
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 80.
редовној сједници одржаној 27. јула 2016. године, усваја

ЗАКОН
О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД
ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И

ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет закона)

Овим законом прописује се: систем заштите и спасавања људи и материјалних добара од
природних и других несрећа, снаге и субјекти заштите и спасавања, права и обавезе органа
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), предузећа и других правних
лица, права и дужности грађана, стање природне или друге несреће и поступање током тог
стања, организација и дјелатност цивилне заштите у систему заштите и спасавања, планирање и
финансирање система заштите и спасавања, надзор, признања и друга питања од значаја за
организовање и функционисање система заштите и спасавања.

Члан 2
(Дефиниције)

Изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
a) „систем заштите и спасавања“ је обједињени облик припреме и учешћа субјеката система

заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању
задатака заштите и спасавања људи и добара од посљедица природних и других несрећа,
укључујући и мјере опоравка од насталих посљедица;

b) „цивилна заштита“ је плански организован дио система заштите и спасавања који обухвата
организовање, припремање и учешће грађана, привредних субјеката и других правних лица,
професионалних служби, организација и удружења у заштити и спасавању људи,
материјалних добара и животне средине од природних или других несрећа, те на отклањању
њихових посљедица;

c) „превенција“ су све мјере и активности којима се смањује или спречава могућност настанка
опасности, односно ублажава дејство и неповољне посљедице природне или друге несреће;

d) „приправност“ је правовремено предузимање свих активности којима се повећава и
унапређује ефикасност и ефективност оперативних и осталих законом утврђених снага и
средстава за одговор на природну или другу несрећу, што укључује и привремену
евакуацију људи и имовине са угрожених локација;
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e) „координација“ је остваривање временске и просторне усклађености дјеловања свих
учесника у активностима заштите и спасавања од природних и других несрећа по етапама
спровођења послова и задатака, као и њихово правовремено информисање;

f) „ризик“ означава вјероватноћу појављивања несреће у одређеном временском периоду или
у одређеним околностима и са одређеним негативним посљедицама;

g) „процјена ризика” је свеобухватан међусекторски процес утврђивања, анализе и процјене
природе и степена ризика потенцијалне опасности, стања угрожености и посљедица које
могу потенцијално да угрозе животе и здравље људи, материјална добра и животну средину;

h) „стање природне или друге несреће“ је стање у којем су ризици, пријетње или посљедице
било којег природног или техничко-технолошког догађаја за становништво, животну
средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или посљедице
није могуће спријечити или отклонити редовним дјеловањем надлежних органа, због чега је
за њихово ублажавање и отклањање неопходно употријебити посебне мјере, снаге и
средства уз појачан режим активности;

i) „катастрофа“ је природна или друга несрећа и догађај који величином, интензитетом и
неочекиваношћу угрожава здравље и живот већег броја људи, материјална добра веће
вриједности и животну средину, а чији настанак није могуће спријечити или посљедице
отклонити редовним дјеловањем надлежних органа, укључујући и посљедице настале
ратним разарањем или тероризмом;

j) „природна несрећа“ је догађај који је узрокован изненадним дјеловањем природних
сила, са или без човјековог утицаја, који угрожава здравље или живот људи, животиња и
узрокује штету на материјалним добрима и животној средини;

k) „друга несрећа“ је несрећа већих размјера у друмском, жељезничком, ваздушном или
ријечном саобраћају, пожар, рударска несрећа, рушење брана, техничко-технолошка несрећа
и друга несрећа коју проузрокује човјек својим активностима, ратна дејства или други облик
масовног уништавања људи или материјалних добара;

l) „техничко-технолошка несрећа“ је догађај који је измакао контроли при обављању
привредних или других дјелатности или управљању средствима за рад и рад са опасним
материјама, нафтом и њеним дериватима и енергетским гасовима приликом њихове
производње, прераде, употребе, складиштења, претовара, превоза или уклањања чија је
посљедица угрожавање људи и материјалних добара;

m) „објекти и средства за заштиту и спасавање“ су склоништа и други заштитни објекти,
складишта, заштитна и спасилачка опрема и оруђа, опрема за оспособљавање и обуку,
превозна средства, телекомуникациони и алармни уређаји и друга опрема и средства која се
користе за заштиту и спасавање;

n) „средства помоћи“ су намирнице, вода за пиће, одјећа, обућа, лијекови и други предмети,
односно средства намијењена угроженом и настрадалом становништву као помоћ ради
ублажавања посљедица природне или друге несреће;

o) „отклањање посљедица“ су све активности које се предузимају у току и послије природне и
друге несреће ради хитне нормализације живота и спречавања ширења посљедица;

p) „лична, узајамна и колективна заштита“ је најмасовнији облик припремања и
организованог учешћа грађана у заштити и спасавању која обухвата мјере и поступке
њихове непосредне заштите и спасавања у пословним и стамбеним зградама, другим
објектима и мјестима гдје живе и раде;

q) „неексплодирана убојна средства“ (у даљем тексту: НУС) су заостала експлозивна средства
и остаци из рата, припремљена за коришћење или коришћена, са или без упаљача, испаљена,
избачена, поринута, лансирана, напуштена или одбачена, а нису експлодирала, као и
средства заостала послије експлозија складишта убојних средстава, одбачена и убојна
средства из нелегалног посједа, а што не подразумијева неексплодиране импровизоване
диверзантско-терористичке направе у складу с прописима из ове области;

r) „опасне материје“ су хемикалије и друге материје које имају штетне и опасне
карактеристике, у складу с прописима из ове области;
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s) „Оперативно-комуникациони центар 112“ је центар за прикупљање података о свим
врстама опасности које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна
добра и обавјештавање надлежних органа и грађана.

Члан 3
(Заштита и спасавање као дјелатност од посебног интереса)

(1) Заштита и спасавање људи и материјалних добара од природних и других несрећа је
дјелатност од посебног јавног интереса за Дистрикт.

(2) Дистрикт обезбјеђује развијање јединственог система заштите и спасавања у складу са овим
законом и другим прописима, као и програмима, плановима и другим документима који се
односе на заштиту и спасавање.

(3) С циљем заштите живота и здравља људи, овим законом се прописују ограничења
власничких и других стварних права на некретнинама и покретним стварима.

(4) Дан заштите и спасавања – Дан цивилне заштите Дистрикта је 1. март – Међународни дан
цивилне заштите.

ДИО ДРУГИ – СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

ПОГЛАВЉЕ I. НАЧЕЛА И ОСНОВНИ ЗАДАЦИ

Члан 4
(Начела система заштите и спасавања)

Начела система заштите и спасавања су сљедећа:
a) сва физичка и правна лица у Дистрикту дужна су да спроводити личну и узајамну заштиту,

пружати помоћ и спасавати људске животе, материјална и друга добра на основу личне
свијести, савјести, релевантних прописа у складу са својим могућностима и способностима;

b) начело супсидијарности, према којем се у заштити и спасавању првенствено користе снаге и
средства с подручја Дистрикта, а уколико су те снаге и средства недовољни, употребљавају
се снаге и средства с територије Босне и Херцеговине;

c) органи јавне управе, институције и друга правна лица обезбјеђују усклађеност,
транспарентност и отвореност система заштите и спасавања према јавности с циљем
остваривања безбједности, становништва и учешћа у спровођењу мјера заштите и спасавања
утврђених овим законом;

d) све мјере заштите и спасавања од природних или других несрећа планирају се, организују и
спроводе у складу с начелима међународног хуманитарног права и међународног права о
заштити људи и материјалних добара од природних или других несрећа, као и преузетим
међународним обавезама.

Члан 5
(Основни задаци система заштите и спасавања)

Основни задаци система заштите и спасавања су:
a) координирано програмирање развоја система заштите и спасавања и планирање мјера и

активности на заштити и спасавању;
b) обавјештавање становништва о опасностима и давање упутстава за заштиту и спасавање;
c) заштита, као скуп превентивних мјера усмјерених на јачање отпорности заједнице,

отклањање могућих узрока угрожавања, смањење утицаја природних несрећа, спречавање
других несрећа и, у случају да до њих дође, умањење њихових посљедица;
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d) спасавање и пружање помоћи, под чиме се подразумијева активирање оперативних снага и
предузимање оперативних активности с циљем спасавања људи, материјалних добара и
животне средине;

e) ублажавање и отклањање посљедица природних и других несрећа, под чиме се
подразумијевају мјере и активности које се предузимају ради нормализације живота грађана
на угроженом подручју;

f) организовање, опремање, обучавање и оспособљавање снага заштите и спасавања;
g) пружање и тражење помоћи и сарадња са ентитетима и другим земљама и међународним

организацијама у складу са Оквирним законом о заштити и спасавању људи и материјалних
добара од природних или других несрећа у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Оквирни
закон);

h) управљање, руковођење и координација субјектима и снагама заштите и спасавања за
вријеме стања природне и друге несреће;

i) надзор над спровођењем прописа о заштити и спасавању од природних и других несрећа, и
j) други послови и задаци заштите и спасавања.

ПОГЛАВЉЕ II. СУБЈЕКТИ И СНАГЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 6
(Субјекти система заштите и спасавања)

Субјекти система заштите и спасавања су:
a) Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Скупштина),

градоначелник, Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада) и
Одјељење за јавну безбједност (у даљем тексту: Одјељење);

b) други органи јавне управе, институције и јавне установе у Дистрикту;
c) предузећа, друга правна лица, предузетници и
d) грађани, удружења, професионалне и друге организације.

Члан 7
(Снаге заштите и спасавања)

(1) Оперативни дио система заштите и спасавања су снаге заштите и спасавања које се састоје
од:
a) Штаба за заштиту и спасавање Дистрикта (у даљем тексту: Штаб), јединица и тимова за

заштиту и спасавање које оснива Дистрикт (у даљем тексту: јединице и тимови за
заштиту и спасавање);

b) организационе јединице Одјељења, надлежне за послове заштите и спасавања (у даљем
тексту: надлежна организациона јединица Одјељења);

c) Полиције Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Полиција);
d) штабова за заштиту и спасавање и јединица и тимова за заштиту и спасавање које

формирају предузећа и друга правна лица;
e) јединица, тимова и екипа Црвеног крста Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем

тексту: Црвени крст);
f) јединица и тимова које формирају удружења грађана и друге невладине организације;
g) повјереника заштите и спасавања;
h) професионалних и хитних служби (ватрогасци, медицинске и ветеринарске службе и

друге службе) и других организација и
i) грађана.

