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Прилог 1. 

 

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЗА ПЕРИОД 2023 – 2025 ГОДИНА 

 

Увод 
 
1. Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим планом рада за претходну 

календарску годину (највише ½ странице); 
 
Један од тежишних задатака на којем је радила РУЦЗ РС током 2021. године било је ангажовање 
на задацима усљед пандемије изазване корона вирусом.  
 
Донесен је по хитном поступку Закон о допунама закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама, а допуне се односе на надлежности Републичког штаба за ванредне ситуације. 
 
Донесена је Уредба о садржају и начину израде Плана заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће. 
 
У циљу припремних активности на формирању Специјализоване јединице Републике Српске и 
специјализованих јединица и тимова цивилне заштите РУЦЗ РС, реализовано је неколико 
пројеката путем којих је набављен дио опреме и средстава и реализована обука колико је то 
било могуће у условима пандемије корона вируса, те закључено више уговора о сарадњи са 
удружењима од значаја за заштиту и спасавање.  
 
Реализовано је 36 инспекцијских надзора, колико је и планирано, од тога 23 ванредна, у циљу 
провјере спремности јединица локалне самоуправе за одговор на поплаве. 
 
У току 2021. године деминирање и прикупљање, уклањање и уништавање ЕСЗР-а (експлозивних 
средстава заосталих из рата)  је вршено у складу са захтјевима јединица локалне самоуправе и 
Полиције, а према Плану деминирања за 2021. годину.   
 
Укупан буџет Републичке управе цивилне заштите за 2021. годину је износио 8.977.300,00 КМ. 
Предузете су све активности како би се обезбиједила потпуна усклађеност активности, 
финансијских трансакција и информација са рачуноводственим политикама и другим прописима 
који регулишу ову област како би се обезбиједило да финансијски извјештај за 2021. годину  
објективно приказује извршење буџета као и финансијско стање имовине и обавеза, прихода, 
расхода и издатака. 
 
2. Кратак опис усмјерења средњорочног плана рада републичког органа управе (у даљем 

тексту: РОУ) или јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) и спроведеног 
процеса консултација (највише ½ странице); 

 
Тежиште средњорочног планирања усмјерено је на сљедеће активности и пројекте: 
 

- Доношење новог Закона о заштити и спасавању и прописа на основу тог Закона, те 
њихово провођење у пракси; 

- Успостављање Републичког центра за обуку и интервенције на локацији Подручног 
одјељења цивилне заштите Бијељина; 
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- Формирање јединица и тимова специјализоване намјене на нивоу Републике Српске, 
њихово обучавање и опремање у складу са стандардом Механизма цивилне заштите ЕУ; 

- Успостављање Логистичко-мобилизацијског центра заштите и спасавања на локацијама 
Подручног одјељења цивилне заштите Соколац и Подручног одјељења цивилне заштите 
Бања Лука; 

- Реализација задатака утврђених чланом 85. Закона о заштити од пожара; 
- Доношење новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у РУЦЗ који ће представљати ефикаснији модел организовања Управе, те попуна 
радних мјеста у складу са Правилником; 

- Наставак реализације Програма деминирања је сталан и тежишни задатак у непосредној 
надлежности Сектора за деминирање. 

 
За већину наведених тежишних активности и пројеката планираних за наредни средњорочни 
период проведене су консултације са субјектима заштите и спасавања у Републичким органима 
и институцијама и јединицама локалне самоуправе. 
 
3. Опис институционалних капацитета са аналитичким прегледом кључних недостатака и 

потреба РОУ или ЈЛС за наредни средњорочни период (највише ½ странице); 
 
Важећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у РУЦЗ 
предвиђено је 184 запослена. На неодређено вријеме запослено је 156 радника, што је 85%, на 
неодређено 32, а по уговору о раду 4 запослена. За постојећи обим послова и задатака које 
обавља РУЦЗ то није довољно, посебно узимајући у обзир да један дио запослених није у 
потпуности оспособљен за извршавање предвиђених радних задатака. Деминерско особље је 
акредитовано за извршавање деминерских задатака, а оспособљено је и за реализацију других 
спасилачких активности. 
 
С тим у вези, од кључног је значаја доношење новог Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Управи, која би представљала бољи и ефикаснији начин 
организовања Управе. 
 
Дио запослених радника РУЦЗ и лица која долазе из организација, удружења и служби од значаја 
за заштиту и спасавање ангажована су у јединицама и тимовима специјализоване намјене, и то: 
 

- Тим за урбано трагање и спасавање средњег капацитета (МУСАР); 
- Тим за трагање и спасавање на неприступачном простору; 
- Дрон тим; 
- Специјализована јединица за спасавање на води и под водом; 
- Тим пумпи великог капацитете, и 
- Тим за пречишћавање воде за пиће. 

 
Наведене јединице и тимови су у оквиру реализације више пројеката у посљедњих неколико 
година дјелимично обучени, оспособљени и опремљени за извршавање спасилачких 
активности. Међутим, потребно је по том питању извршити додатни напредак како би ове 
јединице и тимови били обучени, опремљени и оспособљени у складу са стандардом 
Механизма цивилне заштите ЕУ и оспособљени за спасилачке мисије у другим земљама. 
 
Кључне потребе у наредном средњорочном периоду су: 
 

- успостављање Републичког центра за обуку и интервенције и Логистичко-
мобилизацијског центра заштите и спасавања; 

- израда пројекта веза и успостављање система веза заштите и спасавања; 
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- формирање Републичких специјализованих јединица и тимова специјализоване намјене 
у складу са Законом, а по Закључку Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2406/22 од 
07.07.2022. године; 

- трансформација Републичког оперативно-комуникационог центра 121 у европски број за 
хитне ситуације 112; 

- доношење новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у РУЦЗ у којем би био садржан нов и функционалнији модел организовања РУЦЗ. 

 
4. Могући ризици за реализацију средњорочног плана рада (највише ½ странице). 

 
Ризици за реализацију постављених циљева у средњорочном планском периоду су сљедећи: 
 

- нови Закон о заштити и спасавању није донесен, односно у њему нису садржани кључни 
елементи по питању финансирања и организације система заштите и спасавања; 

- није усвојен нови Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у РУЦЗ у 
којем је садржан нов и функционалнији модел организовања Управе; 

- због недостатка финансијских средстава може доћи до значајног кашњења по питању 
формирања и оспособљавања Републичких јединица и тимова специјализоване намјене, 
као и кашњења у успостављању Републичког центра за обуку и интервенције и 
Логистичко-мобилизацијског центра; 

- У реализацији Плана деминирања, озбиљан ризик представља неповољна старосна 
структура запослених, евентуални кварови машина за деминирање, тежина 
деминерских задатака у смислу приступа, конфигурације терена и вегетације,  лоши 
временски  услови који могу ограничити операције деминирања, као и неблаговремена 
припрема  пројеката  од стране БХ МАК-а. 
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А.   

Напомена: Унијети сажети опис мисије РОУ или ЈЛС која се утврђује на основу стратешких циљева и приоритета из стратешких докумената, те надлежности РОУ или ЈЛС. 

 
 

Б.  

 
 Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе   

  

Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

 
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. 

 

Буџет 8.393.300 8.428.400 8.463.500 

Кредит    

Донације/Грант 200.000 750.000 1.075.000 

Остало 600.000 600.000 600.000 

Укупно 9.193.300 9.778.400 10.138.500 

Мјера  

Стратешки 
документ, 

стратешки циљ и 
приоритет 

Назив и  
шифра 

програма  

Индикатори  
 

Полазна 
вриједност 

Циљна вриједност по годинама 

Година 1 Година 2 Година 3 

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   

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите  

 

Нови Закон о 
заштити и 
спасавању 

Приједлог  Закона о 
заштити и 
спасавању 
 
 
 
 
 

Донесен нови 
Закон о З/С 
 
Усвојено 40% 
подзаконских 
аката  

 

- 
 
 
 
Усвојено 60% 
подзаконских 
аката   
 
 
Ревидирање 
стандардних 
оперативних 
процедура 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

Ревидирање 
стандардних 
оперативних 
процедура 

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

Број оперативних 
докумената за рад 
јединица и тимова  

 
Израђене 
стандардне 
оперативне 
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процедуре за 2 
специјализоване 
јединице 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

  

1.2 Успостављање 
рационалне 
структуре 
Републичке управе 
цивилне заштите  

 
Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите 

 

 Нов и ефикасан 
институционални 
модел 
организовања 
Републичке 
управе цивилне 
заштите, усвојен 
нови Правилник о 
унутрашњој 
организацији и 
систематизацији 
радних мјеста 
 
