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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ШАМАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Општи подаци:
Територијална ватрогасна јединица Шамац основана је одлуком Скупштине општине
Шамац, број 07-022-95/2013, од 31.05.2013. године, као посебна унутрашња
организациона јединица у Административној служби општине Шамац.
Том одлуком дефинисана је дјелатност, надлежност, организовање, финансирање као
и друга питања везана за функционисање Територијалне ватрогасне јединице Шамац.
Наведеном одлуком престала је са радом Професионална ватрогасна јединица Шамац и
сви објекти, опрема, техничка и друга средства које је ПВЈ Шамац користила, а који су
у власништву Општине Шамац, дати су на кориштење Територијалној ватрогасној
јединици.
Од одлуке о оснивању општинске управе ТВЈ Шамац функционише као одјељење у
оквиру општинске управе Шамац.
Доношењем правилника о организацији и систематизацији радних мјеста општинске
управе Шамац, број 01-022-215/215 од 09.11.2015. године, територијална ватрогасна
јединица Шамац је дефинисана као одсјек у оквиру општине управе Шамац, под бројем
Х.
Своје активности Територијална ватрогасна јединица Шамац спроводила је у складу са:
- Законом о заштити од пожара Републике Српске (Службени гласник РС бр.
71/12)
-

Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасне јединице

-

Планом заштите од пожара општине Шамац

-

Оперативним планом заштите и спашавања од пожара

-

Циљевима и задацима прописаним од стране Скупштине општине Шамац и
начелника општине Шамац

2. Надлежност
Територијалне ватрогасне јединице Шамац је заштита од пожара територије општине
Шамац. Поред тога територијална ватрогасна јединица Шамац учествује, по позиву,
као подршка и у интервенцијама гашења пожара на сусједним општинама: Модрича,
Пелагићево, Доњи Жабар и др.
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У активности и надлежности Територијалне ватрогасне јединице Шамац спадају:
-

Обављање Законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних
јединица

-

Учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара, у функцији
благовременог дјеловања и повећања ефикасности ватрогасних интервенција

-

Гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и
елементарним непогодама

-

Спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара
општине Шамац

-

Пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама

-

Обављање других послова у еколошким и другим несрећама

3. Финансирање
Територијалне ватрогасне јединице врши се у складу са Чланом 12. Одлуке о оснивању
Територијалне ватрогасне јединице Шамац, као и члановима 78, 79 и 81. Закона о
заштити од пожара Републике Српске.

4. Бројно стање
У 2016. години територијална ватрогасна јединица имала је 15 запослених.

Радно мјесто

Број извршилаца

Старјешина ТВЈ Шамац

1

Технички руководилац

1

Ватрогасац-вође смјене

4

Ватрогасац-возач

4

Ватрогасац

5

.
Поред наведених радника, у оквиру ТВЈ Шамац свој посао обављају и радник одјељења
за опште послове, на пословима чистачице/курира и радник одјељења за финансије, на
пословима књиговође.
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.
Сва радна мјеста предвиђена правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста су попуњена и сви радници ТВЈ Шамац су у сталном радном односу.

5. Возила и опрема
Возила
Територијална ватрогасна јединица посједује следећа возила:
-

ФАП 1620 - Навално ватрогасно возило (вода, пјена, топ,)

-

ТАМ 150 – Навално ватрогасно возило (вода)

-

Dodge – Навално ватрогасно возило (вода)

-

Мерцедес – Пратеће ватрогасно возило ( доставна цистерна)

-

Мерцедес – Техничко ватрогасно возило – Зглобна платформа

-

Лада Нива- Теренско путничко ватрогасно возило

-

ФАП 2026 - Навално ватрогасно возило

Возило Dodge тренутно није у употреби због проблема на мотору.
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Опрема
Територијална ватрогасна јединица и њени припадници, посједују скупну и личну
опрему за гашење пожара. У табелама 1. и 2. приказане су количине битније личне и
скупне опреме у саставу ТВЈ Шамац.

Лична опрема

Скупна опрема

Врста

Комада

Врста

Комада

Радна одијела

12

Усисна цријева

9

Радно/инт. одијела зимска

40

Потисна

„Б“

7

Интервенцијска одијела

13

цријева

„Ц“

29

Шљемови

30

Млазнице

„Ц“

20

Радна (интервенцијска) обућа

15

„Б“

5

Изолациони апарат за дисање

4

Пјена

3

Напртњача

13

Апарати за

„S“

8

Заштитна маска

3

поч. гашење

CO2

1

Табела 1

пожара
Пјенило

30 Л

Љестве

3

Свјетиљка

4

Табела 2
.
Остала опрема
-

Канистер – 10 литара – 1200 ком

- Претакајућа пумпа - 1 ком

-

Танк – 5000 литара – 4 ком

- Агрегат 2,7 kw

-

Танк – 10000 литара – 1 ком

- др.