(2) Активности заштите и спасавања на територији Дистрикта остварују се дјеловањем снага
заштите и спасавања.
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Члан 8
(Редослијед ангажовања снага заштите и спасавања)

(1) У случају стања природне или друге несреће, снаге заштите и спасавања из члана 7 овог
закона ангажују се према сљедећем редослиједу:
a) професионалне и хитне службе, нпр. ватрогасци, медицинске и ветеринарске службе и

друге службе, у оквиру својих редовних послова и задатака и надлежна организациона
јединица Одјељења;

b) снаге заштите и спасавања према редослиједу који је утврђен Планом заштите и
спасавања, уколико снаге из тачке а) овог члана нису довољне, и

c) грађани у складу са овим законом.
(2) У случају да снаге из става 1 овог члана нису довољне, градоначелник може затражити

ангажовање снага ентитета, а по потреби и Оружаних снага Босне и Херцеговине, као и
снага за заштиту и спасавање сусједних и других држава у складу с поступком прописаним
Оквирним законом.

(3) Градоначелник закључује споразуме с надлежним органима ентитета, као и са сусједним и
другим општинама о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и спасавања у
стањима природне или друге несреће.

Члан 9
(Учешће предузећа и организација у активностима заштите и спасавања)

(1) Невладине и друге организације и удружења грађана учествују у активностима заштите и
спасавања на основу одлуке градоначелника под условима прописаним овим законом, а
могу и добровољно учествовати под условом да имају обучено људство и одговарајућу
опрему.

(2) За спровођење активности заштите и спасавања, градоначелник може одредити предузеће
или друго правно лице, под условом да има раднике и опрему адекватну за такве намјене.

(3) Дистрикт је дужан да надокнади предузећу или другом правном лицу које одреди за
спровођење заштите и спасавања стварне трошкове који настану као посљедица учешћа у
извршењу задатака заштите и спасавања.

ПОГЛАВЉЕ III. АКТИВНОСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 10
(Превентивне и оперативне активности заштите и спасавања)

(1) Субјекти система заштите и спасавања планирају, припремају и спроводе организоване
активности превентивне и оперативне природе.

(2) Превентивне активности заштите и спасавања имају за циљ спречавање настајања природне
или друге несреће или ублажавање њеног дјеловања.

(3) Оперативним активностима заштите и спасавања проводе се мјере и поступци с циљем
помоћи и спасавања људи, материјалних добара и животне средине.

Члан 11
(Превентивне активности заштите и спасавања)

Превентивне активности заштите и спасавања су:
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a) израда и доношење програма развоја система заштите и спасавања;
b) израда процјене угрожености од природних и других несрећа;
c) израда планова заштите и спасавања;
d) уређење простора и објеката у функцији заштите и спасавања;
e) успостављање и управљање системом заштите и спасавања;
f) ангажовање лица и обезбјеђивање материјалних и других средстава за извршење

планираних задатака и
g) друге активности које се предузимају ради спречавања или ублажавања посљедица несреће.

Члан 12
(Оперативне активности заштите и спасавања)

Оперативне активности заштите и спасавања су активности које се предузимају:
a) у случају непосредне пријетње и ризика од настанка природних и других несрећа;
b) за вријеме, односно током трајања природних и других несрећа и
c) за ублажавање и отклањање посљедица у току и послије престанка природних и других

несрећа.

Члан 13
(Активности у случају непосредне пријетње)

Активности које се предузимају у случају непосредне пријетње и постојања ризика од настанка
природних и других несрећа су:
a) прикупљање података о могућим ризицима и опасностима, као и о њиховим могућим

размјерама;
b) стављање у функцију система за јављање и обавјештавање учесника у заштити и спасавању;
c) обавјештавање становништва, као и надлежних органа и одговорних лица задужених за

заштиту и спасавање;
d) повећање степена спремности и активирања надлежних органа и снага за заштиту и

спасавање;
e) обезбјеђивање јавног реда и мира на угроженом подручју и
f) предузимање других мјера заштите и спасавања у случају непосредне пријетње.

Члан 14
(Активности током трајања несреће)

Активности које се предузимају током трајања природних и других несрећа су:
a) активирање снага за заштиту и спасавање и њихово непосредно учешће у спровођењу

одговарајућих мјера заштите и спасавања;
b) спровођење евакуације, склањање и збрињавање становништва и материјалних добара;
c) спречавање ширења дјеловања насталих посљедица природне и друге несреће;
d) руковођење и координација активности учесника у заштити и спасавању и
e) друге активности које се предузимају током трајања несреће.

Члан 15
(Активности за отклањање посљедица)

Активности које се спроводе за ублажавање и отклањање посљедица у току и послије престанка
природних и других несрећа су:
a) прикупљање података и процјена штете и посљедица;
b) санација подручја које је захватила несрећа;
c) обезбјеђивање и пружање неопходне помоћи угроженом и настрадалом становништву;
d) спровођење здравствених и хигијенско-епидемиолошких мјера;
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e) спровођење одговарајуће заштите животиња и биљака, као и производа животињског и
биљног поријекла и

f) организовање снабдијевања средствима за помоћ и пружање комуналних услуга ради
нормализовања живота људи и рада на угроженом подручју.

ПОГЛАВЉЕ IV – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА

Одјељак А. Права и обавезе органа Дистрикта

Члан 16
(Надлежности Скупштине)

Скупштина је надлежна да:
a) усваја Програм развоја система заштите и спасавања Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

(у даљем тексту: Програм развоја);
b) доноси План заштите и спасавања од природних или других несрећа Брчко дистрикта Босне

и Херцеговине (у даљем тексту: План заштите и спасавања) и
c) разматра извјештаје градоначелника о стању у области заштите и спасавања.

Члан 17
(Надлежности Владе)

(1) Влада обезбјеђује планско развијање и ефикасно функционисање система заштите и
спасавања.

(2) Влада има сљедећа права и обавезе:
a) одобрава нацрт Програма развоја;
b) одобрава нацрт Плана заштите и спасавања;
c) доноси План обуке и оспособљавања снага заштите и спасавања Брчко дистрикта Босне

и Херцеговине;
d) планира, организује и спроводи помоћ у реконструкцији и опоравку од природне или

друге несреће;
e) планира изворе и обезбјеђује потребна финансијска средства у буџету Дистрикта за

финансирање система заштите и спасавања;
f) доноси методологију за израду Процјене угрожености;
g) доноси методологију за израду Плана заштите и спасавања;
h) доноси методологију за процјену штете од природних и других несрећа;
i) доноси одлуку којом одређује предузећа и друга правна лица која су обавезна да

поступају у складу с чланом 22 овог закона;
j) доноси Процјену угрожености од природних и других несрећа у Брчко дистрикту Босне

и Херцеговине;
k) именује Штаб;
l) доноси одлуку о именовању комисије за процјену штете проузроковане природном или

другом несрећом;
m) у складу са Оквирним законом предлаже Савјету министара БиХ представнике Владе

приликом формирања Координационог тијела Босне и Херцеговине за заштиту и
спасавање људи и материјалних добара од природних и других несрећа у Босни и
Херцеговини;

n) врши и друге послове заштите и спасавања предвиђене овим законом и другим
прописима.
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Члан 18
(Надлежности Одјељења)

Одјељење је надлежно да:
a) израђује и предлаже Влади методологију за израду Процјене угрожености;
b) израђује и предлаже Влади методологију за израду Плана заштите и спасавања;
c) израђује Програм развоја;
d) израђује Процјену угрожености;
e) израђује План заштите и спасавања;
f) координира рад са субјектима система заштите и спасавања по питањима организације,

планирања, припреме и спровођења мјера и активности превенције и смањења ризика;
g) обезбјеђује учешће надлежне организационе јединице Одјељења у акцијама заштите и

спасавања у случају природне и друге несреће;
h) врши координацију дјеловања субјеката система заштите и спасавања у случају природне и

друге несреће;
i) врши стручне, техничке и административне послове за Штаб;
j) организује, припрема и обучава службу цивилне заштите;
k) организује и координира спровођење мјера и задатака цивилне заштите у систему заштите и

спасавања;
l) води прописане евиденције у области заштите и спасавања;
m) доноси програм опремања система заштите и спасавања и учествује у набавци средстава и

опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова за заштиту и спасавање и
грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби;

n) организује и спроводи послове осматрања, обавјештавања и узбуњивања;
o) процјењује угроженост од настанка природне и друге несреће и предлаже градоначелнику

проглашавање стања природне и друге несреће;
p) у случају природне и друге несреће, пружа помоћ Полицији у пословима одржавања јавног

реда и мира на угроженом подручју;
q) доноси и реализује годишњи план обуке и оспособљавања Штаба, јединица и тимова за

заштиту и спасавање и повјереника заштите и спасавања у складу с Планом обуке и
оспособљавања снага заштите и спасавања у Дистрикту;

r) организује, прати и реализује обуку грађана из области личне, узајамне и колективне
заштите;

s) остварује сарадњу с надлежним тијелима на нивоу Босне и Херцеговине у рјешавању свих
питања из области заштите и спасавања која се према Оквирном закону рјешавају са
органима надлежним за цивилну заштиту;

t) врши послове уклањања, деактивирања и уништавања НУС-а;
u) врши надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу овог закона;
v) подноси извјештаје и информације градоначелнику;
z) обавља и друге послове прописане овим законом и другим прописима.