 
Усклађеност 
активности 
финансијских 
трансакција и 
информација са 
рачуноводственим 
политикама и 
другим прописима 
који регулишу ову 
област 
 
 

Важећи Правилник 
о унутрашњој 
организацији и 
систематизацији 
радних мјеста у 
Републичкој управи 
цивилне заштите 
 
 
 
 
 
 
Закон о 
рачуноводству, 
Закон о Трезору, 
Закон о годишњем 
извршењу буџета, 
Правилник о 
рачуноводственим 
политикама, 
Међународни 
рачуноводствени 
стандарди за јавни 
сектор 

 

Са надлежним 
институцијама 
Владе Републике 
Српске усаглашен 
нови модел 
организовања 
Републичке 
управе цивилне 
заштите 
 
 
 
Предузете све 
активности како 
би се 
обезбиједила 
потпуна 
усклађеност 
активности, 
финансијских 
трансакција и 
информација са 
рачуноводственим 
политикама и 
другим прописима 

Примјена новог 
модела 
организоивања у 
пуном капацитету 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предузете све 
активности како 
би се 
обезбиједила 
потпуна 
усклађеност 
активности, 
финансијских 
трансакција и 
информација са 
рачуноводственим 
политикама и 
другим прописима 

Примјена новог 
модела 
организоивања у 
пуном капацитету 
 
 
 
 
 
 
 
Предузете све 
активности како 
би се 
обезбиједила 
потпуна 
усклађеност 
активности, 
финансијских 
трансакција и 
информација са 
рачуноводственим 
политикама и 
другим прописима 
који регулишу ову 
област 
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који регулишу ову 
област 

који регулишу ову 
област 

 

1.3 Успостављање 
Републичког 
центра за обуку и 
интервенције 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Закон о заштити од 
пожара 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите 

RS-RUCZ-
7 

Проценат 
изграђеног 
Републичког 
центра за обуку и 
интервенције 

 
 
Није успостављен 
Републички центар 
за обуку у области 
заштите и 
спасавања 
 
 
5.000.000 КМ 

50% 
 
 

 
30% 

 
 
 
 
- 

20% 
 
 
 

60% 
 
 
 
 

- 

 
 

10% 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
Усвојена 
систематизација 
радних мјеста у 
Центру 

Проценат 
опремљеног 
Републичког 
центра за обуку и 
интервенције 

Систематизација 
радних мјеста у 
Центру 

1.4 Успостављање 
Логистичко-
мобилизацијског 
центра заштите и 
спасавања 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите 

RS-RUCZ-
12 

Изграђен 
Логистичко-
мобилизацијски 
центар заштите и 
спасавања 

Одабир најбоље 
локације и објекта 
за Логистичко-
мобилизацијски 
центар 
 
12.000.000 KM 

Завршена 
реконструкција, 
грађевински и 
инфраструктурни 
радови у Центру 

Завршено 
опремање Центра 

Усвојена 
систематизација 
радних мјеста у 
Центру 

1.5 Правовремено 
и ефикасно 
реаговање на 
појаву 
елементарних 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 

 

Успостављен 
систем европског 
броја за хитне 
ситуације 112 

Успостављен 
Републички 
оперативно- 
комуникациони 
центар 121 у И. 

20% 40% 40% 
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непогода и других 
несрећа путем 
система 112 у 
складу са ЕУ 
стандардима и 
успостављање 
система радио везе  
у  Републици 
Српској 

Оквирни закон о 
заштити и 
спасавању људи и 
материјалних 
добара од 
природних или 
других несрећа у 
БиХ 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите  

Сарајеву са 5 
подручних 
оперативних  
центара (Бања Лука, 
Бијељина, Соколац, 
Добој и Билећа). 
Укупан број  
запослених у 
Оперативно 
комуникационим 
центрима 121 РУЦЗ 
РС је 36 
оперативаца 

1.6 Успостављање 
система радио везе 
у Републици 
Српској 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите 

RS-RUCZ-
10 

Урађен Елаборат 
за успостављање 
УКТ система радио 
везе у Републици 
Српској, завршена 
пројектна 
документација 

Успостављен 
Републички 
оперативно- 
комуникациони 
центар 121 у И. 
Сарајеву са 5 
подручних 
оперативних  
центара (Бања Лука, 
Бијељина, Соколац, 
Добој и Билећа). 
Укупан број  
запослених у 
Оперативно 
комуникационим 
центрима 121 РУЦЗ 
РС је 36 
оперативаца 

20% 40% 40% 
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1.7 Успостављен 
Сектор за послове 
надзора 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите 

 

Успостављен 
Сектор за послове 
надзора 
са главним 
републичким 
инспектором-
помоћником 
директора за 
послове надзора и 
два одјељења: 
Одјељење за 
послове надзора 
са 5 инспектора и 
Одјељење за 
послове заштите и 
обезбјеђења 
објеката Управе са 
10 радника 
обезбјеђења- 
портира 

Главни републички 
инспектор за 
заштиту и 
спасавање и 3 
инспектора за 
заштиту и 
спасавање 

Успостављен 
Сектор за послове 
надзора. 
Извршен пријем 
три инспектора 
заштите и 
спасавања. 
Извршен пријем 
радника на 
пословима 
обезбјеђења 
поред преузетих 
радника који су 
вршили 
обезбјеђење 
објеката до тада. 

Организован рад 
Сектора по 
Подручним 
одељењима 
цивилне заштите 
Управе. 
Организован рад 
службе 
обезбјеђења у 
Логистичко –
мобилизацијском 
центру заштите и 
спасавања и 
Републичком 
центру за обуку и 
интервенције 
 

Сектор за послове 
надзора и 
обезбјеђење 
објеката Управе 
функционише у 
планираном 
капацитету 

1.8Ефикасан 
инспекцијски 
надзор 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите 

 

Реализован 
Годишњи план 
инспекцијског 
надзора изражен 
бројем 

36 инспекцијских 
надозора   

64 надзора   64 надзора 64 надзора  



9 

1.9 Кадровско 
јачање РУЦЗ РС 
кроз примјену и 
уважавање 
највиших 
критеријума 
стручности 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 1: 
Развој интегрисаног 
и одрживог система 
заштите и 
спасавања/цивилне 
заштите 

 

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

Важећим 
Правилником о 
унутрашњој 
организацији и 
систематизацији 
радних мјеста у 
РУЦЗ предвиђено је 
184 запослена. На 
неодређено 
вријеме запослено 
је 156 радника, што 
је 85%, на 
неодређено 32, а по 
уговору о раду 4 
запослена. 
 
 
Један број 
запослених није у 
потпуности обучен 
за послове које 
обавља 

 
 

 
85% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 

 
 
 

95% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
Обученост 
запослених 
изражена у 
процентима 

1.10 Спровођење 
Стратегије борбе 
против корупције у 
складу са 
прокламованим 
циљевима Владе 
Републике Српске 

Стратегија борбе 
против корупције 

 

Проценат 
проведених 
активности из 
Плана интегритета 

План интегритета је 
у фази израде 

80% 90% 100% 

2.1 Формирање 
републичких 
јединица и тимова 
заштите и 
спасавања 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 

 

Оспособљени и 
обучени 
спасилачки 
тимови, у складу 
са међународним 

Постојеће јединице 
и тимови 
специјализоване 
намјене нису у 
потребној мјери 

МУСАР – 
набављена 
средства и опрема 
и формиран тим 
 

МУСАР – 
реализована 
основна обука 
 

МУСАР – обучен и 
оспособљен тим 
за спасилачке 
активности у РС и 
БиХ 
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специјализоване 
намјене 

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

стандардима, који 
поред акција 
спасавања у 
ванредним 
ситуацијама у 
земљи, путем 
Механизма 
цивилне заштите 
ЕУ могу 
учествовати у 
пружању 
међународне 
помоћи 

обучени, 
опремљени и 
оспособљени за 
извршавање 
задатака заштите и 
спасавања, што је 
основни предуслов 
за њихово 
формирање од 
стране Владе 
Републике Српске 
 
2.000.000км 

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 
одржавање 
средстава и 
опреме 

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 
одржавање 
средстава и 
опреме 

 
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 
одржавање 
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Трагање и 
спасавање на 
отвореном 
простору – 
додатно 
опремање и 1 
домаћа и 1 
међународна 
вјежба 
 
Тим за 
дезинфекцију – 
додатно 
опремање и 
једнодневна обука 

 
Трагање и 
спасавање на 
отвореном 
простору – 
додатно 
опремање 1 
домаћа и 1 
међународна 
вјежба 
 
