РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПЕТРОВО
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ОПШТИНЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 73. Закона о цивилној заштити Републике Српске,
Закона о измјенама и допунама закона о цивилној заштити („Службени
гласник РС“, бр:26/02, 39/03 i 29/10) и Плана активности у припреми и
спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на
отвореном простору у Републици Српској у 2011. („Службени гласник
РС, бр: 19/11) години Начелник општине Петрово доноси .-

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД ПОЖАРА У
ОПШТИНИ ПЕТРОВО
у 2011.години

1.

Извод из процјене угрожености територије општине од пожара
Петрово
1.1. Основне карактеристике

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ И
СПАШАВАЊА ОД ПОЖАРА
У ОПШТИНИ ПЕТРОВО
2011.године

Општина Петрово налази се у сјевероисточном дијелу Босне и
Херцеговине, односно средишњем јужном дијелу Републике Српске,
захватајући Спречанско поље и сјевероисточни дио планине Озрен, са
приближном површином од 118,24км2.
У ужем географском погледу општина Петрово је смјештена на
сјевероисточним обронцима планине Озрен који се спуштају у
алувијалну раван ријеке Спрече. Ако коту Краљица (к.883) поставим као
референтну тачку, крећуће се даље у смјеру казаљке на сату, гранични
оквир општине Петрово чини: Краљица – Самарић – Бојиште – Крстата
плоча – Велика Остравица (к.918) – Мала Остравица – ријека Велика
Прења (граница МЗ Карановац са МЗ Бољанић у општини Добој до
ријеке Спрече) – поље Брегуљаче и даље узводно ријеком Спречом
(граница према општини Грачаница у ФБиХ) до ушћа Бабиног потока у
Спречу – Велики Киковац – Мали Киковац – Краљица.
Поред наведеног значајно је да се општина Петрово налази се између три
значајна привредна базена: Добојског у РС и Лукавачко-Тузланског и
Зеничког у ФБиХ. Општина Петрово је од Добоја као регионалног центра
у РС удаљена око 25км, а у ФБИХ од Тузле 45км а територијално се
наслања на подручје општине Грачаница.
Административни центар општине је у МЗ Петрово.
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Структура по мјесним заједницама

Структура шума:

Петрово

25,27

897

3.000

Просјечан
број члан.
домаћ.
3,34

Какмуж

28,37

780

2.600

3,33

92

Калуђерица

10,72

126

250

1,98

23

Карановац

15,62

403

1.280

3,18

82

Кртова

12,38

70

150

2,14

12

Порјечина

13,00

259

830

3,20

64

Сочковац
Укупно
општина

12,88

392

1.180

3,01

92

118,24

2.927

9.290

3,17

79

Назив мјесне
заједнице

Површ.
(км2)

Број
домаћин.

Број
становн.

Густина
насељен.
(ст/км2)
119

Рељефно 65% територије општине Петрово чини брдско-планинско подручје
а осталих 35% територије је равничарско. Просјечна надморска висина је
534м, од 150м у долини Спрече до 918м у планинском дијелу Озрена.

Ред.
број

Структура шума

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Државне шуме
Лишћари
Четинари
Приватне шуме
Лишћари

2.2.

Четинари

1.601,50
6.438,40

1.014.557,40

4.285,3

-

30.523,70

9.590

На основу карте земљишног покривача и начина кориштења земљишта,
издвојене су следеће класе:
Класе

Управљање шумама и коришћење овог ресурса, по постојећим нормативним
рјешењима није у дјелокругу локалних надлежности.

