
 

ПРИЛОГ 2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 
А. Увод 
 

- Сиже приоритета за планску годину и процјене могућих проблема и ризика у реализацији  
 

Тежишни задатак Републичке управе цивилне заштите Републике Српске у 2022. години јесте завршетак активности по питању израде 
приједлога Закона о заштити и спасавању и његовог достављања Влади Републике Српске на разматрање. Након тога слиједи почетак 
активности на изради планских и програмских докумената, односно, подзаконских аката у складу са роковима утврђеним Законом, 
њихово усклађивање са правном тековином ЕУ и превођење на енглески језик. Реализација утрошка средстава по основу члана 85. 
Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 94/19). 
 
Реализација пројеката који су у вези са формирањем, опремањем и обучавањем припадника Републичке мјешовите специјализоване 
јединице и Специјализованих јединица и тимова Републичке управе цивилне заштите Републике Српске. Учешће у оквиру расположивих 
финансијских инструмената Европске уније. Изградња Логистичко-мобилизацијског центра на подручју Подручног одјељења цивилне 
заштите Соколац и Подручног одјељења цивилне заштите Бања Лука, те формирање центара за обуку у Бијељини, Вишеграду и Требињу 
такође представаља један од приоритета Републичке управе цивилне заштите Републике Српске. 
 
Унапређење организационе структуре Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, пријем стручних кадрова, обучавање и 
оспособљавање државних службеника и намјештеника је тежишни и трајан задатак Управе.  
 
Организационо, техничко и кадровско унапређење Оперативно-комуникационог центра 121 и стварање предуслова за прелазак на 
европски број за хитне ситуације 112.  
 
Наставак реализације Програма деминирања је сталан и тежишни задатак, у непосредној надлежности Сектора за деминирање. 
 
Ризике за реализацију наведених тежишних задатака препознајемо, прије свега, у могућем изостанку подршке у изналажењу трајног и 
стабилног рјешења за финансирање система заштите и спасавања, како на нивоу Републике Српске, тако и на нивоу јединица локалне 



самоуправе. Исто тако, озбиљан ризик представља недовољан укупан број, као и недовољан број стручног запосленог особља у 
Републичкој управи цивилне заштите Републике Српске. С обзиром на обим и захтјеве приликом реализације тежишних задатака, у 
наредном периоду то може представљати озбиљан ограничавајући фактор. У реализацији Плана деминирања и пројектованих 
резултата, озбиљан ризик представља неповољна старосна структура запослених, евентуални квар машине за деминирање МХ 17, 
тежина деминерских задатака у смислу приступа, конфигурације терена и вегетација,  лоши временски  услови који могу ограничити 
операције деминирања, као и неблаговремена припрема  пројеката  од стране БХ МАК-а.  
 
Преглед релевантних субјеката који су консултовани при изради годишњег плана рада органа управе 

 
Није било консултација са релевантним субјектима приликом израде Годишњег плана рада за 2022. годину. 
 
Б. Оперативни циљеви и активности 
 

Секторска област 1. Интегрисани систем заштите и спасавања/цивилне заштите 
Стратешки циљ 1: Развој интегрисаног и одрживог система заштите и спасавања/цивилне заштите са рационалном 
структуром Републичке управе цивилне заштите Републике Српске 
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 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

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

Усвојено 40% подзаконских аката  
 

Број оперативних докумената за рад јединица и 
тимова 

Израђене стандардне оперативне процедуре за 2 јединице 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

1.1.1 
Прибављање мишљења надлежних 
републичких институција на Закон о 
заштити и спасавању  

I 
Одјељење за планирање и мјере 
цивилне заштите 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



1.1.2 
Израда Нацрта Закона о заштити и 
спасавању  

I 
Сви сектори, главни републички 
инспектор за заштиту и спасавање 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.1.3 
Израда приједлога Закона о заштити и 
спасавању и достављање Влади 
Републике Српске на разматрање 

II 
Сви сектори, главни републички 
инспектор за заштиту и спасавање 

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.1.4 
Именовање радних група за израду 

подзаконских аката 
IV Директор Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.1.5 Израда подзаконских аката  IV 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.1.6 

Прибављање потребних сагласности, 

доношење аката у надлежности РУЦЗ 

РС и достављање подзаконских аката 

у надлежности Владе Републике 

Српске на разматрање 

IV 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.1.7 
Усклађивање прописа са правном 

тековином ЕУ 
IV 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.1.8 
Превођење појединих прописа на 