Тим за 
дезинфекцију – 
додатно 
опремање и 
једнодневна обука 

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 

2.2 Израђени и 
примјењиви 
републички 
планови заштите и 
спасавања 
засновани на 
методологији 
ризико-базираног 
димензионирања, 
са ажурном 
процјеном ризика и 
мапама ризика 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 2: 
Смањење основних 
фактора ризика и 
обезбјеђење 
ефикасног 
одговора на 
елементарну 
непогоду и другу 
несрећу 

 

Урађен План 
заштите и 
спасавања у 
складу са Уредбом 
о садржају и 
начину израде 
Плана заштите и 
спасавања од 
елементарне 
непогоде и друге 
несреће у 
Републици Српској 

Постојећи плански 
документи заштите 
и спасавања на 
нивоу Републике 
Српске нису у 
потпуности 
усклађени са 
траженим 
стандардом 

Урађена Процјена 
ризика са картама 
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 

- 
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2.3  Развијење 
свијести о 
ризицима, 
безбједности и 
отпорности 
заснованој на 
коришћењу знања, 
иновација и 
едукације 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 2: 
Смањење основних 
фактора ризика и 
обезбјеђење 
ефикасног 
одговора на 
елементарну 
непогоду и другу 
несрећу 

 

Управљање и 
размјена 
информација, 
изражено у 
процентима 

Свијест о ризицима, 
коришћење знања 
и едукованост нису 
на жељеном нивоу 

10% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

5% 

10% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

5% 

10% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

5% 

Едукација и обука, 
изражено у 
процентима 

Свјесност јавности 
о ризицима, 
изражено у 
процентима 

2.4Имплементација 
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 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 2: 
Смањење основних 
фактора ризика и 
обезбјеђење 
ефикасног 
одговора на 
елементарну 
непогоду и другу 
несрећу 

 

Израђени 
приједлози 
годишњих и 
средњорочних 
планова заштите и 
спасавања и 
достављени Влади 
Републике Српске 
на разматрање 
изражено у 
процентима  

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

100% 
 
 
 

 
 

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

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

Израђен 
Приједлог 
програма за 
смањење ризика 
од елементарне 
непогоде и друге 
несреће 
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2.5 Деминирање, 
уклањање и 
уништавање ЕСЗР-а 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратегија 
деминирања у БиХ 
2018-2025 у дијелу 
који се односи на 
Републику Српску 
 
Стратешки циљ 2: 
Смањење основних 
фактора ризика и 
обезбјеђење 
ефикасног 
одговора на 
елементарну 
непогоду и другу 
несрећу 

RS-RUCZ-
1 

Деминирана 
површина на 
годишњем нивоу 

Површина загађена  
ЕСЗР-ом и минама и 
број уништеног и 
уклоњеног ЕСЗР-а и 
мина су значајно 
смањени, загађене 
површине су све 
теже приступачне 

 
 

350.000 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.300 комада 

 
 

350.000 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.100 комада 

 
 

350.000 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 комада 

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

2.6Специјалистичке 
обуке и курсеви и 
опремање 
деминерског 
особља за 
специјализоване 

Закон о заштити и 
спасавању у 
ванредним 
ситуацијама 
 
Стратешки циљ 2: 
Смањење основних 

 

 
Број 
специјалистички 
обученог и 
оспособљеног 
деминерског 
особља 

Деминерско 
особље је у великој 
мјери опремљено, 
обучено и 
оспособљено за 
извршавање 
различитих 

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

Спасавање на 
води и под водом 
20 
Тим пумпи 
великог 
капацитета 10 

Спасавање на 
води и под водом 
20 
Тим пумпи 
великог 
капацитета 10 
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Напомена: У колону „Мјера“ уноси се назив мјере из стратегије развоја или секторске стратегије. Уколико не постоји стратешки документ из којег се преузимају мјере, оне  

јединице заштите и 
спасавања 

фактора ризика и 
обезбјеђење 
ефикасног 
одговора на 
елементарну 
непогоду и другу 
несрећу 

 
 
 
 

спасилачких 
задатака 

Тим за 
пречишћавање 
воде 10 

 
 

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

 

Тим за 
пречишћавање 
воде 10 
 
 
Спасавање на 
води и под водом 
2 
Тим пумпи 
великог 
капацитета 1 
Тим за 
пречишћавање 
воде 2                       
Деминирање и 
уклањање ЕСЗР-а 
3 
 
 
Спасавање на 
води и под водом 
4 
Тим пумпи 
великог 
капацитета 2 
Тим за 
пречишћавање 
воде 2                       
Деминирање и 
уклањање ЕСЗР-а 
2 
 

Тим за 
пречишћавање 
воде 10 
 
 
Спасавање на 
води и под водом 
2 
Тим пумпи 
великог 
капацитета 1 
Тим за 
пречишћавање 
воде 2                       
Деминирање и 
уклањање ЕСЗР-а 
3 
 
 
Спасавање на 
води и под водом 
4 
Тим пумпи 
великог 
капацитета 2 
Тим за 

пречишћавање 

воде 2                       

Деминирање и 

уклањање ЕСЗР-а 

2 

 
 
Реализована 
специјалистичка 
обука, изражена 
бројем 
 
 
 
 
 

Реализоване 
теренске вјежбе, 
изражене бројем 
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се дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС. У колону „Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет“ уноси се назив стратегије развоја или секторске 
стратегије, те стратешки циљ и приоритет којем мјера припада. У колону „Назив и шифра програма“ уноси се назив и шифра програма из захтјева за ДОБ или буџета РОУ или ЈЛС 
којем мјера припада. У колону „Идикатори“ преузимају се одговарајући индикатори из стратегије развоја или секторске стратегије. Уколико не постоји стратешки документ из 
којег се преузимају индикатори, они се дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС. Полазна вриједност преузима се заједно са припадајућим индикатором из 
стратегије развоја или секторске стратегије, док се циљна вриједност посебно процјењује за средњорочни период. У табелу Б. Додаје се онолико празних редова колико је мјера, 
односно индикатора са припадајућим полазним и циљним вриједностима.  

 
 

В.  

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу очекиваног 

резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности  

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

Извори и износи планираних финансијских  
средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.1.1 Достављање нацрта Закона о 
заштити и спасавању на мишљење 
надлежним институцијама 

 
 

2023 

Прибављање 
мишљења 
кључних 
партнера у 
систему заштите 
и спасавања 

 
 

Директор 
РУЦЗ 

 Буџет 1000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 1000   

1.1.2 Достављање Закона о заштити и 
спасавању у форми нацрта и приједлога 
на усвајање 

 
 

2023 

Усвојен Закон о 
заштити и 
спасавању у 
складу са 
прописима и 
процедуром 

 
 

Директор 
РУЦЗ 

 Буџет 1000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 1000   

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 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.):  
 
 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:  
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1.1.3 Именовање радних група за израду 
подзаконских аката 
 

 
 

2023 

 
Ефикасност и 
међусекторски 
принцип рада 

 
 

Директор 
РУЦЗ 

 Буџет 13.000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 13.000   

1.1.4 Израда подзаконских аката  
 

 
 

2024 

 
 

Израђени 
прописи у складу 
са Законом 

 
 

Радне групе 

 Буџет  305.000  

Кредит    

Донације 
/ Грант 

   

Остало    

Укупно  305.000  

1.1.5 Прибављање потребних  
сагласности, доношење аката у 
надлежности РУЦЗ РС и достављање 
подзаконских аката у надлежности 
Владе Републике Српске на усвајање 
 

 

 

2024 

 
 
Прибављање 
сагласности 
кључних 
партнера 

 

 

Сви сектори 

 Буџет  63.100  

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно  63.100  

Кредит    

1.1.6 Израда СОП-а 
 

 

 

2023 

 
Унапријеђена 
ефикасност и 
безбједност у 
раду 
специјализовани
х јединица и 
тимова 

 

 

Радне групе 

 Буџет 378.000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 378.000   

1.1.7 Анализа усклађености 
достигнутог нивоа оспособљености 
јединица и тимова са међународним 
стандардом 

 Унапријеђена 
ефикасност и 
оперативност 
специјализованих 

Одјељење за 
обуку, 
међунаро-

 Буџет 900.000 890.000 824.000 

Кредит    

Донације/
Грант 
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 На 
годишњем 

нивоу 

јединица и 
тимова 

дну сарадњу 
и информис. 