-

Пумпа за воду „Хонда“ са опремом – 2 ком
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6. Објекти
Као што је познато, у току 2015. године у склопу пројекта „CESTA“ извршена је онова
мањег овјекта ТВЈ Шамац. Финансијер пројекта била је организација USAID, дoк је
имплементатор пројекта била организација CRS.
Послије завршетка наведеног пројекта није било даље обнове објеката ТВЈ Шамац. Ту
првенствено мислимо на већи објекат, у склопу којег се налази и гаража ватрогасних
возила. Од поплаве 2014. године, па до данас, више пута су вршене контроле и
прегледи наведеног објекта, како од стране инспектората за екслопзивне материје,
инспектора ЦЈБ Добој, па све до надлежних лица административне службе општине
Шамац. Од стране свих наведених чинилаца наведена је већинска до потпуна
неусловност кориштења зграде, што у цијелости, а поготово просторија на првом
спрату, са нагласком на небезбједност плафонске односно подне површине.
У приземљу већег објекта ТВЈ налазе се гараже ватрогасних возила, док се спратни дио
користи као складиште ватрогасне опреме. Један дио просторија на спрату је уступљен
на кориштење кајак клубу „Ушће“ који исте користи као канцеларијски простор и
простор за одлагање опреме.

Територијална ватрогасна јединица Шамац; тел: 054-612-284, 123

7

7. Оперативне активности
7.1 Пожари
Извјештај о интервенцијама ТВЈ Шамац у 2016. години
Мјесец
I
Класификација пожара:
СТАМБЕНИ
ОБЈЕКТИ
(стан, кућа,
викендица)
ИНДУСТРИЈСКИ И
ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКТИ
ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ 2
(штале, гареже и сл)
ПОЖАР НА
ИНСТАЛАЦИЈАМА
(плин,
електроинсталације)
ПОЖАР ДИМЊАКА
1
ПОЖАР
3
КОНТЕЈНЕРА
ШУМСКИ ПОЖАРИ
ПОЖАР НА
САОБРАЋАЈНОМ
СРЕДСТВУ
ПОЖАРИ НИСКОГ
РАСТИЊА (ливаде,
усјеви, путни
појасеви,
стрњуши,кукурузишта,
дивље депоније
смећа сл)
САОБРАЋАНИ
УДЕСИ
ПОПЛАВЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ
ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ
(излазак на исте)
УКУПНО

II

III

IV

1

1

1

V

VI

VII

VIII IX X XI XII ∑

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

1

8

2

4

10
1

2
1

1
1

1

1
2

1

1

1

3

1

2
3

1

1

3

1

2

1

1

2

3

7

6

7

6

2

7
10

7

2

2

3

4

3

4

5

3

31

9

7

4

8

8

8

11

83
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Мјесна заједница
Шамац
Обудовац
Црквина
Ново Село
Доњи Хасић
Брвник
Горња Слатина
Писари
Лужани
Тишина
Доња Слатина
Човић Поље
Пелагићево
Милошевац
Крушково Поље
Укупно

Број интервенција
56
10
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
83

Већа материјална штета:
- 13.02.2016 – Лужани – помоћни објекат
- 15.06. 2016. – Човић Поље – возило
- 15.07.2016. – Г. Слатина – помоћни објекат
- 17.07.2016. – Обудовац – сеоски инд. објекат - фарма
- 14.09.2016. – Писари – стамбени објекат
- 25.10.2016. – Обудовац – помоћни објекат
КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЖАРА У 2015. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ
Мјесец

Објекат

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

1

1
1
2

1
1
1
8

Ниско Шума Возила Контејенер Оџак Остало Укупно
растиње
1
3
5
0
1
2
3
1
1
1
1
3
3
4
5
3
10
8
1
2
11
2
2
1
2
1
1
2
5
2
3
18
1
4
5
9
4
49

Техничке интервенције
Укупно
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63
9

По мјесним заједницама у 2015. години
Мјесна
Објекат Ниско
заједница
растиње
Шамац
1
7
Писари
1
Гајеви
2
Тишина
1
Х.Тишина
1
Брвник
2
Д.Слатина
К.Поље
1
Хасић
1
Баткуша
1
1
Г.Слатина
2
Корница
1
Лугови
1
Нов.Село
1
Засавица
1
Лужани
1
Укупно
8
18