енглески језик 
IV 

Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.1.9 

Израда Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних мјеста у Републичкој управи 

цивилне заштите Републике Српске 

I – IV  
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



1.1.10 
Именовање радних група за израду  

СОП-а 
I - IV Директор Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.1.11 Израда СОП-а I - IV 

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

Да 

Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
и кроз пројекте и друге 
облике међународне 
сарадње 

1.1.12 

Анализа усклађености достигнутог 

нивоа оспособљености јединица и 

тимова са међународним стандардом 

IV 
Одјељење за обуку, информисање 
и међународну сарадњу 

Не 

Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01), 
буџет IPA пројекта “ЕУ за 
бољу цивилну заштиту, 
изградња капацитета за 
приступ БиХ Менахизму 
цивилне заштите 
Европске уније” и кроз 
друге пројекте и облике 
међународне сарадње 

Оперативни циљ 1.2. Успостављање Републичког центра за обуку и интервенције 
Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат 

Проценат изграђеног Републичког центра за 

обуку и интервенције 
20% 

Проценат опремљености Републичког центра за 

обуку и интервенције 
- 

Систематизација радних мјеста у Центру Усвојена систематизација радних мјеста 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по 
кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 



1.2.1. 

Реализација пројекта и изградња 

објеката и инфраструктуре 

Републичког центра за обуку и 

интервенције на локацијама у 

Бијељини, Требињу и Вишеграду 

IV 
Одјељење за обуку, информисање 
и међународну сарадњу 

Да 
Фонд за посебне пројекте 
– Компензациони фонд 
(Фонд 05) 

1.2.2. 

Дефинисање структуре послова и 

систематизација радних мјеста у 

Републичком центрима за обуку и 

интервенције 

IV 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.2.3. 

Достављање приједлога Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста на 

мишљење надлежним институцијама 

IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.2.4. 

Достављање приједлога Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Влади 

Републике Српске на разматрање 

IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.2.5. 

Подношење захтјева за издавање 

употребне и других дозвола за објекте 

Центара 

IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове и Одјељење за 
капиталну имовину и инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

Оперативни циљ: 1.3 Успостављање Логистичко-мобилизацијског центра заштите и спасавања (ЛМЦ) 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

Изграђен Логистичко-мобилизацијски центар Изграђен грађевински пројекат и проведене процедуре одабира извођача радова 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по 
кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 



1.3.1. 

Реализација пројекта и изградња 

објеката и инфраструктуре 

Логистичко-мобилизацијског центра 

на подручју Подручног одјељења 

цивилне заштите Соколац и 

Подручног одјељења цивилне 

заштите Бања Лука 

IV 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Да 
Фонд за посебне пројекте 
– Компензациони фонд 
(Фонд 05) 

1.3.2. 

Дефинисање структуре послова и 

систематизација радних мјеста у 

Логистичко-мобилизацијском 

центрима 

 
 

IV 

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

Да 

 
 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.3.3. 

Достављање приједлога Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста на 

мишљење надлежним институцијама 

IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Не 

 
 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.3.4. 

Достављање приједлога Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Влади 

Републике Српске на разматрање 

IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Да 

 
 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.3.5. 

Подношење захтјева за издавање 

употребне и других дозвола за објекте 

Центара 

IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове и Одјељење за 
капиталну имовину и инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

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 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  



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

У потпуности обезбијеђена буџетска средства за планирани развој 
 

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 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по 
кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

1.4.1 
Израда финансијског извјештаја за 

2021. годину 
I Одјељење за развој и аналитику Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.4.2 
Израда периодичних финансијских 

извјештаја 
I,II,III,IV Одјељење за развој и аналитику Не 

Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01 и 
02) 

1.4.3  
Израда кварталног финансијског 

плана за 2022. годину 
I,II,III,IV Одјељење за развој и аналитику Не 

Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01 и 
02) 

1.4.4 
Израда буџетског захтјева за 2023. 