Подручја високог
ризика од
шумског пожара
(шематски
преглед подручја
шума на карти у
прилогу 3. и 4.)
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4.836,90

Бруто маса, бруто прираст и бруто етат
(м3)
Залиха дрвне
Годишњи
Годишњи
масе
прираст
етат
286.900,00
9.080,00
5.320
495.200,00
14.470,00
4.270
85.311,70
2.688,4
147.145,70

Укупно

Укупна површина шума на подручју општине Петрово је 6.438,50 ха што
представља до 30% територије општине Петрово.
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Површин
а (ха)
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Голети
Изграђено
Изграђено/ливаде
Ливаде/обрађено
Ливаде/запуштено
Мокра земљишта
Обрађено
Обрађено/ливаде
Отворени коп
Пашњаци
Пашњаци/шуме
Шуме
Шуме/ливаде
Шуме/запуштено
Запуштено
Запуштено/ливаде
Запуштено/обрађено
Укупно:
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Површина
(ha)
1,42
50,41
59,50
2.438,79
31,31
53,69
13,71
424,61
103,19
7,33
72,04
7.056,97
37,64
14,96
85,09
462,82
4,34
10.918,82

%
0,01
0,46
0,55
22,34
0,29
0,49
0,13
3,89
0,95
0,07
0,66
64,64
0,34
0,14
0,78
4,24
0,04
100

На климатске услове на овим просторима највише утиче сјеверни
перипанонски дио који припада појасу умјерено-континенталне климе, дакле
карактеришу га топла љета, умјерено хладне зиме са просјечном годишњом
темепературом око 100 С- 110С. Евидентна су мања одступања температурних
амплитуда када су у питању равничарска и планинска подручја општине
Петрово.

Носиоци противпожарне заштите у индустријским субјектима су у
складу са прописима сами индустријски/привредни субјекти, односно
њихова руководна структура.
Носиоци противпожарне заштите у стамбеним објектима са етажним
власницима у складу са прописима сами етажни власници организовани
према прописима који регулишу област организовања етажних власника.

Падавине су углавном равномјерно распоређене са очекиваним одступањима
у погледу врсте и количине падавина у планинским и равничарским
подручјима. Најинтензивније падавине су у периоду мај-јуни. Просјечна
остварена количина падавина је 1000 – 1100 мм/м2. Углавном подручје није
карактеристично по већим елементарним непогодама, али имајући у виду
глобалне климатске промјене такве појаве се не искључују у будућности и
то у виду поплава, града, сњежних наноса, јаких вјетрова, екстремних
температура са сушом.

Вјештачки водозахвати: Орлово језеро, Црно језеро, бара Старача,
Спреча, сви већи водотокови на подручју општине: Јадрина, Сочковачка
ријека, Прења. Водозахвтни објекти вјештачки и намјенски начињени од
стране носиоца заштите од шумских пожара.
За опасности већег степена-опасности када би се морали користити и
ваздухоплови (хеликоптери првенствено) најпогоднији водозахват је
вјештачка хидроакумулација – језеро Модрац у ФБиХ