Шума

Возила Контејнер
1

4

Оџак
7
1

Остало Укупно
2

1
1

1

1
1
1

1

1
1

4

5

9

4

22
2
3
3
1
3
1
1
3
2
2
1
1
1
2
1
49

Анализом броја и врсте пожара у 2016. години, у односу на број и врсту пожара у 2015.
години, примјећује се значајно повећање броја пожара на стамбеним, помоћним и
пословним објектима у 2016. години, са осам пожара у 2015. години на 22 пожара у
2016. години. Са друге стране примјећује се смањење броја њивских и пожара ниског
растиња, са 18 на 7. Велики проблем повећања броја пожара на објектима је велика
материјална штета која настаје приликом истих, угрожавање живота људи, као и
угрожавање живота и страдање стоке у сеоским домаћинствима.
Највећи број пожара на објектима је изазвана људским фактором:
- Неадекватним и неопрезним гријањем стамбених и помоћних просторија
- Неадекватно разведеним електроинсталацијама
- Непажљивим паљењем ватре у близини објеката и просторија са већом количином
ускладиштених лакозапаљивих материја
- Запаљењем радних машина
Смањењу броја пожара на отвореном простору – пожари ниског растиња, њивски,
пожари, доприносили су временски услови који су владали у току 2016. године,
односно кратки периоди високих температура и, надамо се, апели и обавјештења које
је територијална ватрогасна јединица упућивала пред сезону припреме
пољопривредних површина за сјетву, период љетњих високих температура, као и
период вршидбе и уклањања њених остатака са њива.
Број пожара на контејнерима и оџацима је и у 2016. години остао у дијапазону од 5 до
10 пожара годишње, међутим и поред тога сматрамо да је десет пожара годишње на
контејнерима много за мјесну заједницу величине Шамца и да се морају повести
одређене активности на смањењу тог броја.
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7.2 Дежурства
У току 2016. године, територијална ватрогасна јединица обављала је више врста
дежурстава и то:
- Дежурство на утакмицама ФК „ Борац“ Шамац
ТВЈ Шамац је, према пропозицијама такмичења у првој фудбалској лиги РС
обављала дежурство на свим утакмицама ФК „ Борац“, које је ФК „ Борац“, као
домаћин, играо на стадиону у Шамцу у сезони 2015/2016 и 2016/2017.
- Дежурство на дјечијој спортској манифестацији „ Данска школа фудбала“
- Дежурство при уништавању минско експлозивних средстава
- Дежурство на туристичком манифестацији „ Котлићијада“
- Дежурство на другим културним спортским и осталим манифестацијама
7.3 Прање градских саобраћајница
У првој половини мјесеца априла, у сарадњи са предузећем „Слободна зона“ извршено
је прање свих саобраћајница у ширем центру града.
7.4 Асистенције
- Асистенције предузећима „Хигра“ и „Водовод и канализација“ при испитивању
водоводне мреже
- Асистенција основној школи Црквина при уређену дворишта
- Асистенција основној школи Шамац при уређењу фискултурне сале
- Асистенције при уређивању других јавних објеката
- др.
7.5 Ватрогасне вјежбе, едукација, сарадња са међународним институцијама
-

02.06. – Основна школа Шамац

Припадници ТВЈ Шамац одржали су теоријско предавање о превентивној заштити
од пожара, као и поступцима приликом пожара у школском објекту за ученике
нижих разреда основне школе Шамац. Поред тога извршено је и кратка показна
вјежба кориштења навалноg и техничког возила.
-

Јун - Швајцарски црвени крст

ТВЈ Шамац је, заједно са припадницима швајцарског црвеног крста извршила
обилазак свих основних школа на територији општине Шамац, у циљу познавања са
капацитетима противпожарне заштите основних школа, те пружању евентуалне
помоћи од стране поменуте организације у побољшању заштите. Том приликом
упознали смо све директоре основних школа на шамачкој општини са правилима
противпожарнe заштите која морају примјењивати у својим установама, пратећом
документацијом и правилницима које морају посједовати, те извршили
прелиминарне договоре око едукације особља и ученика.

Територијална ватрогасна јединица Шамац; тел: 054-612-284, 123
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-

22-24 јун Учешће на кампу црвеног крста

ТВЈ Шамац учествовала је на кампу црвеног крста/крижа у сарадњи са швајцарским
црвеним крстом. Камп је за циљ имао симулацију прихватања и збрињавања
миграната. Улога ТВЈ Шамац је била пружање логистичке подршке у виду
резервоара за питку воду, инсталација за њену дистрибуцију, као и свакодневно
достављање питне воде за учеснике кампа.
-

21.10. 2016. Тактичко показна вјежба – основна школа Шамац

У сарадњи са ОО Црвени крста Шамац припадници ТВЈ Шамац извели су тактичко
– показну вјежбу симулације пожара у школском објекту, евакуације ученика и
особља, те гашења пожара у објекту и његовој околини.
У вјежби је учествовала комплента јединица ТВЈ Шамац.
Прије извођења вјежбе одржано је неколико састанака са директором основне
школе, ради детаљног разрађивања сценарија, као и упознавања особља, ученика и
родитења са истим.
Вјежба је обухватала:
- Симулацију евакуације ученика ван објекта и долазак на зборно мјесто
- Евакуацију, спашавање и збрињавање повријеђених
- Симулацију гашења пожара на објекту и у објекту
- Симулацију гашења пожара на отвореном простору
Подршку вјежни пружио је швајцарски црвени крст
-

