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ПРИЛОГ 1. 
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2024. ГОДИНЕ 
 
 

Надлежност 
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 природне 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 природних и других несрећа, предузимање 
превентивних, оперативних и постоперативних мјера у случају настанка природних и других несрећа, вођење евиденција у области 
цивилне заштите и друге послове у складу са законом. 
 

Визија 
Организован и ефикасан систем заштите и спасавања људи, материјалних добара и животне средине у Републици Српској, који кроз 
програмирање и планирање превентивних и оперативних мјера и активности обезбјеђује јачање отпорности заједнице, отклања 
узроке угрожавања људи, имовине и животне средине и умањује негативан утицај елементарне непогоде и друге несреће. 
 

Мисија 
Заштитa и спасавање људи, материјалних добара и животне средине у ванредним ситуацијама у Републици Српској, РУЦЗ РС обавља у 
складу са хуманим принципима и основним начелом да се помоћ пружа свакоме коме је потребна, без обзира на расну, полну, 
националну, вјерску, политичку и другу припадност, при чему је приоритет спасавање људског живота и здравља, па тек онда имовине 
и животне средине. Новац уложен у превентиву и смањење ризика од катастрофа вишеструко смањује издвајања за одговор на 
катастрофу и санацију посљедица. 
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Табела 1. SWOT и PESTLE анализа  
 
Унутрашњи фактори 

 
Снаге 

 
Слабости 

 
 
 
 
 
 
 
 
Људски ресурси 

- Континуиран напредак и едукација кадра; 
- Акредитованост деминерског особља; 
- Деминерско особље обучено за провођење и 

других мјера заштите и спасавања; 
- Досљедно провођење Плана интегритета; 
- Стручност запосленог особља; 
- Ефикасно управљање људским ресурсима; 

- Повећан број радника код којих је смањена 
радна способност; 

- Недовољан број радника на појединим 
позицијама; 

- Недовољна попуњеност  кадровима,  посебно 
ИТ особље;  

- Неповољна старосна структура оперативног 
особља у Сектору за деминирање; 

- Недовољна финансијска средства за похађање 
и организовање обуке у циљу унапређења 
стручних знања запослених; 

- Недовољна обученост и оспособљеност 
деминерског особља за провођење других 
мјера ЗиС; 

- Недовољни капацитети за израду пројеката за 
добијање донација и средстава за опремање 
цивилне заштите; 
 

 
 
 
 
 
Финансијски ресурси 

 
 

 
- Обезбјеђени стабилни извори финансирања за 

извршавање законом утврђених надлежности; 
- Реализација ИПА фондова; 
- Реализација кредитних средстава Свјетске 

банке; 
 

 
- Није обезбјеђен стабилан извор финасирања 

РУЦЗ РС и система ЗиС; 
- Недовољна опремљеност савременом 

опремом за заштиту и спасавање, укључујући 
деминирање; 

- Отежано измиривање обавеза путем 
трезорског пословања; 

- Ограничен буџетски оквир, који омогућава 
покривање основних функција и потреба; 
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Организација 

- Обучени и оспособљени Републички штаб за 
ванредне ситуације, специјализоване јединице 
и тимови на нивоу Републике и тимови за 
деминирање РУЦЗ РС; 

- Успостављен кратки број за хитне ситуације 
121; 

- Успостављена КТ мрежа између подручних 
одјељења цивилне заштите и ЈЛС; 

- Употреба портала РУЦЗ РС у сврху 
информисање грађана; 

- Развијен препознатљив имиџ РУЦЗ РС у 
јавности; 

- Успостављена координација са донаторима и 
међународним организацијама и 
институцијама као и праћење система 
управљања пројектима и пријем међународне 
помоћи; 

- Успостављена координација са институцијама 
и органима РС, ФБиХ, БД и БиХ; 

- Постојање планског и програмског оквира; 

 
 
 

- Неадекватан и недовољан радни простор за 
реализацију радних задатака у одређеним 
организационим јединицама; 

- Недостатак Републичког центра за обуку и 
интервенције; 

- Недостатак Логистичко-мобилизацијског 
центра; 

- Недовољан и неадекватан складишни простор; 
- Непостоји развијен  ИТ сектор и информациони 

систем оперативног броја 112 и ВХФ радио 
мрежа на цијелом простору Републике; 

- Непостојање стратегије и стандарда код 
формирања и попуне специјализованих 
јединица републичког нивоа; 
 

 

 
 
 
Технологија 

 
 
 

- Континуирано обезбјеђивање квалитетне 
опреме за заштиту и спасавање, ИТ опреме, 
софтвера и МТС-а те редовно одржавање; 

 

- Непостојање тзв. бекап локације за податке 
РУЦЗ РС; 

- Недовољна материјално-техничка 
опремљеност РУЦЗ РС; 

- Недостатак софтверских рјешења за одређене 
функције, број 112, употреба ГИС- а, ГПС; 

 
Спољашњи фактори 

 
Прилике 

 
Опасности 

 
 

 
 

- Тумачење одредби Оквирног закона о заштити 
и спашавању људи и материјалних добара од 
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Политички 

 
 
 
- Политичка стабилност и подршка систему ЗиС; 
- Опредјељеност за европске интеграције и 

препознавање мјеста и улоге РУЦЗ РС у том 
процесу; 

- Доступност релевантних ЕУ докумената у 
области заштите и спасавања/цивилне 
заштите; 

- Дефинисани ЕУ стандарди у области заштите и 
спасавања; 

- Реформа јавне управе; 
- Могућност кориштења фондова ЕУ; 

природне или друге несреће од стране 
институција и органа БиХ на штету Републике 
Српске када су у питању њени интереси и 
надлежности; 