Остало    

Укупно 900.000 890.000 824.000 

1.1.8 Ревидирање постојећих 
стандардних оперативних процедура 
 

 

На 
годишњем 

нивоу 

 
Унапријеђена 
ефикасност и 
оперативност 
специјализовани
х јединица и 
тимова 

 

Старјешине 
специјали- 

зованих 
јединица и 
тимова 

 Буџет 210.000 210.000 195.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 210.000 210.000 195.000 

1.1.9 Усклађивање прописа са правном 
тековином ЕУ 
 

 

 

2025 

 
 
Усклађени 
прописи са 
правном 
тековином ЕУ 

 

 

Сви сектори 

 Буџет   50.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   50.000 

1.1.10 Превођење појединих прописа на 
енглески језик 

 

 

2025 

 
 
Доступни 
прописи на 
међународном 
нивоу 

Одјељење за 
обуку, 
информиса-
ње и 
међунаро-
дну сарадњу 

 Буџет   45.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   45.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 1.503.000 1.468.100 1.114.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 1.503.000 1.468.100 1.114.000 

1.2 Успостављање рационалне структуре Републичке управе цивилне заштите 
Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.):  
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Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:  
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

Извори и износи планираних финансијских  
средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.2.1 Израда приједлога Правилника о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у РУЦЗ и 
достављање приједлога на разматрање 
Влади Републике Српске 

2023 

Ефикасан и 
функционалан 
модел 
организовања 
РУЦЗ 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 50.000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 50.000   

1.2.2 Израда нацрта и приједлога 
буџетског захтјева и ребаланса буџета 
кроз БПМИС апликацију и достављање 
Министарству финансија Владе 
Републике Српске и праћење извршења 
буџета.   

 

 

На 
годишњем 

нивоу 

Нацрт и 
приједлог 
буџетског 
захтјева  
израђен по 
инструкцији 1 и 2 
Министарства 
финасија и  

 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 Буџет 16.000 16.000 16.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 16.000 16.000 16.000 

1.2.3 Израда финасијских планова и 
праћење њихове реализације 
 

 

На 
годишњем 

нивоу 

Израђени 
финансијски 
планови по 
кварталима за I, II, 
III квартал, те за 
октобар и 
новембар текуће 
године у складу са 

 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 Буџет 12.000 12.000 12.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 12.000 12.000 12.000 
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Законом о 
извршењу буџета 

1.2.4  Вођење пословних књига (главне и 
помоћних) и рачуноводствено – 
књиговодствени послови  
 

 

На 
годишњем 

нивоу 

Уредна и ажурна 
књиговодствена 
евиденција по 
принципима 
рачуноводствених 
политика и 
стандарда(прокњ
и-жене све 
обавезе и 
потраживања у 
Модулобавеза 
односно 
потраживања; 
Обрачунати путни 
налози; 
Укњижена 
основна средства 
и инвентар у 
главну и помоћну 
књигу; 
Обрачуната 
амортизација и 
ревалоризација 
основних 
средстава, 
Поднијети 
захтјеви за 
рефундацију од 
фондова 
социјалног 
осигурања  

 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 Буџет 98.000 98.000 98.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 98.000 98.000 98.000 

   Буџет 25.000 25.000 25.000 
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1.2.5 Обрачун плата и накнада  и 
подношење пријава Мјесечна пријава 
пореза по одбитку 
 

На 
годишњем 

нивоу 

Обрачунате плате 
и накнаде за 12 
мјесеци кроз 
Модул 
централизованог 
обрачуна плата; 
Поднијете пријаве 
Мјесечна пријава 
пореза по одбитку 
(Образац 1002) за 
свих 12 мјесеци 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 25.000 25.000 25.000 

1.2.6 Активности у вези успостављања 
интерне контроле и ревизије 

 

 

На 
годишњем 

нивоу 

 

Проведене 
активности 
финансијског 
управљања и 
контроле у складу 
са Планом рада за 
успостављање и 
развој система 
финансијског 
управљања и 
контрола 

 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 Буџет 19.000 19.000 19.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно    

Укупно 19.000 19.000 19.000 

1.2.7 Израда статистичких извјештаја 
 

 

На 
годишњем 

нивоу 

 

Сачињени 
статистички 
мјесечни 
извјештаји о 
запосленима и 
платама 
запослених 
(Образац РАД-1) 
за 12 мјесеци; 

 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 Буџет 10.000 10.000 10.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 10.000 10.000 10.000 
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Годишњи 
извјештај о 
инвестицијама 
(Образац ИНВ-01), 
Извјештај о 
буџетским 
издвајањима за 
истраживање и 
развој (Образац 
БИИР); Годишњи 
Извјештај о 
истраживању и 
развоју за 
државни сектор и 
непрофитне 
организације 
(Образац ИР -3) 

1.2.8 Инвентарисање и утврђивање 
стварног стања имовине и обавеза  
 

 

На 
годишњем 

нивоу 

Сравњени сви 
Изводи 
отворених ставки 
са добављачима; 
Донијете Одлуке 
о утврђеним 
мањковима и 
вишковима, 
Одлука о отпису 
дотрајале и 
неупотребљиве 
опреме  

 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 Буџет 30.000 30.000 30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно    

Укупно 30.000 30.000 30.000 

1.2.9 Израда и достављање 
периодичних и годишњих финансијских 
извјештаја 
 

На 
годишњем 

нивоу 

За I, II i III квартал, 
сачињен 
Извјештај о броју 
и структури 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 Буџет 10.000 10.000 10.000 

Кредит    

Донације/
Грант 
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запослених – 
Образац 7 и 
достављен 
Министарству 
финансија; 
Сачињен 
Годишњи 
финансијски 
извјештај са сетом 
образаца и 
забиљешкама и 
достављен 
Министарству 
финансија 

Остало    

Укупно 10.000 10.000 10.000 

1.2.10 Кандидовање пројеката за 
финансирање из Програма јавних 
инвестиција кроз ПИМИС апликацију и  
спровођење пројекта – домаћих и 
међународних 
 

 

На 
годишњем 

нивоу 

Попуњени 
обрасци 
„Информација о 
пројекту“ (ИП 
обрасци) и 
достављени 
Министарству 
финансија; 
поднијети захтјев 
за оперативност 
буџета за 
спровођење 
одобрених 
пројеката – 
домаћих и 
међународних  и 
књиговодствена 
евиденција 
трошкова и 
издатака 

 

Одјељење за 
развој и 
аналитику 

 Буџет 30.000 30.000 30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 30.000 30.000 30.000 
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1.2.11 Израда годишњег Плана набавке 
роба, услуга и радова за текућу годину 

На 
годишњем 

нивоу 

План набавке 
роба, услуга и 
радова урађен 
према ЗЈН БиХ 

 

 

Одјељење за 
имовину и 
капиталне 
инвестиције 

 Буџет 10.000 10.000 10.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 10.000 10.000 10.000 

1.2.12 Контрола реализације уговора  

На 
годишњем 

нивоу 

Извјештаји и 
реализацији 
уговора о 
набавци, 
записници 
Комисија о 
контроли  

 

Одјељење за 
имовину и 
капиталне 
инвестиције 

 Буџет 17.000 17.000 17.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

 Укупно 17.000 17.000 17.000 

1.2.13 Израда Плана и Израда 
Извјештаја о потрошњи горива за 
возила и машине 

На 
годишњем 

нивоу 

Мјесечни 
планови 
потрошње горива 
и Извјештаји о 
употреби возила 
и потрошњи 
горива   

 

 

Одјељење за 
имовину и 
капиталне 
инвестиције 

 Буџет 24.000 24.000 24.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 24.000 24.000 24.000 

1.2.14 Израда годишњег Плана 
редовног одржавања и сервисирања 
возила и извршење плана 

На 
годишњем 

нивоу 

Извјештаји и 
редовном 
сервисирању 
возила   

Одјељење за 
имовину и 
капиталне 
инвестиције 

 Буџет 110.000 110.000 110.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    
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Укупно 110.000 110.000 110.000 

1.2.15  Редовно обављање техничких 
прегледа и регистрације возила те каско 
осигурање возила 

На 
годишњем 

нивоу 

Редовно 
регистрована и 
осигурана возила    

 

 

Одјељење за 
имовину и 
капиталне 
инвестиције 

 Буџет 25.000 25.000 25.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 25.000 25.000 25.000 

1.2.16 Пријем и складиштење опреме и 
МТС-а, дистрибуција и контрола 
употребе опреме 

На 
годишњем 

нивоу 

Адеквано 
ускладиштена и 
евидентирана 
опрема и МТС 

 

 

Одјељење за 
имовину и 
капиталне 
инвестиције 

 Буџет 42.000 42.000 42.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 42.000 42.000 42.000 

1.2.17 Вођење прописаних магацинских  
евиденција, реверса о издатом МТС-у, 
вођење евиденција у уграђеним 
резервним дијеловима у сервисној 
радионици  

На 
годишњем 

нивоу 

Евиденције о 
кретању МТС-а, 
радни налози о 
сервисирању 
возила и машина 

Одјељење за 
имовину и 
капиталне 
инвестиције 

 Буџет 23.000 23.000 23.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 23.000 23.000 23.000 