Октобар – Основна школа Обудовац

Припадници ТВЈ одржали су, у сарадњи са ОО Црвени крст Шамац теоријско
предавање за ученике основне школе Обудовац о превентиви, поступцима при
појави пожара, као и предавање о кориштењу апарата за гашење почетног пожара.
Припадници Црвеног крста одржали су предавање о улози и значају црвеног крста.
-

11.11. Тактичко/показна вјежба Горња Слатина – Save the Children

ТВЈ Шамац је, у сарадњи са ОО Црвени крст Шамац, а уз подршу огранизације Save
the Children извела тактичко – показну вјежбу евакуације и спашавања ученика у
случају пожара и гашење пожара на објекту школе. Вјежба је изведена у оквиру
пројекта „Изградња отпорности на природне и друге непогоде у области образовања
у локалним заједницама“, који спроводи организација “Save the Children”
Прије вјежбе извршена припрема исте са особљем школе, члановима црвеног крста
Шамац, те особљем организације Save the Children.
Као подршку извођењу вјежбе и модернизацији јединице TVJ Шамац је од
поменуте организације добила помоћ у опреми: Ватрогасне чизме 15 ком, пп апарат
S -6 – 5 ком и напртњаче – 7 ком.
-

30 11. Тактичко/показна вјежба основна школа Обудовац

Изведена тактичко- показна вјежба, у сарадњи са ОО Црвени крст Шамац у
основној Школи у Обудовцу, уз подршку швајцарског црвеног крста.
Вјежба је имала исту припрему и сценарио као и у основним школама у Шамцу и у
Горњој Слатини.
Територијална ватрогасна јединица Шамац; тел: 054-612-284, 123

12

8. Техничко опремање
У току 2016. године територијална ватрогасна јединица Шамац није имала ниједну
капиталну инвестицију набавке личне или скупне опреме или другог вида техничког
опремања јединице.
Договором између ватрогасних јединица регије Добој, све ватрогасне јединице регије
добој одрекле су се могућности кандидовања пројеката техничког опремања
ватрогасних јединица од стране ватрогасног савеза Републике Српске, у корист
ватрогасних јединица Добој и Теслић, које ће од тих средстава извршити или су
извршиле набавку нових ватрогасних возила.
Као што је већ наглашено у дијелу који се односи на сарадњу са међународним
институцијама, територијална ватрогасна јединица Шамац је, као подршку извођењу
ватрогасне вјежбе и подизању свијести о противпожарној заштити у образовним
установама, од међународне организације Save the Children, добила, као донацију,
одређени дио личне и скупне опреме.
Поред тога од предузећа „Нова Форма“ добијена је донација у виду 15 радних
ватрогасних униформи.
У разговорима са предсједником ватрогасног савеза Републике Српске потврђено је да
је територијална ватрогасна јединица Шамац у плану за најскорију набавку новог
ватрогасног возила, међутим то је немогуће док се не испуни први и основни услов за
кандидовање пројекта техничког опремања јединице – израда општинског плана
заштите од пожара.
С тим у вези, још једном апелујемо и наглашавамо апсолутну нужност израде Плана
заштите од пожара општине Шамац, не само као неопходног услова за опремање
територијалне ватрогасне јединице Шамац, него и као законску обавезу општине
Шамац.

9. Превентива
Што се тиче превентивних мјера заштите од пожара ТВЈ Шамац је, у оквиру
могућности са којима је располагала, радила како на директном спровођењу
превентивних мјера заштите од пожара, тако и на упознавању становништва и
привредних субјеката са значајем истих.
Како још увијек није покренут сервис за контролу апарата за гашење почетног пожара,
ТВЈ Шамац није била у могућности да обавља ту дјелатност.
ТВЈ Шамац је у договору са ТВЈ Модрича, за све заинтересоване обезбиједила могућу
контролу апарата од стране ТВЈ Модрича.
ТВЈ Шамац је вршила савјетодавне и консултативне услуге по питању набавке
противпожарне опреме за појединце и привредне субјекте, те начину спровођења
превентивних мјера заштите од пожара.
Такође, као што је већ поменуто у дијелу који се односи на ватрогасне вјежбе и
предавања, у 2016. години посебан акценат је стављен на развијање свијести о
превентиви код младих. Поред правила поступања у случају пожара, приликом
ватрогасних вјежби и предавања у основним школама на територији општине Шамац,
извршено је и упознавање са превентивним мјерама, начину њихове примјене и сл.
Заједно са организацијом Save the Children подијељене су брошуре са препорукама о
поступању у случају појединих природних непогода.
Поред тога, у заједничкој акцији са швајцарским црвеним крстом, ТВЈ Шамац је у
школама на територији општине Шамац извршила прегледе постојеће противпожарне
опреме, указавши на недостатке и могућности побољшања, те је подијељен и
Територијална ватрогасна јединица Шамац; тел: 054-612-284, 123
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одговарајући писани подсјетник о опасностима од пожара у појединим околностима и
начину реакције на исти.
Прије љетње сезоне, сезоне третирања пољопривредног земљишта послије вршидбе
или брања пољопривредних култура, ТВЈ Шамац је усменим и писменим путем, преко
медија, странице општине Шамац и обавјештења по мјесним заједницама, вршила
упозоравање грађана на опасности које могу настати евентуалним паљењем
пољопривредних површина, уз апел за максималним уздржавањем од наведених
активности.