- Неразумјевање правног и институционалног 
оквира БиХ од стране других држава и 
међународних организација; 

- Непрепознавање РУЦЗ РС као институције 
надлежне за послове и активности из домена 
ЗиС од стране других институција и органа РС, 
ФБиХ, БД, БиХ и међународних организација; 

- Непримјењивање усвојеног система 
координације у процесу ЕУ интеграција у БиХ у 
процесу програмирања и спровођења 
расположивих фондова ЕУ; 

- Ограниченост могућности за међународну 
сарадњу и размјену искустава и 
нетранспарентност институција и органа нивоа 
БиХ према РУЦЗ РС у остваривању 
међународне сарадње; 

 
 
 
 
 
 
Економски 

 
 

- Доступни спољни извори финансирања 
послова заштите и спасавања у Републици 
Српској и могућност приступа донаторским 
средствима кроз IPA и друге пројекте; 

- Могућност сарадње са међународним 
владиним, невладиним, те мултинационалним 
организацијама на билатералној и 
мултилатералној основи; 

- Подршка међународних институција за 

- Недовољно кориштење приступа спољним 
изворима финансирања послова заштите и 
спасавања и ограничена могућност приступа 
донаторским средствима кроз IPA и друге 
пројекте; 

- Компликованост Закона о јавним набавкама 
БиХ; 

- Неспровођење одредби Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама од стране 
јединица локалне самоуправе (ЈЛС) везано за 
обавезу издвајања 2% буџета за потребе ЗиС; 
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реализацију послова деминирања; 
- Могућности изградње капацитета за потребе 

коришћења средстава финансијских 
инструмената ЕУ; 
 

- Недовољна подршка међународних 
институција за реализацију послова 
деминирања; 

- Слаба материјална основа система заштите и 
спасавања у ЈЛС и привредним друштвима и 
другим правним лицима; 

 
 
 
 
Социјални 

 
- Способност за пружање личне, узајамне и 

колективне заштите у случају елементарне 
непогоде и друге несреће; 

- Заинтересованост грађана за волонтерски рад; 
- Развијен ниво свјесности грађана по питању 

заштите и спасавања; 
- Формирано јавно мнење и јасан концепт 

едукације; 

- Непрепознавање важности едукације о ЗиС у 
васпитно-образовним установама; 

- Слабо развијена свијест грађана; 
- Непостојање адекватног система мотивисања 

људског потенцијала; 
- Неадекватан рад ЈЛС и других субјеката ЗиС са 

грађанима на едукацији о темама од значаја за 
ЗиС; 

- Недовољно изграђена свијест становништва о 
опасности од заосталих мина и ЕСЗР. 

 
 
 
 
 
 
 

Технолошки 

 
 
 
- Примјена нових технологија у реализацији 

основних функција; 
- Посједовање специфичних МТС за адекватан 

одговор на елементрану непогоду и другу 
несрећу у ЈЛС и другим субјектима од значаја 
за ЗиС; 

- Опремљеност савременом опремом и 
машинама за деминирање; 

- Постојање друштвених мрежа Facebook и 
Instagram. 

- Недовољна подршка надлежних органа за 
успостављање функција Система ООиУ и ОКЦ 
112 (121) и непостојање система веза; 

- Недовољна подршка надлежних органа за 
набавку специфичних МТС за адекватан 
одговор на елементрану непогоду и другу 
несрећу; 

- Неадекватна или недовољно развијена 
информатичка инфраструктура за стварање 
услова за коришћење ИТ услуга; 

- Ограничена могућност кориштења савремене 
опреме и машина за деминирање; 

- Недовољна информатичка писменост у јавном 
сектору; 

- Ограничена размјена података између органа 
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јавне управе; 
 

 
 
 
 
 

Правни 

- Постојање правног оквира у систему заштите и 
спасавања; 

- Постојање стратегије противминског дјеловања 
2018-2025. у БиХ; 

- Сендаи оквир за дјеловање; 
- Доступност и примјена ЕУ прописа и стандарда 

у области заштите и спасавања; 
- Нормативна област је релативно уређена; 
- Примјена одредби закона који регулишу 

област заштите и спасавања Републике Српске; 

 
 

- Неспровођење одредби закона из домена ЗиС; 
- Непоштовање уставне позиције Републике 

Српске од стране институција и органа БиХ и 
међународног фактора; 

- Недовољна усклађеност прописа и других аката 
РС са прописима и актима ЕУ; 

 

 
 
 
 
 

Еколошки 

 
 
 
 
- Постојање нормативне регулативе за заштиту 

животне средине; 
- Развијена еколошка свијест грађана; 

 

- Постојање ризика са знатним негативним 
потенцијалом утицаја на животну средину 
(пожари, поплаве, технолошки акциденти, 
загађеност минама и ЕСЗР-ом око 1% 
територије Републике Српске и сл.); 

- Недовољна општа еколошка свијест и култура; 
- Застарјелост транспортне инфраструктуре 

(стара возила-загађење животне средине, итд); 
- Застарјелост технологије у производним 

погонима и низак ниво заштите животне 
средине; 

- Непровођење прописа који уређују област 
заштите животне средине; 
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Б. Преглед стратешког оквира за републички орган управе 
 

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

Стратешки циљеви 
органа управе 

Извор 
(стратешки документ, 

законски пропис) 

Веза са Стратегијом 
развоја(навести 

циљеве) 

Веза са ДОБ 
(број и назив 

програма) 

ДОБ – износи по 
годинама(навести укупне 

износе) 

Партнери 
(други 

органи и 
организациј
е укључени у 
спровођење 

циља) 

2022 2023 2024 

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

- Нови Закон о заштити и 
спасавању  
 

Нови Закон о заштити 
и спасавању: 
 
Новим Законом о 
заштити и спасавању 
извршиће се јачање 
препознатљиве 
структуре система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите на 
републичком и 
локалном нивоу са 
јасно утврђеним 
надлежностима. 