годину (Инструкција I и II) 
III Одјељење за развој и аналитику Не 

Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01 и 
02) 

1.4.5 

Ажурирање постојећих и израда 

нових ИП Образаца за Приједлог 

Програма јавних инвестиција 

III Одјељење за развој и аналитику Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.4.6 Обрачун личних примања I - IV Одсјек за аналитичке послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.4.7 
Израда мјесечних обавјештајних 

пријава (Образац 1002) 
I – IV Одсјек за аналитичке послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.4.8 

Књиговодствено евидентирање свих 

финансијских трансакција у помоћне и 

главну књигу СУФИ система 

I - IV Одсјек за аналитичке послове Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01 и 
02) 



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) 

I - IV Одсјек за аналитичке послове Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01 и 
Фонд 02) 

1.4.10 

Попис основних средстава, 

усклађивање стварног стања са 

књиговодственим, обрачун 

амортизације 

IV Одсјек за аналитичке послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.4.11 

Израда приједлога Рјешења и 

Рјешења о реалокацији буџетских 

средстава 

I – IV Одјељење за развој и аналитику Да 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01 и 
02) 

1.4.12 

Израда захтјева, извјештаја, 

информација, планова и анализа из 

финансија за Владу Републике Српске  

I - IV Одјељење за развој и аналитику Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01 и 
02) 

1.4.13 Израда статистичких извјештаја I - IV Одсјек за аналитичке послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.4.14 

Провођење процедуре за 

рефундацију боловања од фондова 

здравственог осигурања и дјечије 

заштите 

 
 

I - IV Одсјек за аналитичке послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

Оперативни циљ 1.5 Унапређење опремљености материјално-техничким средствима, опремом и возилима  
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

Реализовани планови набавке изражено у 

процентима 

90% 



Реализовани планови одржавања материјално-

техничких средстава, опреме и возила 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по 
кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

1.5.1 
Израда извјештаја о проведеним 

поступцима набавке за 2021. годину 
I 

Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.2 

Израда извјештаја о трошковима 

сервисирања и одржавању возила и 

опреме за 2021. годину 

I 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.3 
Израда извјештаја о утрошку горива  

за возила и машине за 2021. годину 
I 

Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.4 
Израда периодичних извјештаја о 

проведеним поступцима набавки 
I,II,III,IV 

Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.5 

Израда Плана набавке за 2022. годину 

-Буџет РУЦЗ РС 

-члан 85. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 94/19) 

I 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
Члан 85 Закона о заштити 
од пожара 

1.5.6 

Израда Годишњег плана за 

одржавање  возила и опреме за 2022. 

годину 

I 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.7 

Израда Плана/Приједлога за отпис  

дотрајалих основних средстава и 

опреме 

I 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.8 
Израда мјесечних извјештаја о 

потрошњи горива 
I – IV 

Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



1.5.9 

Провођење планираних поступака 

набавки, израда Одлука и уговора  о 

набавци 

II,III,IV 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.10 
Провођење активности на 

регистрацији моторних возила 
II,III,IV 

Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.11 

Провођење ургентних набавки и 

набавки које нису могле бити 

предвиђење планом набавке 

I – IV 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.12 
Активности на сервисирању и 

одржавању моторних возила 
I - IV 

Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.13 
Активности на сервисирању и 

одржавању објеката и опреме 
I - IV 

Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.14 

Праћење и контрола употребе опреме 

и МТС-а  која је дата на кориштње 

локалним заједницама 

II,III 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.5.15 
Израда Измјене и допуне плана 

набавке за 2022. годину 
IV 

Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

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 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

Успостављен Систем 121 
 

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

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

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% јединица локалне самоуправе повезано на КТ и ВХФ мрежу 
 
20% институција Републике Српске и других субјеката за заштиту и спасавање повезано на 
КТ и ВХФ мрежу 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по 
кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

1.6.1 

Изграђен функционални модел броја 

112 и достављен Влади Републике 

Српске на разматрање 

 

I - IV 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.6.2 

Техничка подршка за реорганизацију 

постојећег система 121 и 

имплементацију система 112 

I - IV 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.6.3 

Израда стандардних оперативних 

процедура за рад Центра и размјену 

података између центра 121 и 

субјеката од значаја за заштиту и 

спасавање 

IV 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.6.4 Набавка опреме и софтвера  I - IV 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.6.5 

Учешће у изради Плана и програма 

обуке и спровођење обуке за особље 

укључено у систем 121 

I 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.6.6 
Имплементација дијела пројекта ВХФ 

радио везе на територији Републике 
I - IV 

Радна група именована од стране 
директора 

Не 
Донаторска средства 
УНДП 



Српске, подјељена у двије фазе: 

постављање репетитора по регијама и 

подизање линкова  

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

I - IV 

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

Да 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
и доматорска средства 
УНДП 

1.6.8 

Контрола успоставе КТ мреже  са 

јединицама локалне самоуправе и 

обука корисника 

 