Цјелокупно подручје општине испресијецано је са више рјечица и потока од
којих су у погледу водопотенцијала значајнији: Јадрина, Пониква, Пољана,
Алушки поток, Каменичка ријека, Мала и Велика ријека које чине
Сочковачку ријеку, Прења и Спреча.
1.2. Значајне карактеристике са аспекта планирања и организовања
заштите од пожара
Основна чињенице које се морају имати у виду а у директној су вези за
противпожарну заштиту на подручју општине Петрово су
- не постоји општи план заштите од пожара за територију општине
- организованa ватрогаснa јединице није опремљена ни људством ни
средствима
Тежиште планирања и организовања заштите од пожара на подручју
општине Петрово стављено је на заштиту од шумских пожара и пожара
на индустријским/привредним субјектима и стамбеним објектима са
етажним власницима. Поред организованог система цивилне заштите,
зависно од врсте пожара утврђени су и носиоци противпожарне заштите.
Носилац заштите шума од пожара је ШУ Петрово. То се првенствено
односи на шуме којима ШУ непосредно газдује али и гранична подручја
која су у приватном власништву као високо ризичних подручја за
настанак пожара.
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Карте и мапе за навођење:
1. карте ЈНА 1:25000 – секције Добој 3 i 4 (GAUS-KRUGER)
2. карте WGS BiH 1:5000 2784 II i 2784 III M709
3. радна мапа – подручје општине Петрово (прилог 4.)
2. ЗАДАЦИ УСМЈЕРЕНИ НА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
ЗА
ПОБОЉШАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА
МЈЕРА
ЗАШТИТЕ
И
СПАСАВАЊА ОД ПОЖАРА
1. Ажурирати важеће Процјене угрожености и Планове заштите од
пожара.
Извршилац задатка: ОпСЦЗ и ДВЈ; привредна друштва у складу са
прописима по којима су која су обавезна донијети планове/правилник
заштите од пожара ,
Учесници:
РУЦЗ,Републичка
управа
за
инспекцијске
пословеИнспекторат,ЦЈБ Добој, ПС Петрово
Рок: март-мај 2011. године
2. Одржати сједницу ОШЦЗ са субјектима значајним за спровођење
мјера заштите и спашавања од пожара у циљу припреме противпожарне
сезоне за 2011. годину.
Извршилац задатка: ОШЦЗ ;ОпСЦЗ,
Учесници: ОШЦЗ, привредна друштва и органи,
Рок: април 2011.године
3. Извршити контролу над спровођењем мјера заштите од пожара и
технолошких
експлозија,
субјеката
који
имају
привредни,
пољопривредни и туристички значај.
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Извршилац задатка: Инспекцијски органи, ДВЈ- из своје надлежности,
Реферат за пољопривреду, шумарство, водопривреду и заштиту околине, ТО
Петрово
Учесници: привредна друштва и органи,
Рок: мај-јун 2011. године
4. Планирати набавку материјално-техничких средстава и опреме за
гашење пожара у 2010.години.
Извршилац задатка: ДВЈ,
Учесници: привредна друштва,Инспекторат, ЦЈБ, РУЦЗ,
Рок: април 2011. године
5.Утврдити динамику и начин опремања ватрогасним средствима
стамбених објеката угрожених пожаром.
Извршилац задатка : ОпСЦЗ-ДВЈ, Скупштине етажних власника,
Учесници: ЦЈБ, инспекцијске службе,
Рок: мај-јун 2011. године
6. Извршити обуке и оспособљавања ватрогасних јединица и ДВД и
запослених у органима и организацијама за 2010. годину.
Извршилац задатка: ОпСЦЗ-ДВЈ,
Учесници: ЦЈБ, РУЦЗ, инспекцијски органи и др.
Рок: март-април 2011. године
7. Дефинисати начин прилаза са ватрогасним возилима свим
значајнијим, јавним и другим објектима у случају пожара.
Извршилац задатка: ОпСЦЗ-ДВЈ,
Учесници: ЦЈБ, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове, Комунална полиц., Рефер. за пољоприв., шумарство, водопр. и
заштиту околине,
Рок: јун-јул 2011. године
8. За урбано подручје урадити План за израду карте водоводне примарне
и секундарне мреже по рејонима са тачно уцртаним хидрантима.
Извршилац задатка: ЈКП “Комунал“, привредна друштва, органи и
организације, Реферат за пољопривреду, шумарство, водопривреду и заштиту
околине,
Учесници: ЦЈБ, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове, Комунална полиција,
Рок: април 2011. године
9. Обезбиједити и вршити упознавање становништва са опасностима од
настанка пожара и посљедица које изазива.
Извршилац задатка: ОпЦЗ-ДВЈ, Служба/службеник за односе са јавношћу,
ШГ Озрен и ШУ Петрово,
Учесници: Комунална полиција, средства информисања
Рок: март-мај 2011. године
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10. Упознати удружења за заштиту природе, еколошка удружења,
извиђаче, планинарска друштва, омладинске и друге невладине
организације са Планом заштите и спашавања од пожара и Планом
оперативног спровођења плана, њиховим циљевима и задацима.
Извршилац задатка: ОпСЦЗ и Службеник за друштвене дјелатности,
Учесници: Удружења и друге организације.
Рок: март-мај 2010. године
11.У излетничким шумама и другим ризичним подручјима као и
приступним путевима-стазама (манастир Озрен са широм околином,
Краљица, Каменица, Остревица, Бара Старача, Црно језеро и друга