1.2.18  Израда појединачних Одлука о 
набавци по директом споразуму те 

Евиденција свих 
поступака Јавних 

  Буџет 15.000 25.000 25.000 

Кредит    
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израда Измјене и допуне плана набавки 
и појединачних Посебних одлука о 
набавци и Угвора по директом 
споразуму, евидентирање свих набавки 
кроз систем ЕЈН 

На 
годишњем 

нивоу 

набавки са 
појединачним 
Одлукама  

Одјељење за 
имовину и 
капиталне 
инвестиције 

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 15.000 25.000 25.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 566.000 526.000 526.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 566.000 526.000 526.000 

1.3 Успостављање Републичког центра за обуку и интервенције  Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.):  

 Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:  
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

Извори и износи планираних финансијских  
средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.3.1 Реализација пројекта и изградња 
објеката и инфраструктуре Републичког 
центра за обуку и интервенције на 
локацији Подручног одјељења цивилне 
заштите Бијељина 

2025 

Успостављен 
систем и 
инфраструктура 
за обуку субјеката 
и снага заштите и 
спасавања 

Одјељење за 
капиталне 
инвестиције 

 

Буџет   30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   30.000 

1.3.2 Дефинисање структуре послова и 
систематизација радних мјеста у 

2023 Успостављена 
рационална и 

Одјељење за 
правне, 

 Буџет 8.000   

Кредит    
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Републичком центру за обуку и 
интервенције 

ефикасна 
структура 
Републичке 
управе цивилне 
заштите за 
послове 
обучавања и 
оспособљавања 

кадровске и 
опште 
послове 

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 8.000   

1.3.3 Достављање приједлога 
Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста на 
мишљење и даљи поступак 

  

2023 

Успостављена 
рационална и 
ефикасна 
структура 
Републичке 
управе цивилне 
заштите за 
послове 
обучавања и 
оспособљавања 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 1.000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 1.000   

1.3.4 Подношење захтјева за издавање 
употребне и других дозвола за објекат 

2025 

Републички 
центар за обуку и 
интервенције 
функционише на 
легалан и законит 
начин 

Одјељење за 
капиталне 
инвестиције 

 

Буџет   5.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   5.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе  

Буџет 9.000  35.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 9.000  35.000 

1.4 Успостављање Логистичко-мобилизацијског центра заштите и спасавања  
 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
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Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.4.1 Реализација пројекта и изградња и 
редизајн постојећих објеката и 
инфраструктуре Логистичко-
мобилизацијског центра на локацијама 
на подручју Подручног одјељења 
цивилне заштите Соколац и Подручног 
одјељења цивилне заштите Бања Лука 

2025 

Успостављена 
инфраструктура и 
објекти за 
логистичке 
потребе и 
мобилизацију 
субјеката и снага 
заштите и 
спасавања 

Одјељење за 
капиталне 
инвестиције 

 

Буџет   27.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   27.000 

1.4.2 Дефинисање структуре послова и 
систематизација радних мјеста у 
Логистичко-мобилизацијском центру 

2023 

Успостављена 
рационална и 
ефикасна 
структура 
Републичке 
управе цивилне 
заштите за 
мобилизацију и 
логистичке 
потребе 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 5.000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 5.000   

1.4.3 Достављање приједлога 
Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста на 
мишљење и даљи поступак 

2023 

Успостављена 
рационална и 
ефикасна 
структура 
Републичке 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 

 

Буџет 1.000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    
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  управе цивилне 
заштите за 
мобилизацију и 
логистичке 
потребе 

опште 
послове 

Укупно 1.000   

1.4.4 Подношење захтјева за издавање 
употребне и других дозвола за објекат 

2025 

Логистичко-моби- 
лизацијски 
центар 
функционише на 
легалан и законит 
начин 

Одјељење за 
капиталне 
инвестиције 

 

Буџет   10.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   10.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 6.000  37.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 6.000  37.000 

1.5 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 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.5.1 Техничка подршка за 
реорганизацију система 121 и система 
система 112 

2025 

Израђен 
функционални 
модел броја 112 и 
достављен Влади 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-

 

Буџет   100.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

200.000 100.000 100.000 
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Републике Српске 
на разматрање. 
 
Успостављен 
Републички 
центар 112 на 
двије локације 
(главна: сједиште 
РУЦЗ РС И. 
Сарајево и 
резервна: ПОЦЗ 
Бања Лука). 
 
Републички 
центар 112 увезан  
са другим 
центрима и 
субјектима од 
значаја за заштиту 
и спасавање. 

ње и 
упозоравање  

Остало    

Укупно 200.000 100.000 200.000 

1.5.2 Набавка хардверске и сифтверске 
опреме 

2024-2025 

Обезбјеђени 
технички и 
информатички 
услови за рад 
Центра у складу 
са прописаним 
стандардом 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-
ње и 
упозоравање 

 

Одјељење за 
капиталне 
инвестиције 

 

Буџет   100.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

 500.000 700.000 

Остало    

Укупно  500.000 800.000 

1.5.3 Израда План и програма обуке и 
спровођење обуке за особље укључено у 
систем 112 

2024-2025 

Запослени у 
Центру 112 су у 
потпуности 
оспособљени за 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-

 

Буџет  50.000 50.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

 100.000 100.000 

Остало    
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обављање својих 
радних задатака 

ње и 
упозоравање Укупно  150.000 150.000 

1.5.4 Израда Стандардних оперативних 
процедура за рад Центра и размјена 
података између Центра 112 и субјеката 
од значаја за заштиту и спасавање 
 

2024-2025 

Центар 112 
обавља радне 
задатке у складу 
са прописаним 
стандардом 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-
ње и 
упозоравање 

 

Буџет  20.000 20.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

 50.000 50.000 

Остало    

Укупно  70.000 70.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет  70.000 270.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

200.000 750.000 950.000 

Остало    

Укупно 200.000 820.000 1.220.000 

1.6 Успостављање система радио везе у Републици Српској Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.6.1 Извршен избор извођача радова и 
реализована  набавка, закључен уговор 
о кориштењу репетитора 

2023-2025 

Потписани 
Уговори о 
кориштењу 
постојеће 
репетиторске 
мреже у 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-
ње и 
упозоравање 

 

 

Буџет 220.000 100.000 100.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

  50.000 

Остало    

Укупно 220.000 100.000 150.000 
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Републици 
Српској. 
 
Потписан уговор 
са извођачем 
радова за 
постављање 
нових 
недостајућих 
фиксних 
репетитора, као и 
набавка 
потребних 
мобилних 
репетитора. 

Одјељење за 
капиталне 
инвестиције  

 

1.6.2 Имплементација пројекта ВХФ 
радио везе на територији Републике 
Српске, у двије фазе – постављање 
репетитора по регијама и међусобно 
увезивање путем линка 

2023-2025 

Постављени 
недостајући 
репетитори на 
цијелом подручју 
Републике 
Српске, систем 
одвојен по 
подручним 
одјељењима 
цивилне заштите. 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-
ње и 
упозоравање 

 

 

 

Буџет 50.000 50.000 50.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

  50.000 

Остало    

Укупно 50.000 50.000 100.000 

1.6.3 Контрола успоставе КТ мреже са 
јединицама локалне самоуправе у 
Републици Српској 

2025 

Систем КТ и ВХФ 
мреже 
функционише у 
складу са 
намјеном 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-
ње и 
упозоравање 

 

Буџет   50.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   50.000 

1.6.4  Обука корисника система везе 2025 

Реализована 
обука за све 
кориснике 
система веза у 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-

 

Буџет   25.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

  25.000 
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Републици 
Српској 

ње и 
упозоравање 

Остало    

Укупно   50.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 270.000 150.000 225.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

  125.000 

Остало    

Укупно 270.000 150.000 350.000 

1.7 Успостављен сектор за послове надзора Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.):  

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.7.1 Успостављено техничко 
обезбјеђење објеката који припадају 
Управи: Републички центар за обуку и 
интервенције, Мобилизацијско 
логистички центар и зграда Управе у 
сједишту 

 
 

2025 

 
Обезбијеђени и 
сигурни објекти 
Управе и опрема 
у њима 

Одјељење за 
послове 
заштите и 
обезбјеђења 
објеката 

 

Буџет   15.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   15.000 

1.7.2 Преузимање радника који су до 
сада вршили послове обезбјеђења на 
објектима и пријем недостајућих 
радника 

 
 

2025 

 
Запослено 10 
радника 
обезбјеђења - 
портира 

 
 

Директор 
РУЦЗ 

 