Територијална ватрогасна јединица Шамац; тел: 054-612-284, 123
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10. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ

Екон.
код

1
412200
412200
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
511300

В Р С Т А

2
Расходи по основу утрошка
енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе ус.
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за
потребе ватрогасне службе
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу утрошка
горива
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опреме
У К У П Н О:

Коначни
буџет
2016.

Извршење
2016.

Разлика
4-3

3

4

5

7.000
1.200
800
1.200

4.808
1.189
743
672

- 2.192
11
57
- 528

4.000
6.500

456
4.174

11.500
1.000
6.000
1.500
40.700

Проценат
4/3 x 100

6

Предходна
година 2015.извршење

Проценат
4/7x100

7

8

68,69
99,08
92,88
56

4.548
1.189
735
480

105,72
100
101,09
140

- 3.544
- 2.326

11,40
64,22

1.734
7.486

26,30
55,76

7.855
5.312
-

- 3.645
- 1.000
- 688
- 1.500

68,30
0
88,53
0

8.701
375
6.073
3.170

90,28
0
87,47
0

25.209

- 15.491

61,94

34.491

73,09
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Средства доспјела на рачун општине Шамац по основу члана 81. ЗОЗОП
Година
до 2013
2014

Наплаћено
42.238,77
17.252.93

Потрошено Разлог утрошка

2015

22.024.13

6271.65

2016

23.756,36

0

9.997,14

Набавка р.
дијелова
Набавка р.
дијелова

Преостало
42.238,77
49.494,56
65.247,04

89.003,4
Обзиром на то да ЗОЗОП, односно члан 81. ЗОЗОП предвиђа намјенску потрошњу
средстава приспјелих у буџет општине Шамац, односно њихову реализацију кроз
специфичне пројекте, у току 2016. године ТВЈ Шамац је предложила реализацију
следећих пројетака:
- поновно покретање сервиса за сервисирање и контролу апарата за гашење
почетног пожара
- набавку развалног алата за интервенције при саобраћајним несрећама
Оба пројекта су, приликом ревизије стратегије развоја општине Шамац, односно
приликом израде нове стратегије до 2020 године, кандидована као пројекти које би
требало реализовати у периоду од 2016 – 2017 године, али то није учињено.
Ребалансом буџета за 2016. годину, на позицији за набавку опреме, на буџет ТВЈ
Шамац уврштено је 16 000 км, међутим, одлуком начелника одјељења за финансије та
средства су послије скинута са буџета ТВЈ и преусмјерена на неке друге пројекте.

Територијална ватрогасна јединица Шамац; тел: 054-612-284, 123
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Буџет за 2017. годину

Р.бр. КОНТО

ОПИС

БУЏЕТ 2017

1. 412200

Расходи по основу утрошка енергије

7.000

2. 412200

Расходи за комуналне услуге

1.200

3. 412200

Расходи за комуникационе услуге

4. 412300

Расходи за режијски материјал

1.200

5. 412400

Расх. за мат. за потребе ватр. служб.

4.000

6. 412500

Расходи за текуће одржавање

6.500

7. 412600

Расходи по основу утрошка горива

8. 412700

Расходи за стручне услуге

1.000

9. 412900

Остали непоменути расходи

5.000

10. 511300

800

12.000

Издаци за набавку опреме

20.000

Укупно:

58.700

Територијална ватрогасна јединица Шамац; тел: 054-612-284, 123
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11. ПЛАН РАДА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ШАМАЦ
ЗА 2017. ГОДИНУ

План рада за 2017. годину
Основне групе планираних послова:
1. Обављање послова у складу са Закон о заштити од пожара, Планом заштите
од пожара општине Шамац и другим релевантним актима
2. Планирање и реализација програма наставе (практична и теоријска)
3. Планирање и реализација програма унапређивања превентивне заштите од
пожара
4. Израда плана одржаванја, набавке и модернизације опреме ТВЈ
5. Израда плана ватрогасних вјежби, едукације становништва и др.
6. Учешће и планирању и реализацији оперативног плана заштите од пожара
7. Стручно усавршавање припадника ТВЈ Шамац
8. Усклађивање рада са законском регулативом, те одлукама Скупштине
општине Шамац и Начелника општине Шамац
9. Сарадња са ватрогасним савезом Републике Српске и инспекторатом за
заштиту од пожара
10. Сарадња са сусједним ватрогасним јединицама, као и свим осталим
ватрогасним јединицама у РС
11. Сарадња са службама дома здравља Шамац, као и припадницима станице
јавне безбиједности Шамац
12. Иницирање израде Плана заштите од пожара општине Шамац