03010001-
Програм 
администрати
вних услуга 
(унапређење 
правног и 
институциона
лног оквира, 
инспекцијски 
надзор, 
кадровско 
јачање, борба 
против 
корупције) 
 
RS-RS-RUCZ -7 
Изградња 
републичког 
центра за 
обуку и 
интервенције 

1.229.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.140.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.158.400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Међунаро-
дне 
владине, 
невладине и 
мултинацио-
налне 
организаци-
је присутне у 
БиХ 
 
- Све 
институције, 
органи и 
организаци-
је у РС, 
укључујући и 
ЈЛС, 
привредна 
друштва и 
друга 
правна лица 
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(програм није 
обухваћен 
ДОБ-ом 2022-
2024, али је 
кандидован 
за Програм 
јавних 
инвестиција 
РС-2.500.000 
KM) 
 
RS-RS-RUCZ-8 
Изградња 
мобилизацијс
ко -
логистичког 
центра 
(програм није 
обухваћен 
ДОБ-ом 2022-
2024, али је 
кандидован 
за Програм 
јавних 
инвестиција 
РС – 1,500.000 
KM) 
 
RS-RS-RUCZ-10 
Програм 
израде 
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пројекта 
система веза 
заштите и 
спасавања(пр
ограм није 
обухваћен 
ДОБ-ом 2022-
2024, али је 
кандидован 
за Програм 
јавних 
инвестиција 
РС – 250.000 
KM) 

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

- Сендаи оквир за 
смањење ризика од 
катастрофа, за период 
2015. – 2030. 
 
- Циљеви одрживог 

развоја Уједињених 
нација до 2030. 
године 

 
- Нови Закон о заштити и 
спасавању  
 
- Програм смањења 
ризика од елементарних 
непогода и других 
несрећа у Републици 

Сендаи оквир: 
 
Знатно смањење 
ризика од катастрофа 
и губитка живота, 
здравља, те губитка 
економске, физичке, 
културне и еколошке 
имовине људи, 
компанија, заједница 
и земаља путем 
спречавања нових и 
смањења постојећих 
ризика од катастрофа 
кроз спровођење 
интегрисаних и 
инклузивних 

04020001- 
Програм 
деминирања 
у РС 
 
 
04020002-I 
дио-Програм 
обучавања и 
опремања 
ватрогасно- 
спасилачких  
јединица  
(члан 85 
Закона о 
пожарима) 
 

3.437.900 
 
 
 
 
 
 
2.102.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.413.300 
 
 
 
 
 
 
2.102.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.403.100 
 
 
 
 
 
 
2.102.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Све 
институције, 
органи и 
организаци-
је у 
Републици 
Српској, 
укључујући и 
ЈЛС, 
привредна 
друштва и 
друга 
правна лица 
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Српској 
 
- Оквирни закон о 
заштити и спашавању 
људи и материјалних 
добара од природних 
или других несрећа у 
БиХ, („Службени гласник 
БиХ“, број 50/08) 
 
- Споразум о 

стабилизацији и 
придруживању 
између Европских 
заједница и њихових 
држава чланица, са 
једне стране, и БиХ, 
са друге стране 

 

економских, 
структурних, правних, 
социјалних, 
здравствених, 
културних, 
образовних, 
еколошких, 
технолошких, 
политичких и 
институционалних 
мјера које спречавају 
и смањују изложеност 
опасностима и 
ризицима од 
катастрофа, 
повећавају спремност 
за реаговање и 
обнову, и тиме 
повећавају отпорност. 
 
Циљеви одрживог 
развоја (ЦОР): 
 
На Самиту одржаном 
25.09.2015. године, 
државе чланице УН су 
усвојиле Програм 
одрживог развоја до 
2030. године (Агенда 
2030) којим је 
дефинисано 17 

04020002-II 
дио - Програм 
цивилне 
заштите 
 
RS-RS-RUCZ -6 
Програм 
опремања 
специјализов
аних јединица 
(програм није 
обухваћен 
ДОБ-ом 2022-
2024, али је 
кандидован 
за Програм 
јавних 
инвестиција 
Републике 
Српске – 
2.000.000 KM) 
 
 
 
 

2.039.700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.099.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.101.000 
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циљева одрживог 
развоја за 
искорјењивање 
сиромаштва, 
неравноправности и 
неправде, те 
рјешавање питања 
климатских промјена 
до 2030. године.  
ЦОР представљају 
план за стварање 
боље и одрживе 
будућности за цијели 
свијет. Баве се 
глобалним изазовима 
са којима се 
суочавамо, 
укључујући оне који 
се односе на 
сиромаштво, 
неједнакост, климу, 
деградацију животне 
средине, просперитет, 
мир и правду. ЦОР се 
међусобно повезују и 
надопуњују. За област 
заштите и спасавања 
су од значаја сви ЦОР, 
а посебно Циљ 13 – 
Очување климе. 
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Нови Закон о заштити 
и спасавању  
 
Овим Законом 
уредиће се систем 
заштите и спасавања, 
снаге и субјекти 
заштите и спасавања, 
права и обавезе 
републичких органа 
управе и других 
органа, органа 
јединица локалне 
самоуправе, 
привредних друштава 
и других правних 
лица, права и 
дужности грађана, 
ванредне ситуације и 
поступање у 
ванредним 
ситуацијама, 
организација и 
дјелатност цивилне 
заштите у систему 
заштите и спасавања и 
отклањања 
посљедица од 
елементарних 
непогода и других 
несрећа, планирање и 
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финансирање система 
заштите и спасавања, 
надзор, признање и 
награде и друга 
питања од значаја за 
организовање 
функционисања 
система заштите и 
спасавања. 
 