Буџет   280.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   280.000 

 Буџет   5.000 
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1.7.3 Успостављено физичко 
обезбјеђење објеката који припадају 
Управи: Републички центар за обуку и 
интервенције, Мобилизацијско 
логистички центар и зграда Управе у 
сједишту 

 
2025 

Обезбијеђени и 
сигурни објекти 
Управе и опрема у 
њима 

Одјељење за 
послове 
заштите и 
обезбјеђења 
објеката 

 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   5.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет   300.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   300.000 

1.8 Ефикасан инспекцијски надзор Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.8.1 Пријем три инспектора заштите и 
спасавања  

 
 

2025 
 

 
Формирано 
Одјељење за 
надзор са 5 
инспектора 

 
Одјељење за 
послове 
надзора 

 

Буџет   84.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   84.000 

1.8.2 Вршење инспекцијског надзора из 
области заштите и спасавања на 
територији Републике Српске 

 
На годишњем 

нивоу 

 
64 извршених 
инспекцијских 

 
Одјељење за 
послове 
надзора 

 

Буџет 150.000 150.000 200.000 

Кредит    

Донације/
Грант 
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надзора по 
години 

Остало    

Укупно 150.000 150.000 200.000 

1.8.3 Доношење рјешења и 
предузимање мјера у складу са Законом 

 

На годишњем 
нивоу 

Надзор 
реализован у 
складу са 
Законом и 
надлежностима 
инспектора 

 

Инспектори  

 

Буџет 10.000 10.000 7.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 10.000 10.000 7.000 

1.8.4 Подношење извјештаја директору 
и анализа стања из области заштите и 
спасавања  по основу извршеног 
инспекцијског надзора 

 

 

На годишњем 
нивоу 

Идентификоване 
слабости и 
дефинисани 
приједлози за 
унапређење 
стања у области 
заштите и 
спасавања 

 

Главни 
републички 
инспектор за 
заштиту и 
спасавање 

 

Буџет 45.000 45.000 45.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 45.000 45.000 45.000 

1.8.5 Учешће у изради закона, других 
прописа и општих аката 

 

 

На годишњем 
нивоу 

 
 
Ефикаснији и 
ефективнији рад 
РУЦЗ 

Главни 
републички 
инспектор за 
заштиту и 
спасавање и 
инспектори 

 

Буџет 40.000 40.000 20.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 40.000 40.000 20.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 245.000 245.000 356.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 245.000 245.000 356.000 

1.9 Кадровско јачање РУЦЗ РС кроз примјену и уважавање највиших критеријума стручности 
 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

Индикатор на 
нивоу 

Носилац ПЈИ 
 

Извори и износи планираних финансијских  
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 очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

(најмањи 
организаци-

они дио) 

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.9.1 Израда Кадровског плана 
На годишњем 

нивоу 
Урађен 

кадровски план 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 10.000 10.000 10.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 10.000 10.000 10.000 

1.9 2 Достављање Нацрта кадровског 
плана Министарству финансија 
Републике Српске на мишљење 

На годишњем 
нивоу 

Кадровски план 
усклађен са 
Буџетом 

Одјељење за 

правне, 

кадровске и 

опште 

послове 

 

Буџет 1.000 1.000 1.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 1.000 1.000 1.000 

1.9.3 Достављање Кадровског плана 
Агенцији за државну управу Републике 
Српске на даљи поступак 
 

На годишњем 
нивоу 

Усвојен 
кадровски план 

Одјељење за 

правне, 

кадровске и 

опште 

послове 

 

Буџет 1.000 1.000 1.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 1.000 1.000 1.000 

1.9.4 Објављивање конкурса за попуну 
упражњених радних мјеста 

На годишњем 
нивоу 

Упражњена 
радна мјеста 
попуњена у 
складу са 
Правилником 

Одјељење за 

правне, 

кадровске и 

опште 

послове 

 

Буџет 10.000 20.000 3.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 10.000 20.000 3.000 

1.9.5 Провођење процедуре пријема Упражњена 
радна мјеста 

 Буџет 18.000 25.000 7.000 

Кредит    
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На годишњем 
нивоу 

попуњена у 
складу са 
Правилником 

Одјељење за 

правне, 

кадровске и 

опште 

послове 

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 18.000 25.000 7.000 

1.9.6 Извођење специјалистичких и 
стручних обука 

На годишњем 
нивоу 

Запослени у 
Републичкој 
управи цивилне 
заштите су 
оспособљени за 
обављање својих 
радних задатака 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информиса-
ње 

 

Буџет 100.000 100.000 70.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 100.000 100.000 70.000 

1.9.7 Ажурирање података у 
Централном регистру кадрова 

На годишњем 
нивоу 

Ажурни подаци у 
Централном 
регистру кадрова 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 3.000 3.000 3.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 3.000 3.000 3.000 

1.9.8 Достављање извјештаја о уносу 
података Агенцији за државну управу 

На годишњем 
нивоу 

Ажурни подаци о 
запосленим 
радницима у 
РУЦЗ 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 2.000 2.000 2.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 2.000 2.000 2.000 

1.9.9 Израда рјешења о оцјењивању 
На годишњем 

нивоу 

Сви запослени 
оцијењени у 
складу са 
Правилником 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 8.000 8.000 8.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 8.000 8.000 8.000 

Сви запослени 
оцијењени у 

Одјељење за 
правне, 

 Буџет 2.000 2.000 2.000 

Кредит    
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1.9.10 Достављање извјештаја о 
оцјењивању Агенцији за државну 
управу 

На годишњем 
нивоу 

складу са 
Правилником 

кадровске и 
опште 
послове 

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 2.000 2.000 2.000 

1.9.11 Израда рјешења о правима и 
обавезама државних службеника и 
намјештеника 

На годишњем 
нивоу 

Сви запослени 
користе своја 
права и 
испуњавају 
обавезе у складу 
са прописима 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 80.000 80.000 80.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 80.000 80.000 80.000 

1.9.12 Израда правилника и других 
општих аката 
 

На годишњем 
нивоу 

Усвојени 
правилници и 
други општи акти 

Сви сектори  

Буџет 170.000 190.000 120.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 170.000 190.000 120.000 

1.9.13 Едукација запослених путем 
семинара или вјежби које се организују 
на тему заштите и спасавања, јавних 
набавки, радних односа и сл. 
 

На годишњем 
нивоу 

Запослени 
радници су 
оспособљени за 
извршавање 
радних задатака 

Одјељење за 
обуку, 
међународни 
сарадњу и 
информиса-
ње 

 

Буџет 60.000 60.000 60.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 60.000 60.000 60.000 

1.9.14 Преквалификација или 
доквалификација запослених код којих 
је смањена радна способност 

2025 

Запослени 
радници 
извршавају радне 
задатке у оквиру 
процијењених 
радних 
способности 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет   10.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   10.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 465.000 502.000 377.000 

Кредит    

Донације/
Грант 
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Остало    

Укупно 465.000 502.000 377.000 

1.10 Спровођење Стратегије борбе против корупције у складу са прокламованим циљевима Владе 
Републике Српске  

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

1.10.1 Израда Плана интегритета 2023 
Урађен План 
интегритета 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 50.000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 50.000   

1.10.2 Анализа и израда периодичних 
извјештаја о спровођењу Плана 
интегритета 

2025 

Урађени 
извјештаји о 
спровођењу 
Плана 
интегритета 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет   3.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   3.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 50.000  3.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 50.000  3.000 

2.1 Формирање републичких јединица и тимова заштите и спасавања специјализоване намјене Назив и шифра програма 
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(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

2.1.1 Избор припадника јединица и 
тимова, дефинисање стандарда опреме 
 

2025 

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 

Сви сектори  

Буџет   22.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   22.000 

2.1.2 Реализација пројеката који су у 
функцији реализације активности на 
формирању јединица и тимова 

На годишњем 
нивоу 

Реализовани 
пројекти  

Сви сектори  

Буџет 130.000 160.000 105.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    
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Укупно 130.000 160.000 105.000 

2.1.3 Спровођење Закључка Владе 
Републике Српске број: 04/1-012-2-
2406/22 од 07.07.2022. године и 
достављање Влади Републике Српске 
Извјештаја о проведеном поступку 

2023 

Достављен 
Приједлог одлуке 
Влади Републике 
Српске на 
разматрање 

Одјељење за 
правне, 
кадровске и 
опште 
послове 

 

Буџет 21.000   

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 21.000   

2.1.4 Обучавање, оспособљавање 
јединица и тимова у складу са ЕУ 
стандардима 
 

На годишњем 
нивоу 

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 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информиса-
ње 

 

Буџет 100.000 100.000 70.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 100.000 100.000 70.000 