I – IV 

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

Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
и буџетска средства 
организатора обуке 

1.6.9 
Увезивање центара ООиУ у систем за 

евиденцију позива 
I- IV 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



Оперативни циљ. 1.7 Ефикасан инспекцијски надзор 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

Реализован Годишњи план инспекцијског 
надзора, изражен бројем 
 

 
36 

Пријем једног инспектора у 2022. години по 
новој систематизацији радних мјеста РУЦЗ РС  
(укупно 3 инспектора заштите и спасавања и 
главни републички инспектор) 
 

 
4 запослена 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

1.7.1 

Вршење инспекцијског надзора на 

територији Републике Српске из 

области заштите и спасавања 

I - IV 
Главни републички инспектор и  
3 инспекторa ЗиС 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.7.2 
Доношење рјешења и предузимање 

мјера у складу са истим 
I – IV 

Главни републички инспектор и  
3 инспекторa ЗиС 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.7.3 

Анализа стања из области заштите и 

спасавања на основу извршеног 

инспекцијског надзора 

IV 

 
Главни републички инспектор и  
3 инспекторa ЗиС 

 
Не 

 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.7.4 

Подношење извјештаја директору са 

приједлогом мјера за унапређење 

стања у области заштите и спасавања 

IV 

 
Главни републички инспектор и  
3 инспектор ЗиС 

 
Не 

 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.7.5 
Учешће у изради закона, других 

прописа и општих аката 
I - IV 

 
Главни републички инспектор и  
3 инспектор ЗиС 

 
Не 

 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
 
 



Оперативни циљ 1.8  Кадровско јачање РУЦЗ РС кроз примјену и уважавање највиших критеријума стручности 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

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 
 

Проценат обученог кадра 100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

1.8.1 Израда Кадровског плана I 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.2 

Достављање Нацрта кадровског плана 

Министарству финансија Републике 

Српске на мишљење 

I 

 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.3 

Достављање Кадровског плана 

Агенцији за државну управу 

Републике Српске на даљи поступак 

 

I 

 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.4. 

Објављивање конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста и 

изналажење кадровских рјешења за 

запослене са смањеном радном 

способношћу. 

I - IV 

 
 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.5. Провођење процедуре пријема I - IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



1.8.6. 
Ажурирање података у Централном 

регистру кадрова 
I - IV 

Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.7. 
Достављање извјештаја о уносу 

података Агенцији за државну управу 
IV 

Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.8. Израда рјешења о оцјењивању II - IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.9. 
Достављање извјештаја о оцјењивању 

Агенцији за државну управу 
II - IV 

Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.10. Израда рјешења из радног односа I - IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.11. 
Ажурирање података Пореској управи 

Републике Српске 
I - IV 

Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.12. 
Учешће у изради закона, других 

прописа и општих аката 
I - IV 

Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

1.8.13. 

Извођење специјалистичких и 

стручних обука државних службеника 

и намјештеника 

I - IV 
Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање 

Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01), 
буџет организатора  
 

Оперативни циљ 1.9 Спровођење стратегије борбе против корупције у складу са прокламованим циљевима Владе Републике 
Српске 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

Проценат проведених активности из Плана 
интегритета  

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 



1.9.1 

Анализа и израда периодичних 

извјештаја о спровођењу Плана 

интегритета 

I - IV 
Одјељење за правне, кадровске и 
опште послове 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

Стратешки циљ 2: Смањење основних фактора ризика и обезбјеђење ефикасног одговора на елементарну непогоду и другу 
несрећу 
Оперативни циљ. 2.1 Формирање републичких јединица и тимова заштите и спасавања специјализоване намјене 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

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 – 1 домаћа и 1 међународна вјежбе/тренаж, текуће и 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 – 1 домаћа или 1 међународна вјежба, текуће и 
инвестиционо одржавање средстава и опреме 
 
Трагање и спасавање на отвореном простору - додатно опремање, 1 домаћа и 1 међународна 
вјежба 
 
Тим за дезинфекцију – додатно опремање и једнодневна обука 
 
Деминирање и уклањање ЕСЗР - 1 домаћа и 1 међународна вјежба 
 



Дрон тим Републичке управе цивилне заштите  – додатно опремање, одржавање постојеће 
опреме и обука 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

2.1.1 
Избор припадника јединица и тимова, 
дефинисање стандарда опреме 

IV 

Сектор за организацију, 
планирање и обуку у сарадњи са 
Сектором за деминирање, 
Сектором за финансијске, 
рачуноводствене и правне 
послове и субјектима од значаја за 
заштиту и спасавање у РС 