Програм смањења 
ризика од 
елементарних 
непогода и других 
несрећа у Републици 
Српској: 
 
Смањење броја и 
посљедица могућих 
несрећа 
превентивним 
дјеловањем; 
побољшање опште 
припремљености на 
природне, техничке и 
технолошке несреће 
примјеном принципа 
одрживог развоја; 
подизање техничког 
нивоа процеса 
континуираног 
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мониторинга 
природних феномена 
као потенцијалних 
узрочника катастрофа; 
успостава ефикасног 
система брзог и 
поузданог 
обавјештавања 
надлежних 
институција; смањење 
времена реаговања 
релевантних служби у 
елементарним 
непогодама и другим 
несрећама; 
побољшање 
управљања опасним, 
токсичним и 
радиоактивном 
материјама, 
екосистемима и 
културним насљеђем; 
стварање формалних 
предуслова за 
међусобну сарадњу са 
другим државама у 
окружењу; развијање 
нових концепата 
санације посљедица 
несрећа темељених 
на већој одговорности 
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физичких и правних 
лица. 
 
Оквирни закон о 
заштити и спашавању 
људи и материјалних 
добара од природних 
или других несрећа у 
БиХ: 
 
Овим Законом 
оквирно се уређује 
заштита и спашавање 
људи и материјалних 
добара од природних 
или других несрећа у 
БиХ, и то: реализација 
међународних 
обавеза и сарадња у 
провођењу заштите и 
спашавања односно 
цивилне заштите; 
надлежности 
институција и органа 
БиХ у области заштите 
и спашавања људи и 
материјалних добара 
од природних или 
других несрећа; 
координација 
дјеловања 
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институција и органа 
БиХ, ентитетских 
управа цивилне 
заштите и надлежног 
органа за цивилну 
заштиту Брчко 
Дистрикта БиХ; 
оперативно-
комуникациони 
центар БиХ 112; 
доношење и 
усклађивање планова 
и програма заштите и 
спашавања од 
природних или других 
несрећа; јавно 
информисање и 
односи с јавношћу; 
финансирање; дан 
заштите и спашавања-
дан цивилне заштите 
БиХ. 
 
-Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између Европских 
заједница и њихових 
држава чланица, са 
једне стране, и БиХ, са 
друге стране (у даљем 
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тексту: ССП) 
 
Oвим споразумом је 
успостављен први 
уговорни однос 
између БиХ и 
Европске уније. У 
периоду од 
потписивања до 
ступања на снагу ССП-
а примјењивао се 
Привремени споразум 
о трговини и 
трговинским 
питањима између 
Европске заједнице, 
са једне, и  БиХ са 
друге стране. 
Структуру ССП-а чини 
10 глава, 7 анекса, 
седам протокола и 
један Завршни акт. 
Једна од најважнијих 
обавеза коју је БиХ 
преузела овим 
споразумом је 
постепено укидање 
царина на увоз робе 
поријеклом из ЕУ у 
прелазном периоду. 
Поред наведеног, БиХ 
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се обавезала да у 
договореним 
роковима усклади 
домаће 
законодавство са 
правном тековином 
ЕУ.  У сврху праћења 
провођења одредби 
СПП-а предвиђено је 
успостављање 
заједничких тијела 
која чине 
представници власти 
у БиХ и ЕУ. 

 

В. Очекивани циљеви са мјерама учинка и резултатима 
 

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 
Мјере учинка за 
крајње резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Провођење новог Закона 
о заштити и спасавању и 
доношење прописа и 
општих аката донесених 
на основу њега, изражено 
у процентима 

 
 

40% 

 
 

60% 

 

- 

Нов и ефикасан 
институционални модел 

Са надлежним институцијама 
Владе Републике Српске 

Завршен административни оквир 
новог модела институционалног 

Примјена новог модела у пуном 
капацитету 
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организовања и 
финансирања система ЗиС 
на нивоу Републике 
Српске 

усаглашен модел 
институционалног организовања 
РУЦЗ РС и финансирања послова 
и система ЗиС на нивоу 
Републике Српске 

организовања РУЦЗ РС и 
финансирања послова и система 
ЗиС на нивоу 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 резултати по годинама 
2022 2023 2024 

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

 
Усвојено 40% подзаконских аката  
 

 
Усвојено 60% подзаконских аката 

 
- 

Број оперативних 
докумената за рад 
јединица и тимова  

Израђене стандардне 
оперативне процедуре за 2 
јединице 

Ревидирање стандардних 
оперативних процедура 

 
Ревидирање стандардних 
оперативних процедура 

Проценат усвојеног 
Буџетског захтјева у 
односу на Инструкцију 1 

70% 80% 90% 

Број одобрених 
кандидованих пројеката 
за финансирање кроз 
Програм јавних 
инвестиција 

1 1 1 

Очекиване активности: 
1.1.1. Формирање радних група за израду подзаконских аката 
1.1.2. Израда подзаконских аката  
1.1.3. Прибављање потребних сагласности, доношење аката у надлежности РУЦЗ РС и достављање подзаконских аката у 

надлежности Владе Републике Српске на усвајање 
1.1.4. Израда буџетског захтјева за период 2022-2024. са образложењем и достављање Влади Републике Српске  на разматрање 
1.1.5. Ажурирање кандидованих пројеката за финансирање Програма јавних инвестиција  
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1.1.6. Формирање радних група за израду СОП-а 
1.1.7. Израда СОП-а 
1.1.8. Анализа усклађености достигнутог нивоа оспособљености јединица и тимова са међународним стандардом 
1.1.9. Ревидирање стандардних оперативних процедура 
1.1.10. Усклађивање прописа са правном тековином ЕУ 
1.1.11. Превођење појединих прописа на енглески језик 

