализација активности 

Редни 
број 

Назив активности 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Статус  
ДА за 

извршено / 
НЕ за 

неизвршено 

За неизвршено указати 
на разлоге 

Влада утврдила 
(Да/Не) 



2.6.1 

Реализација 

специјалистичке обуке и 

теренских вјежби 

Сектор за 
деминирање у 
сарадњи са 
осталим 
секторима 

Дјелимично 
реализовано 

Реализовано у складу са 
реалним потребама и 
расположивим 
финансијским средствима 

НЕ 

2.6.2 

Редовна теоретска 

дообука  пред 

деминерску сезону и 

након годишњих одмора 

деминерских  тимова и 

редован тренинг ПОЕК 

тима због полагања 

прописаних тестова  за 

акредитацију  два пута 

годишње 

Деминерски 
тимови,  тимови 
за прикупљање 
уклањање и 
уништавање 
НУС-а и ПОЕК 
тим 

ДА  НЕ 

2.6.3 

Реализација теренских 

вјежби редовна теренска 

вјежба  (ретренинг)  пред 

деминерску сезону и 

након годишњих одмора 

деминерских  тимова  

Деминерски 
тимови,  тимови 
за прикупљање 
уклањање и 
уништавање 
НУС-а и ПОЕК 
тим 

ДА  НЕ 

2.6.4 

Обука Специјализоване 

јединице за заштиту и 

спасавање на води и под 

водом Вис, јун и 

новембар, Вишеград, 

август, Требиње, 

септембар, у сарадњи са 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информисање у 
сарадњи са 
Сектором за 
деминирање 

ДА  НЕ 



МУП-ом Републике 

Чешке. 

2.6.5 

Обука 1 припадника 

Сектора за вођу 

деминерског тима у 

Центру за обуку ПМД ОС 

БиХ у Рајловцу. 

Сектор за 
деминирање у 
сарадњи са 
осталим 
секторима 

ДА  НЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В. Преглед израде планираних закона и подзаконских прописа 
 

Секторска област 1. Интегрисани систем заштите и спасавања 
Закони 

Ред. 
број 

Назив закона 
Планиран

и рок за 
припрему 

Статус закона 

Образложење уколико 
рок није испоштован 

Припрем
љен 

пред- 
нацрт 

Нацрт 
упућен 
Влади 

Влада 
утврдила 
нацрт и 
упутила 

Скупштини 

Влада 
утврди

ла 
прије- 
длог 

1 

 
 
 
 
Закон о заштити и спасавању 

II квартал ДА 
 

НЕ 
 

 
 

 

Не постоји усаглашен став 
Министарства финансија у 
вези финансирања 
цивилне заштите и није 
усаглашен став са 
Републичком управом за 
инспекцијске послове у 
вези инспекцијског 
надзора предвиђеног 
Законом 

Подзаконски прописи 

Ред. 
број 

Назив подзаконског прописа 
Планирани 

рок за 
припрему 

Статус прописа 
Образложење уколико 
рок није испоштован 

Припрем- 
љен 

преднацрт 

Пропис 
усвојен 

1 

 
Пропис о садржају и начину израде процјене 
угрожености и плана заштите и спасавања Републике 
Српске  

IV  ДА  

2 
Пропис о тражењу, пружању и прихватању помоћи 
заштите и спасавања  IV НЕ НЕ 

Због кашњења са 
доношењем новог Закона о 
заштити и спасавању 



3 
Пропис о начину и условима остваривања права на 
посебну новчану накнаду за вријеме извршавања 
задатака заштите и спасавања 

IV НЕ НЕ 
Због кашњења са 
доношењем новог Закона 
о заштити и спасавању 

4 
 

Пропис о организацији и функционисању система 
осматрања, обавјештавања, раног упозоравања и 
узбуњивања 

IV НЕ НЕ 
Због кашњења са 
доношењем новог Закона 
о заштити и спасавању 

 
5 
 

 
Пропис о јединственим знаковима за узбуњивање IV НЕ НЕ 

Због кашњења са 
доношењем новог Закона 
о заштити и спасавању 

6 
 
Пропис о узбуњивању и поступању грађана у случају 
опасности 

IV НЕ НЕ 
Због кашњења са 
доношењем новог Закона 
о заштити и спасавању 

7 
Пропис о садржају и начину вођења евиденције 
припадника служби, штабова, јединица, тимова и 
повјереника цивилне заштите 