Члан 19
(Надлежности градоначелника)

У области заштите и спасавања градоначелник:
a) проглашава стање природне и друге несреће у Дистрикту;
b) наређује мјере приправности;
c) наређује мобилизацију;
d) именује и разрјешава командире јединица и тимова за заштиту и спасавање;
e) врши координацију између субјеката система заштите и спасавања који учествују у заштити

и спасавању на територији Дистрикта са субјектима за заштиту и спасавање Босне и
Херцеговине и ентитета, сусједних и других земаља у складу са Оквирним законом;

f) закључује уговоре о ангажовању на спровођењу мјера и задатака заштите и спасавања;
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g) доноси одлуку о упућивању помоћи сусједним и другим јединицама локалне самоуправе
које су погођене природном и другом несрећом;

h) даје сагласност за ангажовање снага заштите и спасавања Дистрикта при формирању
мјешовите специјализоване јединице за заштиту и спасавање на нивоу Босне и Херцеговине
у складу са Оквирним законом;

i) у складу са Оквирним законом подноси захтјев Савјету министара Босне и Херцеговине за
тражење међународне помоћи за потребе Дистрикта након проглашења стања природне или
друге несреће на подручју Дистрикта;

j) подноси извјештаје Скупштини о стању у области заштите и спасавања, и
k) врши и друге послове из области заштите и спасавања одређене овим законом и другим

прописима.

Члан 20
(Надлежности осталих органа јавне управе)

Други органи јавне управе, институције и јавне установе који нису обухваћени члановима од 16
до 19 овог закона у области заштите и спасавања имају сљедеће надлежности:
a) израђују и спроводе властите планове заштите и спасавања од природне и друге несреће у

оквиру своје надлежности;
b) учествују у изради Процјене угрожености, Програма развоја и Плана заштите и спасавања у

дијеловима који се односе на области из њиховог дјелокруга и у оквиру своје редовне
дјелатности извршавају задатке који су за њихове области утврђене у тим документима;

c) организују и обезбјеђују спровођење превентивних мјера заштите и спасавања унутар свог
дјелокруга и предлажу мјере и активности за њихово унапређивање;

d) спроводе мјере заштите и спасавања или отклањање посљедица у областима из своје
надлежности, а посебно мјере које нареди Штаб;

e) спроводе активности које се односе на ангажовање служби заштите и спасавања предузећа и
других правних лица;

f) достављају Одјељењу податке који су од значаја за планирање, организовање и спровођење
мјера заштите и спасавања и

g) врше и друге послове из области заштите и спасавања предвиђене овим законом и другим
прописима.

Члан 21
(Учешће Полиције)

(1) У условима када снаге и средства заштите и спасавања нису довољне за ефикасну заштиту и
спасавање људи и материјалних добара од природних и других несрећа, шеф Полиције на
захтјев градоначелника, доноси наредбу којом ставља на располагање Полицију за пружање
помоћи у заштити и спасавању.

(2) Када у заштити и спасавању учествују јединице Полиције, њима руководи оперативни штаб
Полиције на челу са замјеником шефа Полиције у складу с наредбама Штаба.

(3) Учешће Полиције је привременог карактера и траје до момента када се оцијени да
активности на заштити и спасавању могу успјешно проводити субјекти цивилне заштите
властитим снагама и средствима.

(4) Полиција одржава јавни ред и мир на угроженом подручју за вријеме природне и друге
несреће у сарадњи са Одјељењем и у координацији са Штабом.

(5) Одјељење и Полиција сачињавају оперативне планове којима утврђују детаље учешћа
Полиције у пружању помоћи на заштити људи и материјалних добара од природних и
других несрећа.
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Одјељак B. Права и дужности предузећа

Члан 22
(Дужности предузећа и других правних лица)

(1) Предузећа и друга правна лица која обављају дјелатности које се односе на здравство,
ветеринарство, стамбене и комуналне послове, водопривреду, шумарство, пољопривреду,
хемијску индустрију, грађевинарство, енергетику, транспорт, угоститељство, ватрогаство,
екологију и друге дјелатности од значаја за заштиту и спасавање људи и материјалних
добара од природних и других несрећа дужни су да организују и врше послове заштите и
спасавања и извршавају друге обавезе прописане овим законом, другим прописима и
властитим актима.

(2) У обављању послова заштите и спасавања, предузећа и друга правна лица из става 1 овог
члана су обавезна да у складу с властитим процјенама ризика доносе планове заштите и
спасавања, планирају и обезбјеђују материјално-техничка средства за спровођење мјера
заштите и спасавања и организују, опремају и оспособљавају своје јединице за заштиту и
спасавање и повјеренике цивилне заштите.

(3) Влада, на предлог Одјељења, доноси одлуку којом одређује:
a) предузећа и друга правна лица која су обавезна да поступају у складу са ставовима 1 и 2

овог члана;
b) врсту јединица које се формирају у предузећима и другим правним лицима;
c) задатке јединица из тачке b) овог става, начин њиховог попуњавања људством и

опремања материјално-техничким средствима и
d) елементе уговора којим се између Дистрикта и ових предузећа и других правних лица

регулишу међусобна права и обавезе приликом њиховог ангажовања за потребе
обављања послова заштите и спасавања.

(4) Предузећа и друга правна лица из става 1 овог члана своје планове заштите и спасавања
доносе у складу с Планом заштите и спасавања.

(5) У току вођења акција заштите и спасавања, предузећа и друга правна лица из става 1 овог
члана дужна су да спроводе одлуке Штаба и омогуће учествовање својих јединица и тимова
у пословима заштите и спасавања на захтјев надлежних органа.

(6) Када надлежни органи Дистрикта спроводе превентивне активности предвиђене Планом
заштите и спасавања због ризика изазваног дјелатношћу предузећа и других правних лица,
та су лица дужна да суфинансирају такве активности сразмјерно обиму и степену пријетње
која произлази из њихове дјелатности.

(7) Када предузећа и друга правна лица, у оквиру обављања регистроване дјелатности, утврде
постојање одређене опасности од природне, технолошке, еколошке или друге несреће,
дужна су да податке о таквој опасности одмах доставе Оперативно-комуникационом центру.

(8) Предузећа и друга правна лица која се баве врстом дјелатности која по својој природи може
угрозити живот и здравље људи или животну средину на одређеном подручју, дужна су да
успоставе и одржавају систем обавјештавања и узбуњивања на подручју које може бити
угрожено том дјелатношћу ради правовремене евакуације становништва с тог подручја.

(9) Предузећа и друга правна лица која производе, превозе, прерађују, складиште или у
технолошком процесу поступају са опасним материјама, дужна су да обавјештавају
надлежне органе заштите и спасавања о врстама и количинама опасних материја којима
располажу, самоиницијативно или на њихов захтјев, те да дају тим органима податке и
информације важне за заштиту и спасавање.

(10) Директор, односно други надлежни орган одређен општим актом предузећа и другог
правног лица одговоран је за спровођење мјера заштите и спасавања.
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(11) Права, дужности и обавезе из овог закона који се односе на предузећа и друга правна лица
сходно се примјењују и на предузетнике.

(12) Влада, на предлог Одјељења, доноси посебан акт којим прописује поступак, начин, услове
и критеријуме на основу којих се одређује проценат суфинансирања превентивних
активности из става 6 овог члана.

Члан 23
(Одговорност власника објеката)

(1) Предузећа и друга правна лица која су власници и корисници стамбених, пословних и
других објеката одговорни су за спровођење мјера и задатака заштите и спасавања
прописаних овим законом, као и за обезбјеђење средстава неопходних за заштиту и
спасавање.

(2) Власници и корисници добара која су одлуком надлежног органа проглашена националним
споменицима одговорни су за спровођење мјера и задатака заштите и спасавања прописаних
овим законом.

(3) Власници из става 1 овог члана обавезни су да, на захтјев Одјељења, доставе податке о
стамбеним и другим објектима, као и податке о корисницима тих објеката.

Члан 24
(Коришћење материјалних средстава у власништву предузећа)

(1) Предузећа и друга правна лица која су власници и корисници телекомуникационих и
информационих система и веза стављају надлежним снагама заштите и спасавања на
располагање и коришћење тих система за вријеме природне или друге несреће.

(2) Предузећа и друга правна лица, власници и корисници залиха воде, хране, медицинске
опреме и лијекова, енергената, одјеће, обуће, грађевинског и другог материјала неопходног
за извршавање задатака заштите и спасавања, надлежним снагама заштите и спасавања
стављају ова средства на располагање, ради коришћења у акцијама заштите и спасавања
људи и материјалних добара.

(3) Предузећа и друга правна лица, власници и корисници непокретних ствари, омогућавају да
се користе и на њиховим некретнинама проводе радови неопходни за заштиту и спасавање
од природних и других несрећа и опасности.

(4) Предузећа и друга правна лица, власници и корисници опреме, односно материјално-
техничких средстава неопходних за заштиту и спасавање, стављају их заједно с потребним
људством на располагање надлежним снагама заштите и спасавања.

(5) Градоначелник, на предлог Одјељења, одређује материјална средства из ставова 2, 3 и 4 овог
члана, која су предузећа и друга правна лица дужна давати за потребе спровођења
активности заштите и спасавања и утврђује сврху, услове и начин предаје, као и давање
накнаде за коришћена, оштећена или уништена средства.

Члан 25
(Учешће Црвеног крста и других организација)

(1) У припреми и спровођењу задатака из области заштите и спасавања, у оквиру своје редовне
активности, учествује Црвени крст, хуманитарне и друге организације и удружења грађана,
у складу са овим законом и правилима међународног права.

(2) У обављању послова заштите и спасавања, Црвени крст, организације и удружења из става 1
овог члана сарађују са Одјељењем, те поступају по налогу Штаба.
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(3) Црвени крст, организације и удружења из става 1 овог члана дужни су својим програмима
рада утврдити задатке, организацију дјеловања и активности којима се обезбјеђује учешће
њихових чланова, органа и служби у извршавању задатака заштите и спасавања.

Члан 26
(Дужност високошколских установа)

Високошколске установе и друга правна лица која се баве научноистраживачким радом дужна
су да обавјештавају снаге за заштиту и спасавање о научним сазнањима из области заштите и
спасавања.

Одјељак C. Права и дужности грађана

Члан 27
(Права и дужности грађана)

(1) Грађани имају право и дужност да учествују у заштити и спасавању од природне и друге
несреће, дају материјална средства и обучавају се за личну, узајамну и колективну заштиту,
као и за спровођење мјера заштите и спасавања.