Територијална ватрогасна јединица Шамац; тел: 054-612-284, 123
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11.1. Спецификација активности
1. ТВЈ ће све своје активности обављати у складу са Законом о заштити од
пожара, Планом заштите од пожара општине Шамац, одлукама Скупштине
општине и Начелника општине. ТВЈ Шамац ће своје активности обављати на
цијелој територији општине Шамац, а у случају потребе, на позив других
јединица, а по одобрењу Начелника општине Шамац и на територијама
других општина.
2. ТВЈ Шамац је израдила план теоретске и практичне наставе која ће се
спроводити у оквиру ТВЈ Шамац ради унапређења образовања и
способности њених припадника. Такође ТВЈ Шамац ће радити на
осавремењивању наставних средстава и литературе ради унапређења ТВЈ.
ТВЈ Шамац ће повремено вршити провјеру знања и вјештина у циљу
унапређења рада.
У складу са Законом о заштити од пожара, ТВЈ Шамац је добила сагласност
од МУП РС на план и програм стручног оспособљавања и усавршавања
припадника ТВЈ Шамац у 2017. години. План о програм практичне и
теоријске наставе, као и сагласност МУП РС на исти, налази се у прилогу.
3. ТВЈ Шамац ће, заједно са осталим надлежним институцијама, учествовати у
изради и спровођењу програма превентивне заштите од пожара. Посебан
акценат стављамо комуникацију са грађанима, јавним установама, као и
свакодневне заједничке активности са припадницима Цивилне заштите.
У сарадњи са школским и предшколским установа, а као и до сада, кроз
предавања, извршити упознавање дјеце са значајом превентивне заштите од
пожара. Периодично, путем медија, ТВЈ Шамац врши обавјештавање и
упозоравање грађана о потреби превентивне заштите од пожара. Такође, ТВЈ
Шамац ће вршити превентивни преглед инсталација и опреме за гашење
пожара у свим раније наведеним институцијама, као и оспособљавање свих
заинтересованих лица за кориштење опреме за гашење почетног пожара.
Као један од најважнијих дијелова превентивне заштите од пожара сматрамо
успостављање барем по једне локације у свакој од мјесних заједница на
тероторији општине Шамац, на којима би ТВЈ у случају потребе приликом
интервенције могла извршити допуну резервоара са водом. Тиме би био
ријешен вишегодишњи хронични проблем потребе повратка у мјесну
заједницу Шамац ради допуне резервоара. Проширењем градског водовода
на неколико мјесних заједница, тај проблем ће бити донекле ријешен,
међутим нужно је његово рјешење на цијелој територији општине.
4. Као што је већ помињано у предходном дијелу извјештаја, ТВЈ Шамац је, као
капиталне инвестиције, у стратегији ЛЕР кандидовала два пројекта.
Ова два пројекта представљају и саставни дио плана набавке ТВЈ Шамац за
2017. годину, те ће ТВЈ Шамац, код надлежних органа инсистирати на
њиховој што хитнијој реализацији.
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У току 2017. године планирано је да се простор бивше дежуране адаптира у
сервис ППА и једну гаражу за ватрогасно возило која ће уједно и служити
као и аутомеханичарска радионица.
Такође је планирано да се изврши редовно сервисиранје ватрогасних возила,
као и атестиранје ватрогасне опреме којој су атести истекли (изолациони
апарати за дисанје и зглобна платформа)

План набавке личне и скупне опреме за 2017. годину
Врста

Комада

Ватрогасне рукавице интервенцијске

15

Хидрантски наставак

4

Апарат CO2

3

Ватрогасно цријево „Ц“

20

Гарнитура ручног алата

3

Ватрогасно цријево „Б“

4

Радна обућа

15

Компресор за зрак мин. 10 бари

1

Комплет аутомеханичарског алата

1

5. ТВЈ Шамац у току 2017. године планира следеће активности на пољу
едукације и ватрогасних вјежби:
-

Извршавање практичне наставе на основу плана и програма за 2017. годину

-

Одржавање ватрогасне вјежбе у основној школи Шамац

-

Одржавање предавања о превентивној заштити од пожара и поступању у случају
пожара у основној школи Шамац

-

Одржавање ватрогасне вјежбе и предавања о превентивној заштити од пожара и
поступању у случају пожара у основној школи Горња Слатина

-

Одржавање ватрогасне вјежбе и предавања о превентивној заштити од пожара и
поступању у случају пожара у основној школи Обудовац

-

Радионица у вртићу Шамац
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-

Наставак сарадње са ОО Црвени крст Шамац, швајцарским црвеним крстом и
свим другим организацијама на повећању степена превентивне заштите од
пожара кроз предавања, вјежбе и обавјештавања.