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

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Проценат изграђеног 
Републичког центра за 
обуку и интервенције 

20% 
50% 

 
10% 

Проценат опремљеног 
Републичког центра за 
обуку и интервенције 

- 30% 60% 

Систематизација радних 
мјеста у Центру 

Усвојена систематизација радних 
мјеста у Центру 
 

 
- 

 
- 

Очекиване активности: 
1.2.1. Реализација пројекта и изградња објеката и инфраструктуре Републичког центра за обуку и интервенције на локацијама у 
Бијељини, Требињу и Вишеграду 
1.2.2. Дефинисање структуре послова и систематизација радних мјеста у Републичком центру за обуку и интервенције 
1.2.3. Достављање приједлога Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на мишљење и даљи поступак 
1.2.4. Подношење захтјева за издавање употребне и других дозвола за објекат 

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

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Изграђен Логистичко-
мобилизацијски центар  

Израђен грађевински пројекат и 
проведене процедуре одабира 

Изграђен ЛМЦ - 
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извођача радова 

Очекиване активности: 
1.3.1 Реализација пројекта и изградња објеката и инфраструктуре Логистичко-мобилизацијског центра на локацијама на подручју 
Подручног одјељења цивилне заштите Соколац и Подручног одјељења цивилне заштите Бања Лука  
1.3.2. Дефинисање структуре послова и систематизација радних мјеста у Логистичко-мобилизацијском центру 
1.3.3. Достављање приједлога Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на мишљење и даљи поступак 
1.3.4. Подношење захтјева за издавање употребне и других дозвола за објекат 

Оперативни циљ. 1.4. Правовремено и ефикасно реаговање на појаву елементарних непогода и других несрећа путем 
система 112 у складу са ЕУ стандардима и успостављање система радио везе  у  Републици Српској 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Успостављен Систем 112 
 

 

 

Израђен функционални модел 
броја 112 и достављен Влади 
Републике Српске на 
разматрање 

Успостављен Републички 
центар 112 на двије локације – 
главна и резервна локација. 
(главна: сједиште РУЦЗ РС И. 
Сарајево и резервна: ПОЦЗ 
Бања Лука) 
 
Имплементација техничких и 
организационих рјешења по 
подручним одјељењима 
цивилне заштите 
 
Обука оперативаца у примјени 
софтверских рјешења  

Обука оперативаца 
 
Израђен СОП 
 
Увезан Републички центар 112 
са другим центрима и 
субјектима од значаја за ЗиС 
 
Успостављена ефикасна 
размјена информација између 
свих учесника системa 

Успостављен систем  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 

Увезани репетитори у 
јединствен систем везе по 
подручним одјељењима 
цивилне заштите 
 
85% ЈЛС повезано на КТ и ВХФ 

Обука корисника система везе 
и укључивање других субјеката 
система заштите и спасавања у 
јединствени систем радио везе 
цивилне заштите 
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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 

мрежу 
 
50% институција Републике 
Српске и других субјеката од 
значаја за заштиту и спасавање 
повезано на КТ и ВХФ мрежу 
 

95% ЈЛС повезано на КТ и ВХФ 
мрежу 
 
90% институција Републике 
Српске и других субјеката од 
значаја за заштиту и спасавање 
повезано на КТ и ВХФ мрежу 
 

Очекиване активности: 
1.4.1. Техничка подршка за реорганизацију система 121 и имплементацију система 112  
1.4.2. Израда стандардних оперативних процедура за рад Центра и размјена података између центра 112 и субјеката од значаја за 

заштиту и спасавање 
1.4.3. Набавка опреме и софтвера 
1.4.4. Израда плана и програма обуке и спровођење обуке за особље укључено у систем 112. 
1.4.5. Израда Пројекта система везе заштите и спасавања - радио веза ВХФ 

   1.4.6. Извршен избор извођача радова и реализована набавка у складу са уговором и склопљен уговор о  кориштењу торњева.  
   1.4.7. Имплементација пројекта ВХФ радио везе на територији РС, подјељена у двије фазе - постављање репетитора по регијама и 
подизање линкова између. 
   1.4.8. Контрола успоставе КТ мреже  са  ЈЛС.  
   1.4.9. Обука корисника система везе. 

Оперативни циљ. 1.5. Ефикасан инспекцијски надзор 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Реализован Годишњи план 
инспекцијског надзора, 
изражен бројем 

 
36 

 
36 

 
36 

Успостављен Инспекторат у    
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оквиру менаџмента управе са 
главним републичким 
инспектором и три запослена 
инспектора, у складу са новом 
систематизацијом управе. У 
2021. години проведен 
конкурс и реализовано 
запослење 2 инспектора, 
послије усвајања 
систематизације, у 2021. 
запослити још једног 
службеника.  

 
 
 
 

4 запослена 

 
 
 
 
- 

 
 

 
 

- 

Очекиване активности: 
1.5.1. Вршење инспекцијског надзора из области заштите и спасавања на територији Републике Српске  
1.5.2. Доношење рјешења и предузимање мјера у складу са истим 
1.5.3. Анализа стања из области заштите и спасавања на основу извршеног инспекцијског надзора 
1.5.4. Подношење извјештаја директору са приједлогом мјера за унапређење стања у области заштите и спасавања 
1.5.5. Учешће у изради закона, других прописа и општих аката 

Оперативни циљ. 1.6. Кадровско јачање РУЦЗ РС кроз примјену и уважавање највиших критеријума стручности 
Мјере учинка за 
излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Проценат попуне 
упражњених радних 
мјеста у складу са 
Правилником о 
унутрашњој организацији 
и систематизацији РУЦЗ 
РС 