2.1.5 Обучавање припадника 
ватрогасно-спасилачких јединица и 
припадника цивилне заштите јединица 
локалне самоуправе 

На годишњем 
нивоу 

Оспособљене и 
обучене 
ватрогасно-
спасилачке 
јединице и 
припадници 
цивилне заштите 
јединица локалне 
самоуправе 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информиса-
ње 

 

Буџет    

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало 600.000 600.000 600.000 

Укупно 600.000 600.000 600.000 
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2.1.6  Додатно опремање, текуће и 
инвестиционо одржавање средстава и 
опреме 

2025 

Јединице и 
тимови заштите и 
спасавања 
специјализоване 
намјене 
опремљени у 
складу са 
прописаним 
стандардом 

Одјељење за 
капиталне 
инвестиције 

 

Буџет   20.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   20.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 251.000 260.000 217.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало 600.000 600.000 600.000 

Укупно 851.000 860.000 817.000 

2.2 Израђен и примјењив републички план заштите и спасавања заснован на методологији ризико-
базираног димензионирања, са ажурном процјеном ризика, картама ризика и мапама опасности 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

2.2.1 Подршка у изради планских 
докумената јединицама локалне 
самоуправе 

2025 

Радне групе 
јединица локалне 
самоуправе 
обучене и 
оспособљене за 
израду и 

Одјељење за 
планирање и 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет   20.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   20.000 
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ажурирање 
докуманата 
Плана заштите и 
спасавања 

2.2.2 Именовање радне групе и израда 
Плана заштите и спасавања Републике 
Српске 

2024 

Радна група 
именована и 
израђен План 
заштите и 
спасавања 
Републике Српске 

Одјељење за 
планирање и 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет  120.000  

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно  120.000  

2.2.3 Израда Наставног плана и 
програма обуке 

2023 
Урађен Наставни 
план и програм 
обуке 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информиса-
ње 

 

Буџет   60.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   60.000 

2.2.4 Спровођење обуке у складу са 
Републичким наставним планом и 
програмом 

На годишњем 
нивоу 

Реализован 
Наставни план и 
програм обуке 

Сви сектори  

Буџет 250.000 270.000 145.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 250.000 270.000 145.000 

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

2025 
Урађене базе 
података 

Сви сектори  

Буџет   60.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   60.000 

2.2.6 Израда Приједлога плана набавке 
недостајућих средстава и опреме за 
републичке специјализоване јединице и 

На годишњем 
нивоу 

Републичке 
специјализоване 
јединице и 
тимови заштите и 
спасавања 

Одјељење за 
капиталне 
инвестиције 

 

Буџет 6.000 10.000 6.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    
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тимове заштите и спасавања и 
спровођење процедуре набавке 

опремљене у 
складу са 
прописаним 
стандардом 

Укупно 6.000 10.000 6.000 

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

На годишњем 
нивоу 

Реализовани 
пројекти 

Одјељење за 
планирање и 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет 80.000 80.000 80.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 80.000 80.000 80.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 336.000 480.000 371.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 336.000 480.000 371.000 

2.3  Развијење свијести о ризицима, безбједности и отпорности заснованој на коришћењу знања, 
иновација и едукације 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

2.3.1 Промоција темељних вриједности 
заштите и спасавања/цивилне заштите у 
Републици Српској 

На годишњем 
нивоу 

Стручна и друга 
јавност су 
упознате са 
темељним 
вриједностима и 

Сви сектори  

Буџет 72.000 92.000 27.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    
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принципима 
заштите и 
спасавања/цивил
не заштите 

Укупно 72.000 92.000 27.000 

2.3.2 Промоција броја за хитне ситуације 
121/112 

На годишњем 
нивоу 

Субјекти система 
заштите и 
спасавања 
упознати су са 
значајем, 
функцијом и 
начином 
позивања броја 
за хитне 
ситуације 121/112 

Одјељење за 
осматрање, 
обавјештава-
ње и 
узбуњивање 

 

Буџет 15.100 15.100 15.100 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 15.100 15.100 15.100 

2.3.3 Сарадња са научним, 
високошколским и школским 
установама 

На годишњем 
нивоу 

Сарадња са 
научним, 
високошколским 
и школским 
установама се 
редовно одвија 

Сви сектори  

Буџет 84.000 94.000 34.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 84.000 94.000 34.000 

2.3.4 Афирмација Републичке 
платформе за смањење ризика од 
катастрофа 

2025 

Стручна и друга 
јавност су 
упознате са 
циљевима 
Републичке 
платформе за 
смањење ризика 
од катастрофа 

Сви сектори  

Буџет   58.200 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   58.200 

2.3.5 Организација стручних и научних 
скупова 

2025 
Одржани научни 
и стручни скупови 

Сви сектори  

Буџет   12.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    
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Укупно   12.000 

2.3.6 Сарадња са невладиним сектором 
На годишњем 

нивоу 

Сарадња са 
невладиним 
сектором се 
редовно обавља 

Сви сектори  

Буџет 84.000 89.000 34.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 84.000 89.000 34.000 

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 

2025 
Реализовани 
пројекти 

Сви сектори  

Буџет   35.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   35.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 255.100 290.100 215.300 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 255.100 290.100 215.300 

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 

Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

 
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 

 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

 
Извори и износи планираних финансијских  

средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 
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2.4.1 Израда Приједлога плана одбране 
од поплава у Републици Српској, 
прибављање потребних мишљења и 
достављање Влади Републике Српске на 
разматрање 

На годишњем 
нивоу 

Урађен Приједлог 
плана одбране од 
поплава у 
Републици 
Српској, 
прибављена 
мишљења 
надлежних 
институција и 
достављен 
Приједлог Влади 
Републике Српске 
на разматрање 

Одсјек за 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет 30.000 30.000 30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 30.000 30.000 30.000 

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, прибављање 
потребних мишљења и достављање 
Влади Републике Српске на разматрање 

На годишњем 
нивоу 

Урађен Приједлог 
плана активности 
у припреми и 
спровођењу 
мјера заштите и 
спасавања од 
шумских и других 
пожара на 
отвореном 
простору у 
Републици 
Српској, 
прибављена 
мишљења 
надлежних 
институција и 
достављен 
Приједлог Влади 
Републике Српске 
на разматрање 

 

 

 

Одсјек за 

мјере 

цивилне 

заштите 

 

Буџет 30.000 30.000 30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 30.000 30.000 30.000 

Буџет 30.000 30.000 30.000 
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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 разматрање 

2023 

Урађен Приједлог 
плана активности 
на спровођењу 
мјера заштите и 
спасавања од 
већих сњежних 
падавина и 
снијега од 
интереса за 
Републику Српску 
за период 2024-
2027. године, 
прибављена 
мишљења 
надлежних 
институција и 
достављен 
Приједлог Влади 
Републике Српске 
на разматрање 

 

 

 

 

 

Одсјек за 

мјере 

цивилне 

заштите 

 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 30.000 30.000 30.000 

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 разматрање 

2023 

Урађен Приједлог 
плана активности 
у припреми и 
спровођењу 
мјера заштите и 
спасавања од 
земљотреса у 
Републици 
Српској за период 
2024-2027. 
године, 
прибављена 
мишљења 
надлежних 
институција и 

 

 

Одсјек за 

мјере 

цивилне 

заштите  

Буџет 30.000 30.000 30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 30.000 30.000 30.000 
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достављен 
Приједлог Влади 
Републике Српске 
на разматрање 

2.4.5 Израда Приједлога Плана 
деминирања и достављање Влади 
Републике Српске на разматрање 

На годишњем 
нивоу 

Урађен Приједлог 
плана 
деминирања и 
достављен Влади 
Републике Српске 
на разматрање 

Сектор за 
деминирање 

 

Буџет 30.000 30.000 30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 30.000 30.000 30.000 

2.4.6 Израда Средњорочног плана рада 
Републичке управе цивилне заштите, 
прибављање потребних мишљења и 
достављање Влади Републике Српске на 
разматрање 

2025 

Урађен Приједлог 
средњорочног 
плана рада 
Републичке 
управе цивилне 
заштите, 
прибављена 
потребна 
мишљења и 
достављен 
Приједлог плана 
Влади Републике 
Српске на 
разматрање 

Одјељење за 
планирање и 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет 90.000 90.000 90.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 90.000 90.000 90.000 

2.4.7 Израда годишњих планова рада 
Републичке управе цивилне заштите, 
прибављање потребних мишљења и 
достављање Влади Републике Српске на 
разматрање 

На годишњем 
нивоу 

Урађен Приједлог 
годишњег плана 
рада Републичке 
управе цивилне 
заштите, 
прибављена 
потребна 
мишљења и 
достављен 
Приједлог плана 