(2) Поред права и дужности из става 1 овог члана, грађани имају право и дужност:
a) да прихвате распоред у јединице и тимове за заштиту и спасавање у складу с Планом

заштите и спасавања;
b) да се одазову позиву надлежног органа заштите и спасавања за вријеме природне или

друге несреће и да се јаве на одређено мјесто и у одређено вријеме;
c) да дају податке значајне за заштиту и спасавање које сазнају или примијете и одмах их

доставе Оперативно-комуникационом центру;
d) да дају податке потребне за вођење евиденција у области заштите и спасавања и пријаве

промјене које се односе на пребивалиште, боравиште, адресу становања, заснивање или
престанак радног односа и друге податке од значаја за заштиту и спасавање, у року од
осам дана од дана настале промјене.

(3) Грађанима који су припадници заштите и спасавања издаје се идентификациони докуменат
припадника јединице и тима за заштиту и спасавање.

Члан 28
(Дужност учествовања радно способних грађана у извршавању задатака и изузеци)

(1) У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују радно способни грађани
– мушкарци од осамнаест (18) до шездесет (60) година старости, односно жене од осамнаест
(18) до педесет пет (55) година.

(2) У јединице и тимове заштите и спасавања не распоређују се:
a) припадници Оперативно-комуникационог центра;
b) радници Одјељења, Полиције, правосудних органа и установа за извршење кривичних

санкција;
c) труднице, мајке и самохрани родитељи који имају једно дијете млађе од седам година

живота, односно двоје или више дјеце млађе од десет година живота, као и старатељи
дјеце без родитеља;

d) лица оцијењена неспособним за учешће у заштити и спасавању;
e) старатељи старих и изнемоглих лица;
f) радници Министарства одбране Босне и Херцеговине;
g) лица распоређена у Оружане снаге Босне и Херцеговине и
h) страни држављани.
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Члан 29
(Утврђивање здравствене способности)

(1) Здравствену способност лица за учешће у цивилној заштити и обучавању за цивилну
заштиту утврђује надлежна здравствена установа, у складу с прописом из става 2 овог
члана.

(2) Шеф Одјељења, уз прибављено мишљење Одјељења за здравство и остале услуге, доноси
Правилник о основама и мјерилима за утврђивање здравствене и психофизичке способности
грађана за учешће у цивилној заштити.

Члан 30
(Уступање материјалних средстава на коришћење)

(1) Грађани имају обавезу да уступе на привремено коришћење возила, машине, опрему и друга
материјална средства, земљиште, објекте, уређаје и енергетске изворе потребне за заштиту и
спасавање од природних и других несрећа.

(2) Материјална средства која су грађани и предузећа дужни да уступе за потребе заштите и
спасавања, сврха и начин уступања материјалних средстава, као и накнада за коришћена,
оштећена или уништена средства утврђују се прописом из члана 24 става 5 овог закона.

Члан 31
(Право грађана на новчану накнаду)

(1) Грађани који су у радном односу, а који су позвани на вршење задатака заштите и
спасавања, имају право на новчану накнаду сразмјерно времену ангажовања коју обрачунава
и исплаћује послодавац од основице коју чини његова просјечна мјесечна плата остварена у
претходном мјесецу у односу на мјесец у којем је вршио задатке заштите и спасавања.

(2) Послодавац има право да му се на терет буџета Дистрикта надокнаде трошкови за исплату
новчане накнаде из става 1 овог члана.

(3) Накнада из става 1 овог члана припада и грађанима који нису у радном односу, а исплаћује
је надлежни орган који је ангажовао лице за вршење задатака заштите и спасавања и
обрачунава се на основицу коју чини просјечна мјесечна нето плата остварена у Дистрикту
претходног мјесеца у односу на мјесец у којем је грађанин ангажован.

Члан 32
(Право у случају наступања повреде, болести или инвалидности)

(1) Грађанин који, на основу одлуке надлежног органа, учествује у заштити и спасавању,
буде повријеђен или као непосредна посљедица учешћа у заштити и спасавању наступи
болест, односно инвалидност, има право на пензијско-инвалидско и здравствено
осигурање.

(2) Право из става 1 овог члана остварује се као у случају повреде на раду.
(3) Чланови породице лица које је учествујући у заштити и спасавању изгубило живот, имају

права из пензијско-инвалидског и здравственог осигурања као да је то лице изгубило
живот усљед повреде на раду.

(4) Права из ставова 1 и 2 овог члана остварују се у складу с прописима о пензијско-
инвалидском и здравственом осигурању.
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Члан 33
(Право на једнократну новчану помоћ)

(1) Грађанин који за вријеме учешћа у извршавању задатака заштите и спасавања без своје
кривице задобије повреду или оболи и због тога наступи тјелесно оштећење од најмање 20%
(двадесет посто), има право на једнократну новчану помоћ, чија се висина утврђује према
степену тјелесног оштећења.

(2) Ако грађанин из става 1 овог члана изгуби живот, право на једнократну новчану помоћ
припада члановима његове породице.

(3) Једнократна новчана помоћ не може бити мања од три просјечне плате у Дистрикту
остварене у календарској години која претходи години у којој су се догодиле околности из
ставова 1 и 2 овог члана.

(4) Висина једнократне новчане помоћи и поступак за остваривање права на једнократну
новчану помоћ утврђује се актом који доноси Влада, на предлог Одјељења.

Члан 34
(Права грађана за вријеме обуке или вјежби)

(1) Грађанин који је позван да учествује у извршавању задатака заштите и спасавања или у
обуци или вјежби има право на накнаду за превоз, смјештај и исхрану за вријеме
извршавања задатака.

(2) Смјештај и исхрана из става 1 овог члана обезбјеђују се под условом да је учешће у
извршавању задатака заштите и спасавања трајало дуже од осам сати.

(3) Ако грађанину није обезбијеђена одговарајућа одјећа и обућа за задатке заштите и
спасавања, већ у акцијама заштите и спасавања носи властиту одјећу и обућу, има право на
новчану накнаду за уништену или оштећену одјећу или обућу сразмјерно степену оштећења
или уништења.

(4) Новчана средства за накнаду из ставова 1 и 3 овог члана обезбјеђују се у буџету Дистрикта,
и исплаћују се из средстава надлежног органа који је ангажовао грађанина.

ПОГЛАВЉЕ V. СТАЊЕ ПРИРОДНЕ ИЛИ ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ

Члан 35
(Проглашавање стања природне или друге несреће)

(1) Стање природне или друге несреће проглашава се за Дистрикт одмах по сазнању о
непосредној опасности од наступања несреће.

(2) Стање природне или друге несреће може бити проглашено и након њеног наступања, ако се
непосредна опасност није могла предвидјети или ако због других околности није могло бити
проглашено одмах послије сазнања о непосредној опасности од наступања несреће.

(3) Стање природне или друге несреће може се прогласити за дио или за Дистрикт у цјелини
ако постоји непосредна опасност да ће несрећа захватити или је већ захватила дио подручја
или читаво подручје Дистрикта.

(4) Стање природне или друге несреће се укида престанком опасности, односно престанком
потребе за провођењем мјера заштите и спасавања од природних и других несрећа.
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Члан 36
(Штаб за заштиту и спасавање Дистрикта)

За потребе координације и руковођења акцијама заштите и спасавања на подручју Дистрикта у
складу са овим законом и другим прописима формира се Штаб.

Члан 37
(Стављање снага заштите и спасавања под команду Штаба)

(1) Одлуку о проглашењу стања природне или друге несреће, на предлог шефа Одјељења,
доноси градоначелник.

(2) Доношењем одлуке о проглашењу стања природне или друге несреће, снаге из члана 7 става
1, тачака а), d), е), f), g), h) и i) овог закона стављају се под команду Штаба, осим снага из
тачака b) и c) тог члана, које дјелују у координацији са Штабом.

Члан 38
(Састав Штаба)

(1) Штаб има команданта, замјеника, начелника и чланове Штаба.
(2) Штаб по потреби формира помоћне и стручно-оперативне тимове за специфичне задатке

заштите и спасавања.

Члан 39
(Именовање чланова Штаба)

(1) Команданта, замјеника, начелника и чланове Штаба именује и разрјешава Влада на предлог
Одјељења.

(2) Командант Штаба је по својој функцији градоначелник, замјеник команданта је замјеник
градоначелника, начелник Штаба је шеф Одјељења за јавну безбједност, а замјеник
начелника Штаба је шеф надлежне организационе јединице Одјељења.

(3) Чланови Штаба се именују из реда руководилаца органа јавне управе у чијој надлежности су
послови од значаја за заштиту и спасавање, стручних радника Одјељења, Полиције, Црвеног
крста, директора јавних предузећа и руководилаца других органа, институција и установа
чији су послови од непосредног значаја за заштиту и спасавање, стручњака из појединих
области заштите и спасавања и друга лица.

Члан 40
(Овлашћења замјеника команданта)

(1) У условима када природна и друга несрећа запријети или настане изненада, а командант
Штаба није у могућности да обавља своје дужности, замјеник команданта овлашћен је да у
име команданта предузима све потребне мјере, док командант не почне обављати своју
функцију.

(2) О предузетим мјерама и поступцима из става 1 овог члана замјеник команданта дужан је да
обавијести команданта Штаба када почне обављати своју функцију.

Члан 41
(Надлежности Штаба)

(1) Штаб обавља сљедеће послове:
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a) руководи, усмјерава и координира активности субјеката и снага система заштите и
спасавања на спровођењу утврђених задатака за вријеме стања природне или друге
несреће;

b) наређује употребу и распоређивање снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и
других средстава која се користе за вријеме стања природне или друге несреће, те
наређује спровођење одговарајућих мјера заштите и спасавања;

c) рјешава сва питања која се у току спровођења активности на заштити и спасавању појаве
у вези с ангажованим снагама и средствима заштите и спровођењем мјера заштите и
спасавања;

d) прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мјере за његово
побољшање;

e) сарађује са штабовима сусједних јединица локалне самоуправе и
f) обавља друге послове прописане овим законом и другим прописима.