мјеста која користе излетници, ловци и риболовци) одредити мјеста за
ложење ватре и истакнути натписе о забрани ложења ватре.
Извршилац задатка: ОпСЦЗ, ТО Петрово, Газдинства или Удружења која
управљају или користе наведена подручја, Реферат за пољопривреду,
шумарство, водопривреду и заштиту околине,
Учесници: Оделење комуналне полиције, Шумско газдинство Озрен,
Рок: март- мај 2011. године
12. Експлоатацију шума и успостављање шумског реда вршити у складу
са законом,подзаконским прописима и вршити поправку шумских
комуникација.
Извршилац задатка : Шумско газдинство Озрен
Учесници: ОпСЦЗ, Оделење за привреду,инспекцијски органи,
Рок: континуирано током године,
13. Прописати потребне агротехничке мјере за уређивање и одржавање
пољопривредног земљишта у дијелу који се односи на заштиту од
пожара.
Извршилац задатка : Оделење за привреду,
Учесници: ОпСЦЗ, инспекцијски органи, Реферат за пољопривреду,
шумарство, водопривреду и заштиту околине,
Рок: април- мај 2011. године
14. Прописати мјере заштите од пожара које морају предузети у шумама
власници шума који нису правна лица.
Извршилац задатка : Оделење за привреду
Учесници: ОпСЦЗ, инспекцијски органи, Реферат за пољопривреду,
шумарство, водопривреду и заштиту околине,
Рок: април – мај 2011. године
15. Контролисати одлагање лако запаљивог отпадног материјала и
шумског отпада (грања) и уништавања ниског растиња.
Извршилац задатка :Комуналне полиција, Задужени радници шумског
газдинства,
Учесници: ОпСЦЗ, ПС Птерово
Рок: континуирано током године
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16. Контрола система и средстава противпожарне заштите у јавним
објектима, институцијама и стамбеним објектима.
Извршилац задатка : Инспекцијске службе, ДВЈ,
Учесници: привредна друштва, органи и организације, скупштине етажних
власника, грађани,
Рок: континуирано током године
17. Контрола ложишта и димних канала у привредним друштвима и
приватним кућама, отклањање недостатака.
Извршилац задатка: Инспекцијске службе, ДВЈ,
Учесници: привредна друштва, грађани,
Рок: континуирано током године
18. Одржавање и градња пожарних путева у привредним субјектима и
шумским подручјима,
Извршилац задатка : Привредна друштва и шумско газдинство,
Учесници: Инспекцијске службе,
Рок: континуирано током године
19. У мјесним заједницама од мјесног становништва формирати тимове
од 5 до 10 људи за гашење пожара отвореног простора.
Од Шумског газдинства или ШУ Петрово тражити спискове тимова са
опремом и планом ангажовања, а исти доставити ОпСЦЗ и ДВЈ.
Извршилац задатка : Савјети МЗ, Шумско газдинство, ОпСЦЗ, ДВЈ
Учесници: ЦЈБ Добој,
Рок: мај 2011.године
20. У случају потребе на подручјима повећане опасности од настанка и
ширења пожара (на предлог ОШЦЗ) ангажовати потребан број људи
склапањем уговора о раду, обучити их и оспособити за гашење пожара
отвореног простора.
Извршилац задатка : Шумско газдинство, ОпСЦЗ, ДВЈ
Учесници: ОШЦЗ, инспекцијски органи
Рок: по потреби
21. Информисати јавност о степену опасности, предузетим мјерама, као и
мјерама које сами грађани треба да предузму.
Извршилац задатка : ОШЦЗ, ОпСЦЗ – ДВЈ, Шумско газдинство,
Учесници: Служба/службеник за односе са јавношћу, средства информисања
(писани и електронски медији и грађани)
Рок: по потреби
22. За вријеме пожарне сезоне, ОШЦЗ и ОпСЦЗ обавезни су режим рада и
дежурства ускладити са индексом опасности. Сходно томе планирати и
спроводити 24-часовно дежурство, координирати рад са другим
органима, организацијама и службама Општине, предузимати и друге
мјере у циљу правовременог обавјештавања о избијању пожара.
Извршилац задатка : ОпСЦЗ Рок: По потреби.
[Оперативни план заштите од пожара]
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III – СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА
23. Оперативне мјере заштите и спасавања спроводит ће се у складу са
мјерама разрађеним у Плану заштите од пожара општине Петрово.
Руководећу улогу у њиховој реализацији, сходно законским и планским
одредбама, имат ће ОШЦЗ и ОпСЦЗ као стручно-оперативни орган у области
заштите и спасавања.
24. Одјељења, Одсјеци и Службе Административне службе Општине и
извршиоци задатака изван Административне службе Општине Петрово
обавезни су о реализацији задатака утврђених овим планом извијестити
Општинску службу цивилне заштите који ће упознати Начелника општине о
реализацији оперативних мјера.
Извјештаје доставити према утврђеним роковима из плана.
25. Овај план објавити у „Службеном гласнику општине Петрово“ а
доставити у писаној форми: свим извршиоцима и учесницима у извршењу
задатака; јавно објавити на средствима информисања и електронским
медијима (www.petrovo.ba)
Прилози
1. Преглед одговорних особа за контакте
2. Наредба Начелника општине о превентивним противпожарним мјерама
3. Карта-шема шумског подручја
4. Мапа-шема подручја високог пожарног ризика (шумски пожари)