-

Сарадња са свим другим институцијама које покажу вољу за заједничким
активностима на пољу противпожарне заштитe
6. ТВЈ Шамац ће, заједно са надлежним општинским институцијама,
учествовати у изради оперативног плана заштите од пожара општине Шамац.
На основу тог плана ТВЈ Шамац ће извршавати планирање активности у
случају пожара великих размјера, пожара на појединим објектима, јавним
или пољопривредним површинама, као и избор и димензионисање средстава
и опреме за гашење и планирање људства.
7. ТВЈ Шамац ће у току 2017 . године извршити стручно усавршавање
припадника ТВЈ у циљу стицања сертификата предвиђених Законом.
8. ТВЈ Шамац ће вршити усклађивање рада са Законом о заштити од пожара,
Планом заштите и свим актима који буду донесени од стране Скупштине
општине Шамац и Начелника општине
9. ТВЈ Шамац ће остваривати свакодневну сарадњу са ватрогасним савезом РС,
кроз учећше у свим активностима ватрогасног савеза, подносећи пројекте за
унапређење ТВЈ Шамац и спроводећи одлуке скупштине савеза, у складу са
Законом. Такође ТВЈ сарађује са инспекторатом са заштиту од пожара, кроз
спровођење свих одредби Закона о заштити од пожара, периодично
достављање извјештаја о пожарима, као и записника са интервенција и др.
10. ТВЈ Шамац свакодневно сарађује са сусједним ватрогасним ватрогасним
јединицама, у циљу заједничког унапређења, размјене искустава и
заједничког наступа у ватрогасном савезу. Поред тога ТВЈ Шамац ће на
позив сусједних ватрогасних јединица, а по одобрењу Начелника општине,
учествовати у свим активностима сусједних јединица везаних за гашење
пожара, превентиву и сл.
11. ТВЈ Шамац свакодневно сарађује са службама дома здравља Шамац и
станице јавне безбиједности Шамац, у циљу благовременог обавјештавања о
интервенцијама и другим активностима и обезбјеђивању брзог и адекватног
заједничког учешћа на интервенцијама гашења пожара, обезбјеђивању
пожаришта, евакуацији и спашавању становништа и добара. Такође ТВЈ
Шамац, у сарадњи са радницима дома здравља Шамац, врши оспособљавање
својих припадника за пружање прве помоћи.
12. ТВЈ Шамац ће инсистирати на изради новог плана заштите од пожара
општине Шамац. Обзиром да је последњи план заштите од пожара израђен
1986. године, те да је као такав застарио, неопходна је израда новог.
Договором између ватрогасних јединица регије Добој, територијална
ватрогасна јединица би, на основу редослиједа, у току 2017 – 2018 године,
требала да кандидује пројекат капиталних инвестиција, односно пројекат
набавке опреме веће вриједности, од средстава која обезбјеђује ватрогасни
савез Републике Српске. као апсолутно неопходан передуслов за то је
постојање новог општинског плана заштите од пожара, као крунског
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документа. Обзиром да израда наведеног плана траје од четири до шест
мјесеци, сматрамо апсолутно неопходним да се све процедуре потребне за
започињање тих активности, што прије покрену.

12. ПРИЛОГ:
-

Годишњи план теоретске и практичне наставе за 2017. годину

-

Сагласност МУП РС на план и програм стручног оспособљавања и усавршавања
ватрогасаца ТВЈ Шамац за 2017. годину

Годишњи план
теоретске и практичне наставе
за 2017. годину
ГОДИШЊИ ПЛАН ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ
Мјесец
Јануар

Фебруар

Теоретска настава
План заштите од пожара општине
Шамац
- Општа и појединачна процјена
угрожености од пожара
- Огранизација заштите од пожара
- Кориштење ватрогасних јединица
- Обавјештавање и поступци при
гашењу
- Средства за гашење
- Опремљеност
- Превентива
- Спровођење мјера заштите од
пожара и надзор над спровођењем
Ватрогасна возила
Лада Нива
- Тех. карактеристике, кориштење
при гашењу пожара
Там 150
- Тех. карактеристике, кориштење
пумпе, пуњење резервоара, врсте
пожара при којима се користи
ФАП 1620
- Тех. карактеристике, кориштење
пумпе, техника гашења, топ
Мерцедес
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-

Руковање платформом, техничке
карактеристике
Мерцедес 817
- Тех. карактеристике, руковање
пумпом
Dodge
- Тех. карактеристике, пумпа,
резервоар
ФАП 2026
- Пумпа, топ, Тех. карактеристике
услови кориштења као навалног и
као пратећег возила
Март

Закон о заштити од пожара
- Опште одредбе
- Ватрогасне јединице и ватрогасна
друштва
- Мјере заштите од пожара
- Финансирање ватрогасних јединица
- Финансирање заштите од пожара

Април

Средства за гашење и процеси гашења
Срества за гашење, карактеристике,
начин и услови употребе
- вода, пјена, со2, прах, приручна
средства
- кориштење средстава за гашење у
зависности од врсте пожара
Ефекти гашења
Противпожарни апарати
Напртњаче