Да 
 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
 

2.1.2 

Реализација планираних активности 
за 2022. годину ЕУ пројекта „WACOM“ 
– управљање ванредним ситуацијама 
у сливу ријеке Саве, из програма 
транснационалне Сарадње Интеррег 
Дунав. Планирано окончање пројекта 
је до 31.12. 2022. године 

IV 
Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање 

Да 

Донаторска средства ЕУ у 
износу 85% од, за њих, 
укупних прихватљивих 
трошкова 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.1.3 

Имплементација планираних 
активности за 2022. 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 

IV 
Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање 

Не Донаторска средства 

2.1.4 
Реализација пројекта SEGADRES - 
Sеrious Gаme for Disaster Resilient 
European Societies (SEGADRES) - 

IV 
Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање 

Да 

Донаторска средства. 
Уколико се прихвати 
пројекат обавеза РУЦЗ РС 
према консултантској 



озбиљна игра за европско друшво 
отпорно на катастрофе) 

кући је 6% од 
финансирања удјела 
клијен(а)та у ЕУ 

2.1.5 

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

I - IV 

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

Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
и Буџет организатора  

2.1.6 

Спровођење сарадње са Руском 
хуманитарном мисијом (РХМ) према 
претходно усаглашеном(им) 
пројекту(има) 

IV 
Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање уз 
укљученост руководства Управе. 

Не 
Буџет РХМ,  буџет РУЦЗ 
РС (Фонд 01) 

2.1.7 

Одвијање сарадње по програму CMEP 

(Civil Military Emergency Preparedness) 
у сарадњи са Амбасадом САД у БиХ, US 
Army. 

IV 
Сектор за организацију, 
планирање и обуку уз укљученост 
руководства Управе. 

Не 
Буџет РХМ,  буџет РУЦЗ 
РС (Фонд 01) 

2.1.8 

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 

I - IV 

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

Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
и Буџет организатора  

2.1.9 

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

IV 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



2.1.10 
Доношење Одлуке о формирању 
Специјализованих јединица и тимова 
цивилне заштите РУЦЗ РС 

IV Директор Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01)  

2.1.11 

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

I – IV 

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

Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01), 
буџет пројекта, буџет 
организатора 

2.1.12 
Додатно опремање, текуће и 
инвестиционо одржавање средстава и 
опреме 

I - IV 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01)  

2.1.13 
Додатно опремање Центра за обуку у 
области заштите од пожара у Требињу 

IV 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Да 
Члан 85. Закона о 
заштити од пожара 

2.1.14 
Реализација завршних активности у 
оквиру пројекта „ResponSEE“ 
планирана је у априлу 2022. године. 

I-II 
Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање у 
сарадњи са осталим секторима 

Да Донаторска средства 

2.1.15 

Реализација пројекта ИДРМ 2 
(Interlinking disaster risk management) 
– Међусобно повезано управљање 
ризицима од катастрофа у Босни и 
Херцеговини  

I - IV 
Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање у 
сарадњи са осталим секторима 

Да Донаторска средства 



2.1.16 

Имплементација ИПА  Програма „ЕУ 
подршка превенцији  поплава и 
управљања ризицима од шумских 
пожара у земљама Западног балкана 
и Турској“. Завршетак пројекта 
планиран до септембра 2023. године 

IV 

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

Не 

Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01), 
донација, буџет пројекта, 
и буџети субјеката од 
значаја за заштиту и 
спасавање у РС 

2.1.17 

Имплементација пројекта  ECO DRR  у 
сарадњи са Министарством 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Срске. 
Пројекат се реализује у сарадњи са 
Јапанском агенцијом за међународну 
сарадњу - JICA. Завршетак је планиран 
у другој половини 2023. године. 