Припрема и обрада:
Одјељење за општу управу
Општинска служба ЦЗ
Владо Р. Симић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ПЕТРОВО

Др Зоран Благојевић

Напомена:
Оперативни план овјерен и потписан од стране начелника општине
Петрово под бројем 02-014-2-107/11 од 11.04.2011.
Упутство за одређивање и читање правоуглих координата је накнадно

додато као користан дио ове брошуре.
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ПРЕГЛЕД ОДГОВОРНИХ ОСОБА – КОНТАКТ ЛИСТА

Ред.
број

Презиме и име /
орган

Организација,
служба и сл.

1.

Др Зоран Благојевић

општина Петрово
и ОШЦЗ

2.

Синиша Стјепановић

општина Петрово
и ОШЦЗ

3.
4.

Душко Михајловић,
Гордана Михајловић

ШГ „Озрен“
ШУ Петрово

5.

Владо Симић

општина Петрово

6.

Драган Петковић

ДВЈ Петрово

7.

Зоран Трифковић,

општина Петрово

8.

ШГ Озрен, Добој

ШГ „Озрен“

9.

дежурни ПС Петрово

ПС Петрово

10.
11.
12.
13.

старјешина полиције
Жарко Панић
Зоран Ђурановић
Боро Перић
ЈЗУ Дом здравља
Петрово

ЦЈБ Добој
ПС Петрово
ЈКП „Комунал“
ЛУ „Озрен“
ЈЗУ Дом здравља
Петрово
Ват. јединица
Добој
Ват. јединица
Добој
ЦЗ Грачаница и
Ватр. јединица

14.
15.

Ратко Трипуновић

16.

Обрад Станојевић

17.

Мустафа Бајић

18.

Амир Сејдиновић

ЦЗ Лукавац

19.

Владо Ђурановић

Одјељење РУЦЗ

20.