 
 

85% 

 
 

90% 

 
 

95% 

Проценат обученог кадра 90% 95% 100% 

Очекиване активности: 
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1.6.1. Израда Кадровског плана 
1.6.2. Достављање Нацрта кадровског плана Министарству финансија Републике Српске на мишљење 
1.6.3. Достављање Кадровског плана Агенцији за државну управу Републике Српске на даљи поступак 
1.6.4. Објављивање конкурса за попуну упражњених радних мјеста  
1.6.5. Провођење процедуре пријема  
1.6.6. Извођење специјалистичких и стручних обука 
1.6.7. Ажурирање података у Централном регистру кадрова 
1.6.8. Достављање извјештаја о уносу података Агенцији за државну управу 
1.6.9. Израда рјешења о оцјењивању 
1.6.10.Достављање извјештаја о оцјењивању Агенцију за државну управу 
1.6.11.Израда рјешења о правима и обавезама државних службеника и намјештеника 
1.6.12.Израда Правилника и других општих аката РУЦЗ РС 
1.6.13. Учешће у изради закона, других прописа и општих аката 
1.6.14. Едукација запослених путем семинара или вјежби које се организују на тему ЗиС, јавних набавки, радних односа и сл. 
1.6.15. Преквалификација или доквалификација запослених код којих је смањена радна способност 

Оперативни циљ. 1.7. Спровођење стратегије борбе против корупције у складу са прокламованим циљевима Владе 
Републике Српске 
Мјере учинка за 
излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Проценат проведених 
активности из Плана 
интегритета  

80% 90% 100% 

Очекиване активности: 
1.7.1.Анализа и израда периодичних извјештаја о спровођењу Плана интегритета 

Стратешки циљ 2: Смањење основних фактора ризика и обезбјеђење ефикасног одговора на елементарну непогоду и 
другу несрећу 
Мјере учинка за крајње 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Вриједност максималне штете 
од елементарне непогоде и 

 
Максимална штета и губици не 

 
Максимална штета и губици не 

 
Максимална штета и губици не 



25 
 

друге несреће у Републици 
Српској на годишњем нивоу 

већи од 0,5% БДП већи од 0,5% БДП већи од 0,5% БДП 

Људски губици усљед 
посљедица елементарне 
непогоде и друге несреће у 
Републици Српској на 
годишњем нивоу 

Нема смртно страдалих лица Нема смртно страдалих лица Нема смртно страдалих лица 

Оперативни циљ 2.1. Формирање републичких јединица и тимова заштите и спасавања специјализоване намјене 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

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

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

МУСАР – реализована основна 
обука 
 
На води и под водом – 1 
домаћа и 1 међународна 
вјежба/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 

МУСАР – обучен и оспособљен 
тим за спасилачке активности у 
РС и БиХ 
 
На води и под водом - 1 домаћа 
и 1 међународна вјежба/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 међународна 
вјежба, текуће и инвестиционо 
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међународна вјежба, текуће и 
инвестиционо одржавање 
средстава и опреме 
 
Трагање и спасавање на 
отвореном простору - додатно 
опремање и 1 домаћа и 1 
међународна вјежба 
 
Тим за дезинфекцију – додатно 
опремање и једнодневна обука 

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 

одржавање средстава и опреме 
 
Трагање и спасавање на 
отвореном простору - 1 домаћа и 
1 међународна вјежба, текуће и 
инвестиционо одржавање 
средстава и опреме 
 
 
Тим за дезинфекцију – додатно 
опремање и једнодневна обука 

Очекиване активности: 
2.1.1. Избор припадника јединица и тимова, дефинисање стандарда опреме 
2.1.2. Реализација пројеката који су у функцији реализације активности на формирању јединица и тимова 
2.1.3. Израда Приједлога одлуке о формирању Републичких јединица и тимова заштите и спасавања специјализоване намјене и 

достављање Влади Републике Српске на усвајање 
2.1.4. Обучавање, оспособљавање јединица и тимова у складу са ЕУ стандардима 
2.1.5. Додатно опремање, текуће и инвестиционо одржавање средстава и опреме 

Оперативни циљ 2.2. Израђени и примјењиви републички планови заштите и спасавања засновани на методологији 
ризико-базираног димензионирања, са ажурном процјеном ризика и мапама ризика 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Израђена Процјена ризика са 
мапама ризика у ГИС-у и остали 
документи републичког Плана 
заштите и спасавања  

Урађена Процјена ризика са 
мапама ризика и мапама 
опасности и достављена Влади 
Републике Српске на 
разматрање 

Урађени остали документи 
републичког Плана заштите и 
спасавања и достављени Влади 
Републике Српске на 
разматрање 

- 

Примијењене мјере и 
стандарди, достигнути ниво, 
изражено у процентима 

40% 70% 100% 

Очекиване активности: 
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2.2.1. Подршка изради планских докумената у јединицама локалне самоуправе, привредним друштвима и другим правним 
лицима 

2.2.2.Формирање радне групе и израда Процјене ризика и других докумената Плана заштите и спасавања Републике Српске 
2.2.3. Израда мапа ризика и мапа опасности 
2.2.4. Израда Плана и програма обуке 
2.2.5. Спровођење обуке у складу са Републичким наставним планом и програмом 
2.2.6. Израда базе података расположивих људских и материјално-техничких капацитета, укључујући и одговарајуће софтверско 

рјешење 
2.2.7.Израда Приједлога плана набавке недостајућих средстава и опреме за републичке специјализоване јединице и тимове 

заштите и спасавања и спровођење процедуре набавке 
2.2.8. Реализација пројеката који су у функцији спровођења активности пружања подршке јединицама локалне самоуправе на 