IV НЕ НЕ 
Због кашњења са 
доношењем новог Закона 
о заштити и спасавању 

8 
Пропис о садржају, облику и начину вођења Књиге 
инспекцијског надзора у систему заштите и 
спасавања 

IV НЕ НЕ 
Због кашњења са 
доношењем новог Закона 
о заштити и спасавању 

 
9 

 
Пропис о начину употребе знака цивилне заштите IV НЕ НЕ 

Због кашњења са 
доношењем новог Закона 
о заштити и спасавању 

10 
Пропис о признањима и наградама за остварене 
резултате у систему заштите и спасавања IV НЕ НЕ 

Због кашњења са 
доношењем новог Закона 
о заштити и спасавању 

11 

Пропис о изгледу, садржају и употреби 
идентификационог документа за припаднике 
јединица и тимова цивилне заштите у систему 
заштите и спасавања 

IV  ДА 

 

 

 

 

 



Анекс: Сиже провођења стратегија и других стратешких докумената  
 
Република Српска тренутно нема Стратегију из области заштите и спасавања, пошто у досадашњим законима који су уређивали област 
заштите и спасавања у Републици Српској, такав документ није био предвиђен. Новим Законом о заштити и спасавању, који је требао 
бити донешен у 2021. години, предвиђено је да Влада Републике Српске, на приједлог Републичке управе цивилне заштите Републике 
Српске, доноси Програм за смањење ризика од катастрофа у Републици. 
 
У недостатку Стратегије, а до њеног доношења, документи који имају стратешки значај су: 
 

1. Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће Републике Српске, из 2014. године, и  
2. Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће у Републици Српској, из 2015. године. 

 
Наведеним документима: 
 

- идентификовани су и процијењени репрезентативни ризици на територији Републике Српске; 
- оцијењено је тренутно стање у области заштите и спасавања у Републици Српској;  
- оцијењено је стање спремности субјеката од значаја за заштиту и спасавање за случај елементарне непогоде и друге 

несреће; 
- утврђене су обавезе субјеката од значаја за заштиту и спасавање за унапређење стања у овој области; 
- одређени су кључни правци развоја система заштите и спасавања у Републици Српској. 

 
У сегменту деминирања, постоји Стратегија Програма деминирања која је везана за стратегију Противминског дјеловања (ПМД) у БиХ  
за период 2018.-2025. година и сами остварени резултати РУЦЗ РС на плану деминирања су у складу са наведеном стратегијом. 
 
Стратешки правци развоја система заштите и спасавања у Републици Српској, а који произилазе из наведених докумената, као и 
стварног стања и потреба система су сљедећи: 
 

1. Изналажење рјешења за нови и ефикаснији институционални и организациони оквир Републичке управе цивилне заштите 
Републике Српске. 

2. Изналажење законског рјешења за трајан и стабилан извор финансирања послова и задатака система заштите и спасавања у 

Републици Српској. 

3. Изградња и успостављање Републичког центра за обуку и интервенције Републике Српске. 



4. Изградња и успостављање Логистичко-мобилизацијског центра Републичке управе цивилне заштите Републике Српске. 
5. Израда Пројекта система веза у Републици Српској. 
6. Успостављање европског броја за хитне ситуације 112. 
7. Формирање, опремање, обучавање и оспособљавање специјализованих јединица и тимова заштите и спасавања/цивилне 

заштите на нивоу Републике Српске. 
 
Горе наведени стратешки правци развоја система заштите и спасавања, у мањој или већој мјери, идентично су утврђени или 
препоручени у низу других докумената који су се бавили питањем анализе стања система заштите и спасавања или анализом након 
елементарне непогоде и друге несреће већих размјера, попут поплава из маја 2014. године. У тој групи докумената треба имати у виду 
и Закључак Народне скупштине Републике Српске број 02/1-021-393/16 од 6. априла 2016. године, а у вези са извјештајем Одбора за 
безбједност о одржаном округлом столу о теми „Заштита и спашавање људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама – мјесто 
и улога цивилне заштите“. 
 
Наведене стратешке правце развоја није могуће реализовати без обезбјеђења значајнијих финансијских средстава. Њиховом 
реализацијом омогућиће се ефикасније функционисање система заштите и спасавања у Републици Српској и зауставити његово 
заостајање у односу на окружење.



 
 

 

 