(2) Детаљније одредбе о начину рада и руковођења Штабом утврђују се актом који доноси
Влада на предлог шефа Одјељења.

Члан 42
(Формирање штабова у предузећима и другим правним лицима)

Састав и начин формирања штаба за заштиту и спасавање у предузећима и другим правним
лицима у којима се оснивају ови штабови уређују се општим актом предузећа и другог правног
лица.

Члан 43
(Повјереници заштите и спасавања)

(1) Повјереници заштите и спасавања одређују се у насељеним мјестима, у дијелу насељеног
мјеста, стамбеним зградама, у органима и институцијама Дистрикта, предузећима и другим
правним лицима у којима се не формира штаб за заштиту и спасавање.

(2) У већим правним лицима може се одредити више повјереника, што се одређује према
властитој процјени правног лица, с тим што се у обзир узима број запослених, унутрашња
организација правног лица, као и други услови битни за одређивање броја повјереника.

(3) Повјеренике именује и разрјешава:
a) у органима и институцијама Дистрикта, руководилац који руководи органом или

институцијом;
b) у предузећу и другом правном лицу, директор, односно други надлежни орган одређен

општим актом;
c) у насељу или дијелу насеља, Одјељење на предлог предсједника мјесних заједница.

Члан 44
(Мјере заштите и спасавања које предузимају повјереници)

(1) Повјереници у органима и институцијама, предузећима и другим правним лицима
предузимају мјере и активности које омогућавају учешће радника у спровођењу личне,
узајамне и колективне заштите и мјера заштите ради спасавања људи и материјалних добара
у зградама и објектима за које су задужени.

(2) Повјереници у насељеним мјестима непосредно предузимају мјере за учешће грађана у
спровођењу самозаштите, као и мјере заштите и спасавања које су од значаја за самозаштиту
и учествују у свим активностима заштите и спасавања које се спроводе у акцијама заштите и
спасавања људи и материјалних добара на одређеном подручју.
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(3) Планом заштите и спасавања врши се одређивање броја повјереника заштите и спасавања,
разрада њихових послова и задатака за вријеме природних непогода и других несрећа.

Члан 45
(Пружање помоћи за отклањање штета)

(1) Штету насталу од посљедица природне и друге несреће утврђује посебна комисија коју
именује Влада на предлог шефа Одјељења.

(2) Комисија из става 1 овог члана дужна је да достави извјештај о посљедицама природне и
друге несреће, у року од тридесет (30) дана од дана престанка стања природне и друге
несреће.

(3) На основу извјештаја из става 2 овог члана Влада одлучује о пружању помоћи за
отклањање штета већег обима изазваних природном и другом несрећом.

(4) Начин утврђивања и евидентирања висине штете, врста, висина и начин пружања и
коришћења помоћи за отклањање штете већег обима утврђују се актом који доноси Влада
на предлог шефа Одјељења.

ПОГЛАВЉЕ VI. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЈЕЛОВАЊЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У
СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 46
(Организација цивилне заштите)

Организација и дјеловање цивилне заштите у систему заштите и спасавања обухвата: личну,
узајамну и колективну заштиту, активности и мјере, координацију и руковођење, штабове за
заштиту и спасавање, повјеренике заштите и спасавања, јединице и тимове за заштиту и
спасавање, јединице и тимове за заштиту и спасавање које формирају предузећа, систем
осматрања, обавјештавања и узбуњивања, овлаштена и оспособљена правна лица, хуманитарне
и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање, те активности које се
односе на попуну, материјално опремање, обучавање, оспособљавање, евиденцију,
мобилизацију и активирање заштите и спасавања.

Члан 47
(Остваривање личне, узајамне и колективне заштите)

(1) Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите, органи Дистрикта, предузећа и
друга правна лица осигуравају и држе у исправном стању потребна средства и опрему за
личну, узајамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области заштите и
спасавања.

(2) Власници и корисници стамбених зграда осигуравају и држе у исправном стању потребна
средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту.

(3) Обавезна средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од природне и друге
несреће утврђују се подзаконским актом који доноси Влада на предлог шефа Одјељења.

Члан 48
(Мјере заштите и спасавања које спроводе субјекти цивилне заштите)

Субјекти цивилне заштите у систему заштите и спасавања припремају и спроводе мјере заштите
и спасавања, а то су:
a) превентивне мјере;
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b) мјере заштите у случају непосредне опасности од природне и друге несреће;
c) мјере заштите када наступи природна или друга несрећа и
d) мјере ублажавања и отклањања посљедица природне и друге несреће.

Члан 49
(Усклађивање планова заштите и спасавања)

(1) Мјере и активности цивилне заштите у систему заштите и спасавања утврђују се плановима
заштите и спасавања.

(2) Предузећа и друга правна лица дужна су да своје планове заштите и спасавања усклађују с
Планом заштите и спасавања.

(3) План заштите и спасавања усклађује се с Планом заштите и спасавања од природних или
других несрећа институција и органа Босне и Херцеговине на начин прописан Оквирним
законом.

(4) Планови заштите и спасавања могу бити јединствени, збирни или појединачни за одређене
врсте природне и друге несреће.

Члан 50
(Активности и мјере заштите и спасавања)

(1) С циљем заштите и спасавања људи и материјалних добара од опасности и посљедица
природних и других несрећа проводе се активности и мјере заштите и спасавања као што су
осматрање, обавјештавање и узбуњивање, склањање људи и материјалних добара, заштита
од удеса, евакуација, збрињавање угрожених и настрадалих, радиолошко-хемијска и
биолошка заштита и противепидемиолошка заштита, заштита и спасавање из рушевина,
заштита и спасавање на води и под водом, заштита и спасавање од пожара, заштита од НУС-
а и мина, прва медицинска помоћ, заштита и спасавање животиња и намирница
животињског поријекла, асанација терена, заштита животне средине, заштита биља и
биљних производа и друге активности и мјере у систему заштите и спасавања.

(2) Детаљна правила о појединим активностима и мјерама заштите и спасавања, одговорним
субјектима и њиховом усклађеном дјеловању, начину, поступку и условима њиховог
припремања, организовања и вршења, и о другим детаљима од значаја за спровођење ових
мјера доноси шеф Одјељења.

(3) Правила из става 2 овог члана се прописују на основу Плана заштите и спасавања, планова
заштите и спасавања предузећа и других правних лица од појединих врста опасности
(пожар, поплаве, еколошке несреће, итд.), те на основу посебних закона и других прописа
којима се регулишу поједине области везане за спровођење одређених мјера и активности
заштите и спасавања.

Члан 51
(Јединице и тимови за заштиту и спасавање које формирају предузећа)

(1) Јединице и тимови за заштиту и спасавање оснивају се у предузећима и другим правним
лицима чија је редовна дјелатност од непосредног значаја за заштиту и спасавање.

(2) Предузећа и друга правна лица из става 1 овог члана учествују у акцијама заштите и
спасавања од природне и друге несреће по предлогу Штаба и имају права, обавезе и
одговорности у складу са законом, другим прописима и општим актима.

Члан 52
(Јединице и тимови за заштиту и спасавање)
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(1) Јединице и тимови за заштиту и спасавање оснивају се, опремају и оспособљавају као
оперативне снаге ради непосредног ангажовања на извршавању задатака заштите и
спасавања.

(2) Јединице за заштиту и спасавање оснивају се као:
a) јединице опште намјене;
b) јединице специјализоване намјене и
c) Мјешовита јединица за заштиту и спасавање Брчко дистрикта БиХ.

(3) Врсте, величина и број јединица и тимова за заштиту и спасавање утврђују се на основу
Процјене угрожености и могућности којима располажу Дистрикт, предузећа и друга правна
лица која оснивају те јединице и тимове.

(4) Састав, унутрашња организација, материјално-техничко опремање и финансирање
активности Мјешовите јединице за заштиту и спасавање Брчко дистрикта БиХ уређује се
правилником који доноси Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 53
(Јединице за заштиту и спасавање опште намјене)

(1) Јединице за заштиту и спасавање опште намјене оснивају се, опремају и обучавају за
извршавање задатака заштите и спасавања, за чије извршење њихови припадници не морају
имати посебна стручна знања нити користити сложенија техничка средства и опрему.

(2) О оснивању јединица опште намјене у органима управе одлучује руководилац који
руководи органом, а у предузећу и другом правном лицу орган одређен њиховим општим
актом.

(3) О оснивању јединица опште намјене за Дистрикт одлучује градоначелник на предлог
Одјељења.

Члан 54
(Специјализоване јединице за заштиту и спасавање)

(1) Дистрикт оснива специјализоване јединице за заштиту и спасавање у складу с властитим
процјенама и потребама.

(2) Специјализоване јединице за заштиту и спасавање припремају се, опремају и обучавају ради
извршавања сложених задатака заштите и спасавања, а припадници тих јединица морају
имати одговарајуће стручно знање и користити одговарајућа техничка средства и опрему
при вршењу задатих послова.

(3) О оснивању специјализованих јединица за заштиту и спасавање одлучује градоначелник на
предлог Одјељења.

(4) Специјализоване јединице за заштиту и спасавање могу се оснивати за заштиту од пожара,
заштиту од поплава и несрећа на води и под водом, заштиту и спасавање на неприступачним
теренима, те друге специјализоване јединице у складу с потребама и процјенама.

(5) Командире специјализованих јединица за заштиту и спасавање именује и разрјешава
градоначелник.

Члан 55
(Руковођење у систему заштите и спасавања)

(1) Руковођење у систему заштите и спасавања, у складу с плановима заштите и спасавања,
обухвата одлучивање о питањима која се односе на:
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a) предузимање конкретних мјера, поступака, задатака и активности заштите и спасавања и
b) организовање и координацију акција заштите и спасавања.

(2) Руковођење из става 1 овог члана врши се на основу претходно процијењене ситуације на
одређеном подручју.

(3) Руковођење у систему заштите и спасавања врше:
a) за територију Дистрикта, Штаб у оквиру својих овлашћења утврђених овим законом;
b) у органима Дистрикта и другим институцијама, руководилац који руководи органом или

другом институцијом у оквиру својих овлашћења утврђених овим законом и
c) у предузећу и другом правном лицу, директор или орган одређен општим актом

предузећа у оквиру својих овлашћења утврђених овим законом.