изради планских докумената, уз поштовање уставних надлежности и законских процедура 
 

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 резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Управљање и размјена 
информација, изражено у 
процентима 

10% 10% 10% 

Едукација и обука, изражено у 
процентима 

5% 5% 5% 

Свјесност јавности о ризицима, 
изражено у процентима 

5% 5% 5% 

Очекиване активности:  
2.3.1. Промоција интегралног система ЗиС у Републици Српској 
2.3.2. Промоција броја за хитне ситуације 121/112 
2.3.3. Сарадња са научним, високошколским и школским установама 
2.3.4. Афирмација Републичке платформе за смањење ризика од катастрофа 
2.3.5. Организација стручних и научних скупова 
2.3.6. Сарадња са невладиним сектором 
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2.3.7. Реализација пројеката који су у функцији спровођења активности развијања свијести о ризицима, безбједности и отпорности 
заснованој на коришћењу знања, иновација и едукације, уз поштовање уставних надлежности и законских процедура 

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 резултати по годинама 
2022 2023 2024 

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

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
Израђен Приједлог програма за 
смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге 
несреће 

 

Израђен Приједлог програма за 
смањење ризика од 
елементарне непогоде и друге 
несреће и достављен Влади 
Републике Српске на усвајање 

 

Очекиване активности:  
2.4.1. Израда Приједлога плана одбране од поплава у Републици Српској на годишњем нивоу, прибављање потребних мишљења и 
достављање Влади Републике Српске на усвајање  
2.4.2. Израда Приједлога плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на 
отвореном простору у Републици Српској на годишњем нивоу, прибављање потребних мишљења и достављање Влади Републике 
Српске на усвајање 
2.4.3. Израда Приједлога плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од 
интереса за Републику Српску за период 2024-2027. године, прибављање потребних мишљења и достављање Влади Републике 
Српске на усвајање 
2.4.4. Израда Приједлога плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици Српској 
за период 2024-2027. године, прибављање потребних мишљења и достављање Влади Републике Српске на усвајање 
2.4.5. Израда Приједлога Плана деминирања на годишњем нивоу и достављање Влади Републике Српске на усвајање 
2.4.6. Израда средњорочних планова рада Републичке управе цивилне заштите, прибављање потребних мишљења и достављање 
Влади Републике Српске на усвајање 
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2.4.7. Израда годишњих планова рада Републичке управе цивилне заштите, прибављање потребних мишљења и достављање Влади 
Републике Српске на усвајање 
2.4.8. Израда годишњих извјештаја о раду Републичке управе цивилне заштите, прибављање потребних мишљења и достављање 
Влади Републике Српске на усвајање 
2.4.9. Израда Приједлога плана расподјеле прикупљених средстава по основу члана 85. Закона о заштити од пожара Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/19), на годишњем нивоу, прибављање потребних сагласности и достављање Влади 
Републике Српске на разматрање. 
2.4.10. 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 Влади Републике Српске на 
разматрање. 
2.4.11. Израда Приједлога програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће и достављање Влади Републике 
Српске на усвајање 
2.4.12. Израда прилога за Акциони план усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином ЕУ и праксом и 
стандардима Савјета Европе, и извјештаја о реализацији истог 
2.4.13. 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 
2.4.14. Учешће у Мисијама стручне процјене ЕУ 
2.4.15. Превођење законских и других прописа планираних за припрему у средњорочном периоду 

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

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

Деминирана површина на 
годишњем нивоу  

450.000 m2 450.000 m2 450.000 m2 

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

Комада 1.500 Комада 1.300 Комада 1.100 

Очекиване активности:  
2.5.1. Деминирање (техничко извиђање и чишћење),мануелно, машински, употребом паса, редукована површина у МСП-у 
2.5.2. Интервентно деминирање 
2.5.3. Уклањање мина и ЕСЗР-а 
2.5.4. Уништавање мина и ЕСЗР-а 
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2.5.5. Интервенције према захтијевима јединица локалне самоуправе 
2.5.6. Учешће у операцијама заштите, спасавања и пружања помоћи 

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

Очекивани резултати по годинама 
2022 2023 2024 

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 

 
Спасавање на води и под водом 18 
Тим пумпи великог капацитета 10 
Тим за пречишћавање воде 10 

 
Спасавање на води и под водом 20 
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 

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

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 

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

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

Очекиване активности:  
2.6.1. Реализација специјалистичке обуке 
2.6.2. Реализација теренских вјежби 
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Г. Преглед развојних и инвестиционих пројеката за средњорочни период 
Напомена: Табела Г. представља извод из табеле В. 
 

Секторска област 1. Интегрисани систем заштите и спасавања/цивилне заштите  
Назив пројекта Основни циљеви, активности, 

компоненте 
Период спровођења 

(по годинама) 
Пројекат 1. Изградња Републичког 
центра за обуку и интервенције 

Циљ: Јачање Републичке управе цивилне 
заштите Републике Српске и самим тим 
јачање структуре заштите и 
спасавања/цивилне заштите путем 
обезбјеђења системског рјешења за 
обучавање и интервенције снага заштите и 
спасавања/цивилне заштите у Републици 
Српској 
Активности: Израда Студије изводљивости, 
достављање приједлога Студије 
изводљивости Министарству финансија 
Републике Српске и Влади Републике Српске 
на сагласност, избор и добијање локације, 
добијање сагласности за локацију, 
прибављање потребних дозвола, израда 
грађевинског пројекта и расписивање 
тендера, реализација пројекта и изградња 
објеката и инфраструктуре, дефинисање 
структуре послова и систематизација радних 
мјеста, достављање приједлога Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста на мишљење и даљи поступак, 
подношење захтјева за издавање употребне 