Одјељење за 
планирање и 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет 48.000 48.000 48.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 48.000 48.000 48.000 
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Влади Републике 
Српске на 
разматрање 

2.4.8 Израда годишњих извјештаја о 
раду Републичке управе цивилне 
заштите и достављање Влади Републике 
Српске на разматрање 

На годишњем 
нивоу 

Урађен Приједлог 
годишњег 
извјештаја о раду 
Републичке 
управе цивилне 
заштите и 
достављен 
Приједлог 
извјештаја Влади 
Републике Српске 
на разматрање 

Одјељење за 
планирање и 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет 45.000 45.000 45.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 45.000 45.000 45.000 

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 

На годишњем 
нивоу 

Израђен 
Приједлога плана 
расподјеле 
прикупљених 
средстава по 
основу члана 85. 
Закона о заштити 
од пожара 
Републике 
Српске, 
прибављене 
потребне 
сагласности и 
достављен 
Приједлог плана 
Влади Републике 
Српске на 
разматрање 

Одјељење за 
планирање и 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет 30.000 30.000 30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 30.000 30.000 30.000 

2.4.10 Израда годишњег извјештаја о 
реализацији средстава за техничко 

Урађен годишњи 
извјештај о 

Одјељење за 
планирање и 

 Буџет 15.000 15.000 15.000 

Кредит    
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опремање ватрогасно-спасилачких 
јединица јединица локалне самоуправе 
и изградњи објеката које користе 
ватрогасно-спасилачке јединице и 
достављање Влади Републике Српске на 
разматрање 

На годишњем 
нивоу 

реализацији 
средстава за 
техничко 
опремање 
ватрогасно-
спасилачких 
јединица 
јединица локалне 
самоуправе и 
изградњи 
објеката које 
користе 
ватрогасно-
спасилачке 
јединице и 
достављен 
Приједлог 
извјештаја Влади 
Републике Српске 
на разматрање 

мјере 
цивилне 
заштите 

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 15.000 15.000 15.000 

2.4.11 Израда Приједлога програма за 
смањење ризика од елементарне 
непогоде и друге несреће и достављање 
Влади Републике Српске на разматрање 

2025 

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

Одјељење за 
планирање и 
мјере 
цивилне 
заштите 

 

Буџет   15.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно   15.000 

2.4.12 Израда прилога за Акциони план 
усклађивања законодавства Републике 
Српске са правном тековином ЕУ и 

На годишњем 
нивоу 

Урађен прилог за 
Акциони план и 
достављен 
извјештај о 

Сви сектори  

Буџет 110.000 110.000 75.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    
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праксом и стандардима Савјета Европе, 
и извјештаја о реализацији истог 

његовој 
реализацији Укупно 110.000 110.000 75.000 

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 

На годишњем 
нивоу 

Члан радне групе 
учествује у раду 
Пододбора 

Члан радне 
групе 

 

Буџет 30.000 30.000 30.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 30.000 30.000 30.000 

2.4.14 Учешће у Мисијама стручне 
процјене ЕУ  

На годишњем 
нивоу 

Представници 
РУЦЗ учествују у 
Мисијама стручне 
процјене ЕУ 

Именовани 
представници 

 

Буџет 45.000 45.000 45.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 45.000 45.000 45.000 

2.4.15 Превођење законских и других 
прописа планираних за припрему у 
средњорочном периоду 

На годишњем 
нивоу 

Преведени 
прописи 

Одјељење за 
обуку, 
међународну 
сарадњу и 
информиса-
ње 

 

Буџет 80.000 80.000 80.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 80.000 80.000 80.000 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 643.000 643.000 623.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 643.000 643.000 623.000 

2.5 Деминирање, уклањање и уништавање ЕСЗР-а Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
Носилац ПЈИ 

Извори и износи планираних финансијских  
средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 
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резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

(најмањи 
организаци-

они дио) 

2.5.1 Деминирање (техничко извиђање 
и чишћење), мануелно, машински, 
употребом паса, редукована површина 
у МСП-у 

2025 

Деминирање 
реализовано у 
складу са 
годишњим 
Планом 
деминирања 

Сектор за 
деминирање 

 

Буџет 2.830.000 2.830.000 2.830.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 2.830.000 2.830.000 2.830.000 

2.5.2 . Интервентно деминирање 2025 

Деминирање 
реализовано у 
складу са 
захтјевима  

Сектор за 
деминирање 

 

Буџет 38.300 38.300 38.300 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 38.300 38.300 38.300 

2.5.3 Уклањање мина и ЕСЗР-а  2025 

Уклањање мина и 
ЕСЗР-а 
реализовано у 
складу са 
годишњим 
Планом 
деминирања 

Сектор за 
деминирање 

 

Буџет 650.000 650.000 650.000 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 650.000 650.000 650.000 

2.5.4 Уништавање мина и ЕСЗР-а 2025 

Уништавање 
мина и ЕСЗР-а 
реализовано у 
складу са 
годишњим 
Планом 
деминирања 

Сектор за 
деминирање 

 

Буџет 38.200 38.200 38.200 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 38.200 38.200 38.200 

Буџет 84.600 84.600 84.600 
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2.5.5 Интервенције према захтјевима 
јединица локалне самоуправе 

2025 

Интервенције 
реализоване у 
складу са 
захтјевима 
јединица локалне 
самоуправе 

Сектор за 
деминирање 

 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 84.600 84.600 84.600 

2.5.6 Учешће у операцијама заштите, 
спасавања и пружања помоћи 

2025 

Реализоване 
операције 
заштите, 
спасавања и 
пружања помоћи 

Сектор за 
деминирање  

 

Буџет 76.400 76.400 76.400 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 76.400 76.400 76.400 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 3.717.500 3.717.500 3.717.500 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 3.717.500 3.717.500 3.717.500 

2.6 Обука и опремање деминерског особља за специјализоване јединице заштите и спасавања Назив и шифра програма 
(преноси се из табеле Б.): 

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: 
 

Кључни стратешки пројекат / пројекат 
/ активност  

Рок 
извршења  

 

Индикатор на 
нивоу 

очекиваног 
резултата 
кључног 

стратешког 
пројекта / 
пројекта / 

активности 

Носилац 
(најмањи 

организаци-
они дио) 

ПЈИ 

Извори и износи планираних финансијских  
средстава у КМ 

Извори Година 1 Година 2 Година 3 

Сви сектори  Буџет 38.400 38.400 38.400 

Кредит    
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2.6.1 Реализација специјалистичких 
обука 

На годишњем 
нивоу 

Реализоване 
обуке у складу са 
планом 

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 38.400 38.400 38.400 

2.6.2 Реализација теренских вјежби 
На годишњем 

нивоу 

Реализоване 
вјежбе у складу 
са планом 

Сви сектори  

Буџет 38.300 38.300 38.300 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 38.300 38.300 38.300 

Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе 

Буџет 76.700 76.700 76.700 

Кредит    

Донације/
Грант 

   

Остало    

Укупно 76.700 76.700 76.700 
 
Напомена: У колону „Редни број и мјера“ уноси се одговарајућа мјера из Табеле Б. У колону „Назив и шифра програма“ уноси се назив одговарајућег програма и припадајуће 
шифре из захтјева за ДОБ или буџета РОУ или ЈЛС. У колону „Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет“ уноси се назив стартегије развоја или секторске стратегије, те 
стратешког циља и приотета којем мјера припада. Уколико се мјера дефинише на основу надлежности РОУ или ЈЛС у ову колону се не уноси ништа. 
У колону „Кључни стратешки пројекат / пројекат / активност“ уноси се назив кључног стратешког пројекта из стратегије развоја или секторске стратегије, пројекат и активност 

који доприноси реализацији мјере (преузима се из акционог плана за спровођење стратешког документа). Уколико не постоји стратешки документ из којег се преузима 
мјера, пројекти и активности се дефинишу на основу законских надлежности РОУ или ЈЛС. У колону „Рок извршења“ уноси се одговарајућа година извршења у периоду 

који обухвата средњорочни план рада, док се за пројекте дугорочног карактера у напомени наводи крајња година завршетка пројекта. У колону „Индикатор на нивоу очекиваног 
резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности“ утврђује се корист која треба да настане њиховим спровођењем. У колону „Носилац (најмањи организациони 
дио)“ уписује се најмањи организациони облик у РОУ или ЈЛС који ће бити носилац релизације. У колону „ПЈИ“ уноси се ознака одговарајућег статуса пројекта кандидован (К), 
одобрен (О) или у имплементацији (И). У колону „Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ“ уносе се износи планираних финансијских средстава према 
њиховом извору.  
 

 