Борка Марјановић

РЦ за ОиО

Дужност

К-дант ОШЦЗ,
начел. општине
замј. начел.
опш. и члан
ОШЦЗ
Управник ШУ

Прилог 1.
Контакт
телефон
(осјенчен је
препор. број,
др. број је
само за хитне
контакте)

2. Наредбе Начелника општине Петрово о превентивним противпожарним
мјерама

053 260 070
053 260 070
061 236 127
053 260 066

рук. ОпСЦЗ
065 352 520
Петрово
директор
061 964 266
/старјешина
комун.
062 129 216
полицајац
директор
053 222 069
дежурно сл.
053 260 222
лице
посредством ПС Петрово
командир
065 975 990
в.д. дир. ЈКП
предсједник
директор

053 260 027

старјешина

065 524 349)
053 123 деж.

зам. старјешине

053 123 деж.

Шеф ОСл. ЦЗ
Грачаница
Шеф ОСл. ЦЗ
Грачаница
начел.
РЦРУЦЗ,
начелник
ЦОиО

035 703 252

053 224 171
053 224 171
(053) 121
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Прилог 3. Карта-схема шумског подручја

4. Мапа подручја високог пожарног ризика (шумски пожари)

Карте и мапе за навођење:
1. карте ЈНА 1:25000 – секције Добој 3 i 4 (ГАУС-КРУГЕР)
2. карте NATO - WGS BiH 1:5000 2784 II i 2784 III M709
Користити: Упутство за читање координата са ЈНА и НАТО
карата и мјере безбједности приликом ангажовања ваздухоплова
за гашење пожара, РУЦЗ број 10/1.02/81-95/08 од 17.06.2008.
(архива ОпСЦЗ од 2008.) – у наставку Упутство
Прим.: Упутство се може користити и за тражење друге врсте
помоћи, не само ваздухоплова, као и за давање основних информација
Центрима ООиУ.

[Оперативни план заштите од пожара]
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Упутство – Извод
Примјер и успоредба (одређивања/читања правоуглих координата) карта ЈНА
(Гаус-Кригеров систем) и НАТО (WGS84 sistem)
x - osa
4. izmjerimo udaljenost
od x-ose pomoćnog broja
do cilja (broj od 3 cifre,
dobijemo tako što
izmjerenuudaljenost
množimo sa razmjerom
karte i dijelimo sa 1000,
ako je dobiveni broj
veći od 1000 npr. 1.300
onda se pomoćni broj
uvećava za 1 a zadržava
se samo poslednja 3 broja
tj. 300)

Primjer:
x = 02 84 300
y = 49 41 037

84

3. identifikujemo osnovni
broj koji se nalazi ispred
pomoćnog na nekoj od
x - osa ispod

83

IDENTIČNO SE
ODREĐUJU KOORDINATE
I NA Y OSI (prva y-osa lijevo
od cilja-pomoćni broj,
osnovni broj, udaljenost od
pomoćnog broja)

02

x = 02 84 300

1. identifikujemo cilj-tačku
2. identifikujemo broj
prve x-ose ispod cilja
(pomoćni broj od 2 cifre)

82
49
38 39

y = 49 41 037

Служба цивилне заштите општине Петрово
март/април 2011.

40

41

y - osa

Razlika izmeñu JNA karti (Gaus-Kr üger sistem) i NATO karti
(WGS84) je u zamjeni pozicija x i y ose a metod je isti

Примјер кориштења и слања података (зависно од коришћене ТК):
Врста карте
Размјер карте
Назив карте
Број листа карте
Дио карте

ЈНА
ТК (топогр.карта)
1 : 25 000
Добој
3и4
---/--- (са карте)

Врста карте
Размјер карте
Назив карте
Серија
Број листа карте

Важно је у захтјеву дати и податке:
- координате пожаришта
- број људи на пожаришту
- стање минираности терена
- приоритети за гашење

WGS84
ТК (топогр.карта)
1 : 25 000
Добој
М709
2784 II i III

- координате базе и водозахвата
- распоред снага на пожаришту
- препреке за ваздухоплове
- податке о водозахватима
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Дизајн: В.Р.С/ОпСЦЗ.
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