2022 
2023 
2024 
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и других дозвола за објекат 
Компоненте: 

Средства: 5.000.000 КМ 

Фондови: 

- средства из Програма јавних инвестиција 
Републике Српске и страних донатора 
 

Пројекат 2. Изградња Мобилизацијско-
логистичког центра за заштиту и 
спасавање 

Циљ: Јачање Републичке управе цивилне 
заштите Републике Српске и самим тим 
јачање структуре заштите и 
спасавања/цивилне заштите путем 
обезбјеђења системског рјешења за брзо 
мобилисање и ангажман специјализованих 
снага заштите и спасавања у случају 
интервенција у земљи и иностранству. Ово за 
посљедицу има значајно приближавање 
нашег система заштите и спасавања 
стандардима ЕУ у овој области и чланству 
БиХ у Механизму цивилне заштите Европске 
уније. 
Активности: Прибављање потребних 
дозвола, прибављање Одлуке Владе 
Републике Српске о одобравању средстава за 
изградњу Центра, израда редизајна 
постојећег грађевинског пројекта, 
расписивање тендера и спровођење 
тендерске процедуре за изградњу објекта, 
изградња објекта, подношење захтјева за 
издавање употребне и других дозвола за 
објекат 
Компоненте: 

 
 
 
2022 
2023 
2024 
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Средства: 10.000.000 КМ 
Фондови: 
- средства из Програма јавних инвестиција 
Републике Српске и страних донатора 
 

Пројека       Пројекат 3:Формирање, организовање и 
опремање специјализованих јединица и 
тимова ЗиС које формира Влада 
Републике Српске и Републичка управа 
цивилне заштите Републике Српске 
 
 

Циљ:Јачање Републичке управе цивилне 
заштите Републике Српске и јачање структуре 
заштите и спасавања/цивилне заштите путем 
формирања, организовања, опремања и 
оспособљавања специјализованих јединица 
заштите и спасавања на нивоу Републике 
Активности: Формирање специјализованих 
јединица и тимова: МУСАР, на води и под 
водом, РХБ, тим пумпи великог капацитета, 
тим за пречишћавање воде и јединица за 
трагање за несталим особама на отвореном 
простору.  
Избор припадника јединица и тимова, 
дефинисање стандарда опреме, завршетак 
пројеката са невладиним сектором који су у 
функцији реализације активности на 
формирању специјализованих јединица и 
тимова, израда Приједлога одлуке о 
формирању Републичких јединица и тимова 
заштите и спасавања специјализоване 
намјене и достављање Влади Републике 
Српске на усвајање, обучавање и 
оспособљавање јединица и тимова у складу 
са ЕУ стандардима и додатно опремање, 
текуће и инвестиционо одржавање средстава 
и опреме 

2022 
2023 
2024 
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Компоненте: 
Средства:2.000.000 КМ 
Фондови: 
- средства из Програма јавних инвестиција 
Републике Српске и страних донатора 
 

Пројекат 4. Реконструкција система 121, 
успостављање и организација система  
112 и успостављен систем радио везе 
цивилне заштите Републике Српске 

Циљ:Јачање Републичке управе цивилне 
заштите Републике Српске и самим тим 
јачање структуре заштите и 
спасавања/цивилне заштите путем 
формирања, организовања, опремања и 
оспособљавања система 112 у складу са 
стандардима ЕУ. Успостављање јединственог 
система радио везе цивилне заштите у РС. 
Активности: Техничка подршка за 
реорганизацију система 121 и 
имплементацију система 112, израда 
стандардних оперативних процедура за рад 
Центра и размјену података између центра 
112 и субјеката од значаја за заштиту и 
спасавање, набавка опреме и софтвера, 
израда плана и програма обуке и 
спровођење обуке за особље укључено у 
систем 112. 
Набавка и инсталација опреме те пуштање у 
рад у сегментима по подручним одјељенима 
система радио веза ЦЗ РС. 
Компоненте: 
Средства: 3.500.000 КМ 
Фондови:  
- донаторска средства  

 
2022 
2023 
2024 
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Д. ПРЕГЛЕД ЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА ПЛАНИРАНИХ ЗА ПРИПРЕМУ У СРЕДЊОРОЧНОМ ПЕРИОДУ 

Напомена: Табела Д представља извод из табеле В. 
 

Секторска област 1. Интегрисани систем заштите и спасавања/цивилне заштите 
Назив прописа Други партнери у поступку припреме 

прописа 
Рок за припрему (по годинама) 

 
Закон о заштити и спасавању 
 
Одлука број: 1313/2013/ЕУ од 17.12.2013. 
CELEX  ознака: 32013D1313 
 
Одлука (ЕУ) број: 2019/420 Европског 
парламента и Савјета од 13.03.2019.  о 
измјени Одлуке  број: 1313/2013/ЕУ 
CELEX  ознака: 32019D0420 
 
Директива Савјета 2012/18/ЕУ од 
04.04.2012. 
CELEX  ознака: 32012L0018 

- Републички секретаријат за 
законодавство 

- Министарство за европске интеграције 
и међународну сарадњу Републике 
Српске 

- Министарство финансија Републике 
Српске 

- Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске 

- Министарство унутрашњих послова 
Републике Српске 

- Савез општина и градова Републике 
Српске 

- Јединице локалне самоуправе 

 
 
 
 
 
 

2021 

Подзаконски акти у надлежности 
Републичке управе цивилне заштите 
Републике Српске и Владе Републике 
Српске које је потребно донијети на 
основу новог Закона о заштити и 
спасавању  
 

- Министарство за европске интеграције 
и међународну сарадњу Републике 
Српске 

- Министарство финансија Републике 
Српске 

- Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске 

- Јединице локалне самоуправе  

 
 

2021 
2022 
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