Члан 56
(Овлашћења органа који руководе акцијама заштите и спасавања)

У руковођењу акцијама заштите и спасавања, у складу с плановима заштите и спасавања,
органи из члана 55 става 3 овог закона овлашћени су да:
a) одлучују о упућивању снага и средстава заштите и спасавања на подручја и мјеста гдје треба

да се врши заштита и спасавање угрожених и настрадалих људи и материјалних добара;
b) наређују мјере заштите и спасавања које треба да се спроводе;
c) усмјеравају, координирају и руководе акцијама заштите и спасавања свих учесника

ангажованих на заштити и спасавању и
d) рјешавају сва питања која се појаве у току спровођења активности на заштити и спасавању и

ангажовања снага и средстава заштите и спасавања.

Члан 57
(Ангажовање физичких и правних лица на основу уговора)

(1) Дистрикт може с физичким лицима, организацијама, службама и удружењима грађана,
предузећима и другим правним лицима која посједују посебна и специјалистичка знања,
способности или материјално-техничка средства и опрему од значаја за заштиту и
спасавање, закључити уговор о ангажовању на спровођењу мјера и задатака заштите и
спасавања.

(2) Ангажовање физичких и правних лица на начин прописан у ставу 1 овог члана врши
градоначелник након спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке.

Члан 58
(Основни задаци система осматрања, обавјештавања и узбуњивања)

(1) С циљем откривања и праћења опасности од природне и друге несреће, Одјељење
организује јединствен систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања.

(2) Основни задатак система осматрања, обавјештавања и узбуњивања је откривање, праћење и
прикупљање података о свим врстама опасности које могу угрозити људе, животну средину,
материјална и културна добра.

(3) Ради испуњења задатка из става 2 овог члана врши се:
a) пријем, прикупљање, обрада и пренос података од значаја за заштиту и спасавање и

обављање других задатака у оквиру заштите и спасавања;
b) обавјештавање и упозоравање грађана на непосредну опасност и давање инструкција за

личну, узајамну и колективну заштиту и
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c) обавјештавање и активирање снага и других субјеката који спроводе заштиту и
спасавање и пренос одлука надлежних органа за спровођење заштите и спасавања.

Члан 59
(Субјекти система осматрања, обавјештавања и узбуњивања)

(1) Субјекти система осматрања, обавјештавања и узбуњивања су: Оперативно-
комуникациони центар; органи јавне управе и друге институције; надлежна
организациона јединица Одјељења; предузећа која се у оквиру своје редовне дјелатности
баве осматрањем, евидентирањем, анализом и прогнозирањем одређених појава и стања
у хидрометеорологији, сеизмологији, заштити од пожара, водопривреди, хемијској и
радиолошкој заштити, здравству, пољопривреди, електропривреди, саобраћају и другим
областима.

(2) Субјекти из става 1 овог члана који оперативно прикупљају податке, укључујући и
податке из међународне размјене, дужни су да обавјештавају Оперативно-
комуникациони центар о опасностима из ваздушног простора, стању времена, климе и
вода и да достављају анализе, прогнозе и упозорења о хидрометеоролошким и
геолошким појавама, природним, техничко-технолошким и другим несрећама, као и о
садржају опасних материја у ваздуху, земљишту и водама изнад дозвољених вриједности
и све друге прикупљене податке о појавама које могу угрозити људе, материјална
средства и животну средину.

(3) Субјекти из става 1 овог члана који врше аутоматско прикупљање података дужни су да
обезбиједе њихово аутоматско просљеђивање Оперативно-комуникационом центру.

(4) Имаоци телекомуникационих система и средстава дужни су да Оперативно-
комуникационом центру омогуће приоритетно коришћење веза за вријеме природне или
друге несреће.

Члан 60
(Организација система осматрања, обавјештавања и узбуњивања)

(1) Систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања обухвата:
a) мрежу осматрања;
b) Оперативно-комуникациони центар и
c) узбуњивање.

(2) До увођења јединственог европског броја за хитне ситуације 112 у Дистрикту се користи
кратки број 121.

(3) Пропис о организацији и начину функционисања система осматрања, обавјештавања и
узбуњивања доноси Влада на предлог шефа Одјељења.

Члан 61
(Мрежа осматрања)

(1) Мрежа осматрања заснива се на:
a) информацијама и подацима добијеним од грађана и организација;
b) информацијама и подацима добијеним од организационе јединице Одјељења надлежне

за цивилну заштиту, ватрогасаца, ронилаца, шумара, ловаца, удружења грађана,
предузећа регистрованих за обављање послова који се односе на електроенергетске
системе, хидросистеме, грађевинарство, водопривреду, пољопривреду, шумарство,
индустрију, саобраћај, одржавање путева и комуналне дјелатности, здравство и
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ветеринарство, жељезнице, ауто-мото клубове и друге службе које у оквиру своје
дјелатности уоче настанак или опасност од настанка природне и друге несреће;

c) информацијама и подацима добијеним од служби праћења и осматрања које су
успостављене у сврху праћења метеоролошких, хидролошких, сеизмолошких,
радиолошких, еколошких и других услова;

d) информацијама и подацима добијеним од органа за контролу ваздушног простора и
e) међународној размјени информација и података.

(2) Лица из става 1, тачака а), b), c) и d) овог члана обавезна су да без накнаде доставе
информације и податке од значаја за заштиту и спасавање Оперативно-комуникационом
центру у најкраћем могућем року.

Члан 62
(Оперативно-комуникациони центар Дистрикта)

(1) У сврху спровођења задатака осматрања, обавјештавања и узбуњивања оснива се
Оперативно-комуникациони центар Дистрикта.

(2) Оперативно-комуникациони центар Дистрикта оснива се у оквиру надлежне организационе
јединице Одјељења и ради непрекидно.

(3) Оперативно-комуникациони центар Дистрикта увезује се с другим оперативно-
комуникационим центрима у ентитетима и на нивоу Босне и Херцеговине.

(4) Оперативно-комуникациони центар позиве прима на број за хитне ситуације 121, обрађује
их и просљеђује професионалним, хитним и другим службама за заштиту и спасавање.

(5) Оперативно-комуникациони центар пружа информациону и комуникациону подршку
управљању и спровођењу активности заштите и спасавања, у складу с Планом заштите и
спасавања.

(6) Оперативно-комуникациони центар обавјештава о несрећама и надлежне инспекцијске
службе, у зависности од врсте несреће.

(7) Јавна предузећа и друга предузећа за телекомуникације на територији Дистрикта дужна су
корисницима јавне телефонске мреже обезбиједити бесплатно позивање броја за хитне
ситуације из става (4) овог члана.

(8) Медији су дужни да, без одлагања, приоритетно и бесплатно, објаве хитна саопштења о
опасностима од природне и друге несреће, као и захтјеве, апеле, прогласе, објашњења и
упутства које им достави надлежна организациона јединица Одјељења или други надлежни
орган.

Члан 63
(Обавјештавање и узбуњивање становништва)

(1) У случају појаве опасности или настанка одређене природне и друге несреће која може
угрозити живот и здравље људи, материјална добра и животну средину, спроводи се
обавјештавање и узбуњивање становништва с циљем правовременог предузимања мјера и
задатака заштите и спасавања.

(2) Узбуњивање се спроводи у складу с јединственим знаковима за узбуњивање.
(3) Знакови за узбуњивање постављају се на видним мјестима у зградама и другим објектима у

којима људи станују, бораве или раде.
(4) Одлуку о активирању система за узбуњивање у случају опасности од природне и друге

несреће доноси градоначелник на предлог Одјељења.
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(5) Оперативно-комуникациони центар који даје знак опасности дужан је, путем електронских
медија, непосредно након давања знака, да упозна грађане и органе власти о разлозима
давања знака опасности.

(6) Пропис о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности доноси шеф Одјељења.

Члан 64
(Обавезе предузећа)

(1) Предузеће и друго правно лице чија дјелатност може угрозити живот и здравље људи и
животну средину дужно је о потенцијалној или насталој несрећи правовремено да
обавијести надлежне органе.

(2) Предузеће и друго правно лице из става 1 овог члана обезбјеђује техничка и друга средства
за потребе узбуњивања и врши њихово текуће и инвестиционо одржавање.

Члан 65
(Овлашћена и оспособљена правна лица)

(1) Предузећа и друга правна лица из члана 22 става 1 овог закона чија је редовна дјелатност од
непосредног значаја за заштиту и спасавање су овлашћена и оспособљена правна лица која
врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају опасности и
несрећа изазваних природном и другом несрећом, у складу са својом дјелатношћу и
задацима које им нареди Штаб.

(2) Овлашћена и оспособљена правна лица дужна су да прилагоде своје капацитете и
организацију за извршавање задатака заштите и спасавања.

(3) Овлашћена и оспособљена правна лица обављају послове заштите и спасавања по питањима
која произлазе из њихове основне дјелатности.

(4) Дистрикт предузећима и другим правним лицима из става 1 овог члана уговором обезбједује
накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мјера и
задатака заштите и спасавања.

(5) Права, обавезе и улога овлашћених и оспособљених правних лица ближе се утврђују актом
из члана 22 става 3 овог закона.

Члан 66
(Средства и опрема заштите и спасавања)

(1) Штаб, јединице и тимови за заштиту и спасавање и повјереници заштите и спасавања
опремају се одговарајућом опремом и материјално-техничким средствима која су неопходна
за њихову личну заштиту и за извршавање задатака.

(2) Средства и опрему из става 1 овог члана обезбјеђује Дистрикт, односно предузеће и друго
правно лице, у складу с бројем формираних штабова, јединица и тимова за заштиту и
спасавање и повјереника заштите и спасавања.

(3) Врста и количина опреме и материјално-техничких средстава које користе штабови за
заштиту и спасавање, јединице и тимови за заштиту и спасавање и повјереници заштите и
спасавања утврђује се актом који доноси шеф Одјељења.