IV 

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

Да Донаторска средства 

перативни 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 рањивости 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

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  

Примијењене мјере и стандарди, достигнути 
ниво, изражено у процентима 

50% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

2.2.1 

Подршка изради планских 

докумената у јединицама локалне 

самоуправе, привредним друштвима 

и другим правним лицима 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01)  



2.2.2 

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

IV 

Одјељење за планирање и мјере 
цивилне заштите, у сарадњи са са 
осталим унутрашњим 
организационим јединицама РУЦЗ 
РС 

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.2.3 
Израда карти ризика и мапа 

рањивости 
I - IV 

Одјељење за планирање и мјере 
цивилне заштите 

Не 

Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
и буџетска средства у 
оквиру ИПА ДРАМ 
пројекта и др. пројеката 

2.2.4 

Спровођење обуке у складу са 

Републичким планом и програмом 

обуке 

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

Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
и буџет организатора 

2.2.5 

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

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

Не 

Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 
и донаторска средства 
путем пројеката УНДП 
ИДРМ 

2.2.6 

Израда Програма опремања 
Републичке мјешовите 
специјализоване јединице и 
специјализованих јединица и тимова 
цивилне заштите РУЦЗ РС 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.2.7 

Израда Плана набавке у складу са 

Програмом опремања и спровођење 

процедуре набавке 

IV 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01)  

2.2.8 Спровођење процедуре набавке IV 
Одјељење за капиталну имовину и 
инвестиције 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.2.9 
Реализација пројеката који су у 
функцији спровођења активности 
пружања подршке јединицама 

I - IV 
Сектор за организацију, 
планирање и обуку 

Да 
Донаторска средства 
путем пројеката 



локалне самоуправе на изради 
планских докумената 

 
2.2.10 

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“ 

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

Не 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01),  
локалних заједница и УН 
програма  

Оперативни циљ 2.3 Развијење свијести о ризицима, безбједности и отпорности заснованој на коришћењу знања, иновација и 
едукације 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

Управљање и размјена информација, изражено 
у процентима 

10% 

Едукација и обука, изражено у процентима 5% 

Свјесност јавности о ризицима, изражено у 
процентима 

5% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

2.3.1 
Промоција интегрисаног система ЗиС 

у Републици Српској 
I - IV 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.3.2 
Промоција броја за хитне ситуације 

121 
I - IV 

Одјељење за осматрање, 
обавјештавање и узбуњивање, 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



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

2.3.3 

Сарадња са научним, 

високошколским и школским 

установама 

I - IV 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.3.4 
Афирмација Републичке платформе за 

смањење ризика од катастрофа 
IV 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.3.5 
Организација стручних и научних 

скупова 
I - IV 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.3.6 Сарадња са невладиним сектором I - IV 
Одјељење за обуку, међународну 
сарадњу и информисање, у 
сарадњи са свим секторима 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.3.7 

Реализација пројеката који су у 

функцији спровођења активности 

развијања свијести о ризицима, 

I - IV 
Сектор за организацију, 
планирање и обуку 

Да 
Донаторска средства 
путем пројеката 



безбиједности и отпорности  

заснованој 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 

I и IV 
Сектор за организацију, 
планирање и обуку 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

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 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

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

100% 

Израђен Приједлог програма за смањење 
ризика од катастрофа 

Започете активности на изради Приједлога програма за смањење ризика катастрофа 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

2.4.1 

Израда Приједлога плана одбране од 

поплава у Републици Српској за 2023. 

годину и достављање  надлежним 

институцијама на мишљење  

IV Одсјек за мјере цивилне заштите Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.4.2  
Достављање Приједлога плана 

одбране од поплава у Републици 
IV Одсјек за мјере цивилне заштите Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



Српској за 2023. годину Влади 

Републике Српске на разматрање 

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 2023. годину и 
достављање  надлежним 
институцијама на мишљење  

IV Одсјек за мјере цивилне заштите Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

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 2023. годину Влади 
Републике Српске на разматрање 

IV Одсјек за мјере цивилне заштите Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.4.5 

Израда Приједлога Плана 

деминирања за 2022. годину и 

достављање Влади Републике Српске 

на разматрање 

I Сектор за деминирање Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

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 

IV 

Одјељење за планирање и мјере 
цивилне заштите, у сарадњи са 
осталим унутрашњим 
организационим јединицама РУЦЗ 
РС 

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.4.7 
 

Израда Средњорочног плана рада 

Републичке управе цивилне заштите 

Републике Српске за период 2023. – 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