Мај

Ватрогасна опрема и ватрогасни уређаји
- Ватрогасна цријева:
- Врсте: По величини, материјалу
израде,намјена, начин употребе
- Ватрогасна арматура: хидрантски
наставци, сабирнице, усисне корпе,
раздјелнице
- Ватрогасне спојнице
- :подјела, кориштење
- Уређаји за добијање пјене:
Мјешалице-самомјешалица,
предмјешалица, међумјешалица,
топ, млазнице
- Пумпе
- Опрема за расвјету
- Опрема за сигнализацију
Физичко-хемијски процеси
сагоријевања

Јун
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-

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Подјела запаљивих материја
Тачка паљења, тачка запаљивости,
граница експлозије
Топлота и температура
сагоријевања
Особине запаљивих материја:
фосфор, сумпор, киселине,
алкохоли, калцијум карбид,
натријум, водоник, кисеоник

Тактика гашења пожара
- Организација и припрема гашења
- Спашавање и приоритети
- Гашење пожара у стамбеним
објектима
- Гашење пожара у вишеспратницама
- Гашење пожара у подрумским и
таванским просторима
- Гашење пожара на возилима
- Гашење пожара на бен. пумпама
Ватрогасна опрема и уређаји
- Аутоматске инсталације за гашење
пожара: врсте, примјена, уређаји са
прахом, са водом, са пјеном
- Уређаји за дојаву
- Љестве, ужад: всте, намјена,
карактеристике
Тактика гашења пожара
- Гашење пожара у болницама
- Гашење пожара у јавним објектима
- Гашење шумских пожара
- Гашење пожара на
пољопривредним добрима
- Гашење пожара на електричним
инсталацијама
Превентивне мјере заштите од пожара и
опасност од пожара у:
- Хемијској индустрији
- Прехрамбеној индустрији
- Дрвној индустрији
- Текстилној индустрији
- Производњи пластике
- Производњи боја и лакова
- Производњи и преради нафте
Справе за заштиту органа за дисање и
лична ватрогасна опрема
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-

Децембар

Изолациони апарати: подјела,
кориштење, испитивање
- Штетне и отровне материје
- Лична ватрогасна опрема: примјена,
одржавање
Провјера знања и анализирање
резултата рада и усавршавања

ГОДИШЊИ ПЛАН ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

Мјесец
Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Практична вјежба
- Употреба заштитне одјеће и
изолационих апарата при
интервенцијама
- Тактика гашења у зависности од
врсте пожара
- Извјештавање о пожару и
анализирање интервенција
- Вјежбе гашења пожара са једним
млазом
- Вјежбе гашења на висини
- Снабдијевање водом из хидраната –
„Б“ и „Ц“ млаз, начин постављања
возила у односу на хидрант
- полагање ватрогасних цријева и
кориштење раздјелница и
сабирница
- Вјежба са два млазничара,
- Унутрашња и спољна навала
Гашење пожара на објектима
- Евакуација и спашавање,
приоритети
- Средња школа „Никола Тесла“
- Основна школа Шамац
- Кориштење унутрашњих хидраната
у наведеним објектима
- Кориштење спољних хидраната
- Употреба заштитне опреме
- Анализа
Гашење пожара на бензинским пумпама
- Бензинска пумпа „ Драгстес “
- Бензинска пумпа „ Нестро“
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-

Јун

Јул

Август

Септембар

Бензинска пумпа „ Ада“
Могућност кориштења средстава за
гашење у власништву Б. пумпи
- Тактичка употреба пјене
- употреба заштитне одјеће
- Анализа
Гашење пожара на објектима
- Основна школа Г. Слатина:
Тактика, приоритети за евакуацију,
унутрашња и спољна навала
- Основна школа Обудовац:
евакуација, гашење
- Употреба заштитне одјеће и
изолационих апарата
- Анализа
Гашење пожара на објектима
- Кретање у задимљеним
просторијама
- Дјечије обданиште: Евакуација,
унутрашња х. мрежа, спољна и
унутрашња навала
- Основна школа Шамац котловница
- Средња школа „Никола Тесла“ котловница
- Кориштење изолационог апарата
Гашење пожара на вишим спратовима –
„Карингтнонка“, С-62
- Спољна и инутрашња навала
- Тактички захвати
- Кориштење хидраната
-

-

Октобар

-

Новембар

Гашење пожара на објектима за
дистрибуцију ел. енергије
Употреба пјенила, СО2 апарата и
„S“ апарата за почетно гашење
пожара
Област и случајеви кориштења
пјене и СО2 при гашењу пожара на
објектима овог типа
Полагање ватрогасних цријева и
раздјелница
Гашење пуним млазом,
Водена завјеса
Вјежба са једним „Б“ и једним „Ц“
млазом из хидранта

Гашење пожара у индустрији
- Пунионица плина
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Децембар

- „Бадер“
- „Нова Форма“
Вјежбе у оквиру објекта ТВЈ
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Број: 12/2017
Датум: 27.02.2017. године

Старјешина ТВЈ
Саша Мишић
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