Члан 67
(Одјећа, ознаке и идентификациони документи припадника заштите и спасавања)
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(1) Приликом извршавања задатака заштите и спасавања, припадници Штаба, јединица и
тимова за заштиту и спасавање и повјереници заштите и спасавања носе одјећу заштите и
спасавања на којој је на видном мјесту истакнут знак заштите и спасавања, који је
истовјетан међународном знаку цивилне заштите и идентификациони докуменат
припадника заштите и спасавања.

(2) Шеф Одјељења доноси Правилник о изгледу одјеће и ознакама припадника јединица и
тимова за заштиту и спасавање, Правилник о начину употребе знака заштите и спасавања за
вријеме стања природне и друге несреће и Правилник о изгледу, садржају и употреби
идентификационог документа за припаднике јединица и тимова за заштиту и спасавање.

Члан 68
(Начин осигуравања средстава и опреме)

(1) Средства и опрема из чланова 66 и 67 овог закона обезбјеђују се:
a) набавком нових средстава и опреме;
b) од предузећа и других правних лица, која их иначе користе у обављању редовне

дјелатности и
c) изузимањем материјалних средстава у складу с члановима 24 и 30 овог закона.

(2) Грађани, јавне установе, органи управе и други органи, предузећа и друга правна лица,
односно корисници и власници материјално-техничких средстава дужни су, на захтјев
надлежне организационе јединице Одјељења, да доставе попис материјално-техничких
средстава и опреме у свом власништву.

Члан 69
(Обука и оспособљавање за заштиту и спасавање)

(1) Ради стицања потребних знања из области личне, узајамне и колективне заштите, грађани се
обучавају и оспособљавају за заштиту и спасавање.

(2) Обучавање грађана из става 1 овог члана се врши у оквиру наставног процеса за ученике
основног и средњег образовања, ради стицања знања о опасностима од природне и друге
несреће и заштити од њих, у складу с посебним законом и одговарајућим програмом.

(3) Пропис о обучавању из става 2 овог члана доноси шеф Одјељења надлежног за образовање.
(4) Припадници Штаба, јединица и тимова за заштиту и спасавање, као и повјереници заштите

и спасавања дужни су се обучавати и оспособљавати за извршавање задатака заштите и
спасавања.

(5) Поред обавеза из става 2 овог члана, командант, начелник и чланови Штаба, команданти
јединица, руководиоци служби и руковаоци специјалним материјалним средствима дужни
су се обучавати на специјалистичким курсевима који се организују према потреби.

(6) Наставни план и програм за обучавање и оспособљавање субјеката из ставова 4 и 5 овог
члана доноси шеф Одјељења.

(7) Одјељење организује обуку за припаднике заштите и спасавања.
(8) Припадници заштите и спасавања позивају се на обуку писменим позивом који се уручује

петнаест (15) дана прије почетка обуке.

Члан 70
(Вођење евиденције)

(1) Надлежна организациона јединица Одјељења води евиденцију припадника штабова,
јединица за заштиту и спасавање и повјереника заштите и спасавања и врши њихово
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распоређивање у јединице и тимове за заштиту и спасавање.
(2) Евиденција се води и о материјално-техничким средствима грађана, предузећа и служби

која се могу ставити у функцију цивилне заштите.
(3) Садржај и начин вођења евиденције, критеријуме за лица која се воде у евиденцији и за

њихово распоређивање у структуре цивилне заштите из става 1 овог члана утврђује шеф
Одјељења.

(4) Надлежни органи који воде службене евиденције о грађанима, дужни су, на захтјев
надлежне организационе јединице Одјељења, да дају податке из те евиденције који су
потребни за вођење евиденције припадника цивилне заштите.

Члан 71
(Мобилизација)

(1) Мобилизација обухвата поступке, задатке и активности које у случају непосредне пријетње
од природне или друге несреће по наређењу градоначелника спроводе штабови, јединице и
тимови за заштиту и спасавање и повјереници заштите и спасавања, руководиоци одређених
предузећа и других правних лица, у складу са својим плановима заштите и спасавања,
којима се обезбјеђује организовано активирање и употреба снага заштите и спасавања.

(2) Мобилизацијом се снаге заштите и спасавања преводе у стање приправности за
организовано укључивање у спровођење мјера и активности система заштите и спасавања.

(3) Припадник снага заштите и спасавања дужан је да се одазове на позив за мобилизацију, или
у случају неодазивања оправда своје неодазивање најкасније у року од три дана од дана кад
је примио позив.

(4) Активирани припадник снага заштите и спасавања дужан је да учествује у активностима
заштите и спасавања до тренутка док не добије наређење о демобилизацији.

ПОГЛАВЉЕ VII. ПЛАНИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 72
(Стратешки и плански документи)

Организовање и спровођење заштите и спасавања од природних и других несрећа обавља се на
основу Програма развоја и планова заштите и спасавања.

Члан 73
(Програм развоја)

(1) Програмом развоја одређују се политика и стратегија заштите и спасавања људи и
материјалних добара од природних и других несрећа, у којима се дефинишу конкретни
програми, пројекти и активности усаглашене са утврђеном политиком и стратешким
правцима развоја заштите и спасавања, као и временски рокови за њихову реализацију.

(2) Поред елемената из става 1 овог члана, Програм развоја садржи:
a) закључке из Процјене угрожености;
b) податке о стању организованости система заштите и спасавања и достигнутом степену

заштите и спасавања од појединих природних и других несрећа;
c) превентивне мјере заштите и спасавања које се спроводе;
d) основне циљеве, задатке и начин остваривања заштите и спасавања, са смјерницама за

организовање снага и средстава заштите и спасавања;
e) основе за израду програма обучавања и оспособљавања у заштити и спасавању;
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f) задатке и начин реализације задатака утврђених у Програму развоја заштите и спасавања
Босне и Херцеговине, а који се односе на Дистрикт;

g) преглед и анализу очекиваних трошкова, са изворима финансирања и
h) друге елементе од значаја за стратешко планирање развоја система.

(3) Програм развоја се доноси за период од најмање пет година.

Члан 74
(План заштите и спасавања)

(1) План заштите и спасавања доноси се ради утврђивања организације, активирања и
дјеловања система заштите и спасавања, задатака и надлежности, људских ресурса и
потребних материјално-техничких средстава те мјера и поступака за вршење заштите и
спасавања у природној и другој несрећи, с циљем обезбјеђивања организованог и
усклађеног дјеловања за спречавање несрећа, односно смањење њихових посљедица и што
брже обезбјеђивање основних услова за живот у случају природне или друге несреће.

(2) Задаци утврђени у Програму развоја разрађују се у Плану заштите и спасавања, који се
израђује у складу с методологијом коју усваја Влада.

(3) План заштите и спасавања израђује Одјељење, у сарадњи с другим одјељењима Владе и
другим институцијама и установама од значаја за систем заштите и спасавања.

(4) Нацрт плана заштите и спасавања одобрава Влада, а усваја га Скупштина.

Члан 75
(Садржај Плана заштите и спасавања)

План заштите и спасавања садржи:
a) процјену угрожености од природне и друге несреће;
b) планирање превентивног дјеловања;
c) планирање приправности;
d) планирање мобилизације и
e) планирање хитног поступања.

Члан 76
(Процјена угрожености)

(1) Планирање заштите и спасавања заснива се на процјени угрожености и другим стручним
подлогама.

(2) Процјену угрожености од природних и других несрећа Дистрикта израђује Одјељење у
сарадњи са органима јавне управе Дистрикта и другим институцијама и установама, зависно
од области које су у њиховој надлежности.

(3) Методологију за израду Процјене угрожености доноси Влада Дистрикта на предлог
Одјељења.

(4) Процјеном угрожености идентификују се извори могућег угрожавања, сагледавају могуће
посљедице, потребе и могућности спровођења мјера и задатака заштите и спасавања.

Члан 77
(Обавеза сарадње)

(1) Предузећа и друга правна лица су дужна да на захтјев Одјељења доставе податке потребне
за израду процјене угрожености и планова заштите и спасавања.
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(2) Сви органи управе Дистрикта и други органи, институције и установе су дужни да сарађују
са Одјељењем приликом израде и усклађивања процјене угрожености и планова заштите и
спасавања.

ПОГЛАВЉЕ VIII. ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 78
(Извори финансирања система)

(1) Систем заштите и спасавања финансира се из:
a) буџета Дистрикта;
b) прилога, донација, поклона и међународне помоћи и
c) других извора у складу са законом.

(2) У буџету Дистрикта се планира и издваја најмање 1% (један посто) средстава која имају
посебну намјену, од којих се 50% (педесет посто) користи за предузимање превентивних
активности, а 50% (педесет посто) за опремање и обуку структура заштите и спасавања.

(3) Процјена и анализа трошкова неопходних за одржавање и развој система заштите и
спасавања се врши у оквиру Програма развоја што представља основу за буџетирање
планираних пројеката, мјера и активности у области заштите и спасавања.

Члан 79
(Накнада за материјална средства узета ради збрињавања становништва)

(1) Грађани, предузећа и друга правна лица чија су материјална средства узета ради
збрињавања настрадалог и угроженог становништва имају право на накнаду у износу који се
одређује према мјесним дневним тржишним цијенама у малопродаји на дан када су предана.

(2) Накнада из става 1 овог члана исплаћује се на терет буџета Дистрикта.

Члан 80
(Трошкови правних лица)

Предузећа и друга правна лица из властитих средстава финансирају трошкове који се односе на
припремање и опремање штабова, повјереника и јединица за заштиту и спасавање, које
оснивају ради заштите и спасавање властитог људства, имовине и других материјалних добара
од опасности и дјеловања природних и других несрећа.

Члан 81
(Материјална одговорност за проузроковане трошкове)

(1) Физичко или правно лице које је намјерно или због непажње проузроковало опасности због
којих су настали трошкови, односно проузроковало несрећу, дужно је да надокнади
трошкове:
a) заштитних и спасилачких интервенција;
b) санације и довођења у првобитно стање и
c) штете физичким и правним лицима.