2025. година, прибављање потребних 

мишљења и достављање Влади 

Републике Српске на разматрање 

 
2.4.8 

Израда Годишњег плана рада 

Републичке управе цивилне заштите 

Републике Српске за 2023. годину, 

прибављање потребних мишљења и 

достављање Влади Републике Српске 

на разматрање 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

 
2.4.9 

Израда Годишњег извјештаја о раду 

Републичке управе цивиле заштите 

Републике Српске за 20212. годину, 

прибављање потребних мишљења и 

достављање Влади Републике Српске 

на разматрање 

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

Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

 
2.4.10 

Израда Програма активности 

спровођења посебних мјера заштите 

од пожара од интереса за Републику 

Српску за 2022. годину и достављање 

Влади Републике Српске на 

разматрање 

IV Радна група Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

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), 

IV Радна група Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



прибављање потребних сагласности и 

достављање Влади Републике Српске 

на разматрање 

2.4.12 

Израда Годишњег извјештаја о 

реализацији средстава за техничко 

опремање ватрогасно-спасилачких 

јединица локалне самоуправе и 

изградњи објеката које користе 

ватрогасно-спасилачке јединице за 

2021. годину и достављање Влади 

Републике Српске на разматрање 

IV Радна група Да Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

 
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 

I - IV Сви сектори Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

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 

I - IV Сви сектори Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.4.15 
Учешће у Мисијама стручне процјене 

ЕУ 
I - IV Сви сектори Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



2.4.16 
Превођење законских и других 

прописа планираних за припрему 
I - IV 

Одјељење за обуку, информисање 
и међународну сарадњу 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

Оперативни циљ 2.5 Деминирање, уклањање и уништавање ЕСЗР-а 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

Деминирана површина на годишњем нивоу  450.000 m2 

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

Комада 1.500 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

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: 200.000 m2  

-Машински: 120.000 m2 

-Употребом паса: 30.000 m2 

-Редукована површина у МСП-у: 

100.000 m2 

 
I - IV 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.5.2 

Интервентно деминирање – Брзи 

одговор: деминирање приступа ради 

извлачења настрадалих у минском 

пољу и ради омогућавања истраге 

надлежних органа  

I - IV Деминерски тимови Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



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: 80 ком 

мина и  30 ком. ЕСЗР 

-У операцијама прикупљања и 

уклањања ЕСЗР-а: 70 ком. мина и 

1.320 ком. ЕСЗР-а 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.5.4 
Уништавање мина и ЕСЗР на сигурним 

локацијама. 
I - IV 

Тимови за прикупљање уклањање 
и уништавање НУС-а 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.5.5 

Интервенције према захтијевима 
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 

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

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.5.6 
Превоз контејнера и друге робе 
хуманитарног карактера 

I - IV Машински тим Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.5.7 
Учешће у потрагама за несталим 
лицима 

I - IV 

Деминерски тимови, тимови за 
прикупљање уклањање и 
уништавање НУС-а, ПОЕК, 
машински тим и други запослени у 
РУЦЗ РС 
 

Не Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



Оперативни циљ 2.6 Обука и опремање деминера за специјализоване јединице заштите и спасавања 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате  

Очекивани годишњи резултат  

 
Број специјалистички обучених и оспособљених 
припадника припадника деминерских тимова  

Спасавање на води и под водом 15 
Тим пумпи великог капацитета 10 
Тим за пречишћавање воде 10 

 
Реализована специјалистичка обука, изражено 
бројем 

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

 
Реализоване теренске вјежбе, изражено бројем 

Спасавање на води и под водом 4 
Тим пумпи великог капацитета 2 
Тим за пречишћавање воде 2 
Деминирање и уклањање ЕСЗР 2 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
утврђује 
(Да/Не) 

Извори средстава 

2.6.1 
Реализација специјалистичке обуке и 

теренских вјежби 
I – IV 

Сектор за деминирање у сарадњи 
са осталим секторима 

Да 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01), 
буџет организатора 

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 

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

Не 

 
 
 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 

2.6.3 

Реализација теренских вјежби 

редовна теренска вјежба  (ретренинг)  

пред деминерску сезону и након ГО 

деминерских  тимова  

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

Не 

 
 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01) 



2.6.4 
Реализација теренских вјежби 

извиђање ЕСЗР-а под водом  
II - IV 

Тимови за прикупљање уклањање 
и уништавање НУС-а 

Не 

 
Буџет РУЦЗ РС (Фонд 01), 
буџет организатора 
Полиције Републике 
Чешке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В. Преглед планираних закона и других прописа 
 

Редни 
број 

Назив прописа 
Планирани 

рок за 
припрему 

Обрађивач 
(најмањи 

организациони дио) 

Да ли је 
потребно 

усклађивање 
са правним 

наслеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

Секторска област 1. Интегрисани систем заштите и спасавања/цивилне заштите 

1. 
 