(2) Ако је више лица из става 1 овог члана проузроковало трошкове и не може се утврдити
њихов појединачни удио, настале трошкове надокнађују сви починиоци солидарно.
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ПОГЛАВЉЕ IX. НАДЗОР, РАДНИ ОДНОСИ И ПРИЗНАЊА

Члан 82
(Послови надзора)

(1) Надзор над примјеном овог закона врши Одјељење.
(2) Инспекторат Дистрикта врши послове инспекцијског надзора укупног организовања и

функционисања система заштите и спасавања.

Члан 83
(Надзор над примјеном закона)

У вршењу надзора над примјеном закона Одјељење је овлашћено:
a) да захтијева извјештаје и податке о раду;
b) да испитује и утврђује стање извршавања послова заштите и спасавања;
c) да упозори на уочене неправилности и одреди мјере и рок за отклањање неправилности;
d) да наложи предузимање мјера и задатака које сматра потребним;
e) да покрене поступак за утврђивање одговорности;
f) да врши друге мјере надзора с циљем спровођења обавеза у складу с овим законом и другим

прописима из области заштите и спасавања.

Члан 84
(Инспекцијски надзор)

(1) Послове инспекцијског надзора врши инспектор заштите и спасавања.
(2) Поред овлашћења и поступка прописаних посебним законом којим се регулишу послови

инспекцијског надзора, инспектор заштите и спасавања има право да врши преглед:
a) докумената заштите и спасавања;
b) просторија намијењених заштити и спасавању;
c) опреме и средстава за заштиту и спасавање;
d) обављати друге радње у складу са сврхом инспекцијског надзора.

(3) Субјекти система заштите и спасавања код којих се врши инспекцијска контрола дужни су
да обезбиједе несметан рад инспектора и да поступају по његовим налозима.

(4) Инспектор заштите и спасавања уз сагласност градоначелника може наложити практичну
провјеру и извођење вјежби цивилне заштите или Оперативно-комуникационог центра.

Члан 85
(Радни односи)

(1) На руководиоце, службенике и намјештенике унутар надлежне организационе јединице
Одјељења примјењују се прописи који важе за државне службенике у органима јавне управе
Дистрикта ако овим законом није другачије уређено.

(2) Када то захтијевају потребе службе, нпр. у случају дежурства, обуке и вјежбе, провјере
спремности штабова, јединица и служби за заштиту и спасавање, акције заштите и
спасавања и у другим сличним случајевима, службеници и намјештеници надлежне
организационе јединице Одјељења дужни су да те послове обављају и дуже од пуног радног
времена у складу са законом.
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(3) Плата припадника Мјешовите јединице за заштиту и спасавање Брчко дистрикта БиХ,
запослених у надлежној организационој јединици Одјељења, увећава се до 30% (тридесет
посто), док се плата запослених у надлежној организационој јединици Одјељења увећава за
20% (двадесет посто), као додатак за посебне услове рада, тежину и природу послова,
одговорност за обављање тих послова и опасност по живот и здравље приликом обављања
тих послова.

(4) Увећање плате из става 3 овог члана, за свако радно мјесто посебно, утврђује се посебним
правилником, који доноси Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 86
(Признања)

(1) За нарочите успјехе у организовању и спровођењу активности заштите и спасавања,
предузећима и другим правним лицима, професионалним и хитним службама Дистрикта,
другим службама и органима јавне управе, штабовима, јединицама и повјереницима
заштите и спасавања и појединцима могу се додијелити признања и награде.

(2) Шеф Одјељења прописује врсту, критеријуме и поступак за додјелу признања и награда у
систему заштите и спасавања.

ПОГЛАВЉЕ X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 87
(Новчане казне од 2.000 до 10.000 КМ)

(1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај предузеће,
предузетник или друго правно лице:
a) ако не испуњава обавезу уступања материјалних средстава за потребе заштите и

спасавања како је прописано чланом 24 ставовима 2, 3, 4 и 5 овог закона;
b) ако у свом програму рада не утврди задатке, организацију дјеловања и активности

којима се обезбјеђује учешће његових чланова, органа и служби у извршавању задатака
заштите и спасавања (члан 25 став 3 овог закона);

c) ако не набави или не држи у исправном стању потребна средства и опрему за заштиту и
спасавање (члан 47 став 1 овог закона);

d) ако не омогући Оперативно-комуникационом центру приоритетно коришћење веза (члан
59 став 4 овог закона);

e) ако не достави податке Оперативно-комуникационом центру (члан 61 став 2 овог
закона);

f) ако не обезбиједи бесплатно позивање броја за хитне ситуације (члан 62 став 7 овог
закона);

g) ако одмах не објави хитна саопштења, захтјеве, апеле, прогласе, објашњења и упутства
(члан 62 став 8 овог закона); и

h) ако не обезбиједи правовремено обавјештавање и, по потреби, узбуњивање грађана и ако
не обезбиједи техничка и друга средства за потребе узбуњивања и не врши текуће и
инвестиционо одржавање тих средстава (члан 64 овог закона).

(2) Новчаном казном од 500 КМ до 2.000 КМ за прекршај из става 1 овог члана казниће се и
одговорно лице предузећа и другог правног лица.
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Члан 88
(Новчане казне од 1.000 до 5.000 КМ)

Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај предузеће и друго
правно лице:
a) ако не организују и не врше послове заштите и спасавања како је дефинисано у члану 23

ставовима 2 и 5 овог закона;
b) ако не да податке и обавјештења из својих истраживања која су од значаја за заштиту и

спасавање (члан 26 овог закона);
c) ако свој план заштите и спасавања не усклади с планом Дистрикта (члан 49 став 2)овог

закона); и
d) ако на захтјев Одјељења не достави податке потребне за израду процјене угрожености и

планова заштите и спасавања (члан 77 став 1 овог закона).

Члан 89
(Новчане казне од 100 до 1.000 КМ)

Новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице:
a) ако се не одазове позиву надлежног органа заштите и спасавања за учешће у заштити и

спасавању (члан 27 овог закона);
b) ако не испуни обавезу давања на коришћење возила, машина, опреме и других материјалних

средстава за потребе заштите и спасавања (члан 30 овог закона);
c) ако не држи у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и

колективну заштиту (члан 47 став 2 овог закона); и
d) ако се као припадник Штаба, службе, јединице или као повјереник заштите и спасавања не

одазове позиву или не учествује у обуци (члан 69 овог закона).

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 90
(Рок за доношење аката из надлежности Скупштине)

Скупштина Дистрикта дужна је року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона да
донесе стратешке и планске документе из члана 16 овог закона.

Члан 91
(Рок за доношење аката из надлежности Владе)

Влада је дужна, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, да донесе
сљедеће прописе:
a) Одлуку из члана 22 става 3 и члана 52 става 2 тачке c) овог закона;
b) Правилник о суфинансирању превентивних активности заштите и спасавања из члана 22

става 7 овог закона;
c) Правилник о висини и поступку остваривања права на једнократну новчану помоћ (члан 33

став 4 овог закона);
d) Методологију израде плана заштите и спасавања као и процјене ризика (члан 74 став 2 и

члан 76 став 3 овог закона);
e) Правилник о начину рада и руковођења Штаба за заштиту и спасавање Дистрикта (члан 41

став 2 овог закона);
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f) Правилник о начину утврђивања и евидентирања висине штете, врсти, висини и начину
пружања и коришћења помоћи за отклањање штете већег обима (члан 45 став 4 овог
закона);

g) Правилник о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од
природне и друге несреће (члан 47 став 3 овог закона);

h) Правилник о организацији и начину функционисања система осматрања, обавјештавања и
узбуњивања (члан 60 став 3 овог закона).

Члан 92
(Рок за доношење аката из надлежности шефа Одјељења)

Шеф Одјељења је дужан, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, да
донесе сљедеће прописе:
a) Правилник о утврђивању здравствене способности грађана за учешће у заштити и спасавању

(члан 29 став 2 овог закона);
b) Правилник о активностима и мјерама заштите и спасавања из члана 50 става 2 овог закона;
c) Правилник о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности (члан 63 став 6 овог

закона);
d) Правилник о врсти и количини опреме и материјално-техничким средствима које користе

штабови за заштиту и спасавање, јединице, тимови и повјереници заштите и спасавања
(члан 66 став 3 овог закона);

e) Правилник о начину употребе знака заштите и спасавања за вријеме стања природне и друге
несреће (члан 67 став 2 овог закона);

f) Правилник о изгледу, садржају и употреби идентификационог документа за припаднике
јединица и тимова за заштиту и спасавање (члан 67 став 2 овог закона);

g) Правилник о одјећи и ознакама припадника јединица и тимова за заштиту и спасавање (члан
67 став 2 овог закона;

h) Правилник о садржају и начину вођења евиденција (члан 70 став 3 овог закона);
i) Правилник о признањима и наградама за остварене резултате заштите и спасавања (члан 86

став 2 овог закона) и
j) Правилник о увећању плате по основу посебних услова рада, тежине и природе послова,

одговорности за обављање тих послова и опасности по живот и здравље приликом
обављања тих послова запослених у надлежној организационој јединици Одјељења.

Члан 93
(Рок за доношење аката из надлежности градоначелника)

Градоначелник је дужан, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, да
донесе правилник којим одређује материјална средства која су грађани и предузећа дужни
давати за потребе спровођења активности заштите и спасавања и којим се утврђују сврха,
услови и начин предаје, као и давање накнаде за коришћена, оштећена или уништена средства
(члан 24 став 5 овог закона).

Члан 94
(Подзаконски акт о обучавању у оквиру основног и средњег образовања)

Шеф Одјељења за образовање, у сарадњи са Одјељењем, дужан је да донесе пропис о
обучавању грађана у оквиру основног и средњег образовања о опасностима и заштити од
природне и друге несреће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона (члан 69
став 3 овог закона).
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Члан 95
(Рок за обавезу усклађивања активности са Законом)

Органи јавне управе Дистрикта и други органи, институције и предузећа дужни су да ускладе
своју организацију заштите и спасавања са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу овог закона.

Члан 96
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 01-02-691/16
Брчко, 27. јула 2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