Закон о заштити и 
спасавању 

II 

Сви сектори, главни 
републички инспектор 
за заштиту и 
спасавање (радна 
група) 

Да 
CELEX  ознака: 
32013D1313 
32012L0018 

- Израда Закона о заштити и спасавању 
допринијеће реализацији Оперативног 
циља 1.1: Унапређење правног и 
институционалног оквира, на 
републичком и локалном нивоу, за 
припремљеност и реаговање у ванредној 
ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Законом о измјенама и допунама Закона 
о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама нису могле бити уобзирене 
све потребе за унапређењем система 
заштите и спасавања 
- Законом ће бити оснажена структура 
система заштите и спасавања на 
републичком и локалном нивоу, са јасно 
утврђеним надлежностима 
- Биће постављена нова и квалитетна 
основа за финансирање система заштите 
и спасавања 



- Биће унапријеђени елементи система 
осматрања, обавјештавања, раног 
упозоравања и узбуњивања 
- Биће постигнута боља усклађеност са 
правном тековином ЕУ и Механизмом 
цивилне заштите ЕУ 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пропис о тражењу, 
пружању и прихватању 
помоћи заштите и 
спасавања  

 
IV 

 
 
Одјељење за 
планирање и мјере 
цивилне заштите 

 
Да 

SWD (2012) 169 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 
нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда новог прописа допринијеће 
унапређењу квалитета и ефикасности 
процедуралних рјешења по питању 
тражења, пружања и прихватања помоћи 
у области заштите и спасавања 
- Израда новог прописа допринијеће 
већој усклађености прописа са ЕУ 
тековином, укључујући и питање подршке 
земље домаћина 

3. 

Пропис о начину и 
условима остваривања 
права на посебну 
новчану накнаду за 
вријеме извршавања 

IV 

Одјељење за развој и 
аналитику, Одјељење 
за правне, кадровске и 
опште послове 

Не 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 



задатака заштите и 
спасавања 

нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда новог прописа допринијеће 
унапређењу квалитета рјешења по 
питању остваривања права на новчану 
надокнаду лица за вријеме извршавања 
задатака заштите и спасавања 

4. 

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

IV 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање 

Да 
SEC (2007) 1721 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 
нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда прописа допринијеће већој 
ефикасности система и стварању услова 
за бржу трансформацију у систем 
европског броја за хитне ситуације 112 

5. 

 
 
 
Пропис о јединственим 
знаковима за 
узбуњивање 

IV 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање 

Не 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 
нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 



- Израда прописа допринијеће бољем 
разумијевању значаја овог питања и већој 
транспарентности знакова у нашој 
јавности 

 
6. 

 
 
 
 
 
 
Пропис о узбуњивању 
и поступању грађана у 
случају опасности 

 
IV 

 
 
Одјељење за 
осматрање, 
обавјештавање и 
узбуњивање 

 
Не 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 
нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда прописа допринијеће бољем 
разумијевању значаја овог питања и већој 
транспарентности овог питања у нашој 
јавности 

7. 

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

IV 
Главни републички 
инспектор за заштиту 
и спасавање 

Да 
CELEX  ознака: 
32016R0679 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 
нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда прописа допринијеће 
унапређењу правног оквира у овој 
области 



8. 

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

IV 

 
Главни републички 
инспектор за заштиту 
и спасавање 

Не 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 
нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда прописа допринијеће 
унапређењу правног оквира у овој 
области 

9. 

 
 
 
 
Пропис о садржају, 
облику и изгледу 
службене 
легитимације и значке 
инспектора 

 
IV 

Главни републички 
инспектор за заштиту 
и спасавање 

 
Не 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 
нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда прописа допринијеће 
унапређењу правног оквира и угледа 
инспектора заштите и спасавања 

10. 

 
 
Пропис о начину 
употребе знака 
цивилне заштите 

IV 
Одјељење за обуку, 
међународну сарадњу 
и информисање 

Не 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 



нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда прописа допринијеће 
унапређењу правног оквира у овој 
области 

11. 

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

IV 
Одјељење за обуку, 
међународну сарадњу 
и информисање 

Не 

- Обавеза произилази из новог Закона о 
заштити и спасавању 
- Израда прописа допринијеће 
реализацији Оперативног циља 1.1: 
Унапређење правног и институционалног 
оквира, на републичком и локалном 
нивоу, за припремљеност и реаговање у 
ванредној ситуацији, уз јасно дефинисане 
надлежности 
- Израда прописа допринијеће 
унапређењу правног оквира у овој 
области 



 

 

 


