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-1Општина Шамац заузима површину од 172,22 км2, налази се на сјеверно-источном
дијелу РС и заузима централни дио Посавине. Цијело подручје општине је равничарско са
просјечном надморском висином од 90 метара. Граничи се са општинама: Модрича,
Градачац, Пелагићево, Д. Жабар, Орашје, Домаљевац, Оџак и Вукосавље а на њеном
сјеверном дијелу су р. Сава и Република Хрватска. Општину чини 20 насељена мјеста односно
25 мјесних заједница са око 16.300 становника од чега у средишту општине - граду Шамцу
живи око 5.000 становника. На 1 км2 живи око 100 становника што представља једно од гушће
насељених подручја у РС. Број становника општине се смањује а разлог томе је смањење
наталитета и велика миграција. Запослених је 2204, а на бироу рада евидентирано је 2595
лица која траже посао.
За реализацију планираних активности у систему заштите и спасавања за 2016. годину
је издвојено 0,1% средстава из Буџета СО-е Шамац. По систематизацији Служба ЦЗ је
попуњена 100% односно са четири радника. Оваква попуна резултат је све већих захтјева и
потреба које се свакодневно намећу, а у циљу заштите и спашавања људи и материјалних
добара. Размјере природних и других несрећа захтијевају од нас максимално ангажовање и
квалитетан одговор ангажованих снага и средстава. Користећи постојеће ресурсе, како
људске тако и материјалне, примјењујући адекватно стечена искуства и примјењујући
одредбе Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама у овој години реализовали
смо следеће задатке:
Тежишни задаци су били усмјерени на:
1. Јачању укупног развоја система заштите и спасавања у циљу успјешног дјеловања у
миру, рату и ванредним приликама;
2. Побољшању организационе структуре састава ЦЗ и других структура које учествују у
заштити и спасавању;
3. Побољшању материјално-техничке опремљености јединица ЦЗ као и квалитета
њихове попуне;
4. Интензивирању активности на оспособљавању и обучавању припадника ЦЗ у складу
са наставним планом и програмом РУЦЗ и одобреним финансијским средствима;
5. Провођењу континуиране сарадње са сусједним општинама, организацијама и
службама које се кроз своју основну дјелатност баве и ангажују на заштити и
спасавању;
6. Ажурирање Ппроцјене угрожености и повредљивости територије и других планова
ЦЗ;
7. Примјена нове методологије за израду планова заштите и спашавања;
8. Реализација плана и програма заштите и спасавања од поплава, пожара и снијега и
сњежних падавина;
9. У сарадњи са НПА-тимом, А-тимом ЦЗ и Полицијском станицом Шамац провођење
активности на уклањању и уништавању НУС-а;
10. Извршили занављање знакова упозорења на опасност од мина, смањили сумњиву
површину кроз реизвиђање, а тежиште деминирања смо имали у МЗ Обудовац 2,
Тишина, Гребнице, Брвник и Корница;
11. Проводили мјере из области екологије са тежиштем на заштити наших вода и
земљишта од свих видова онечишћења;
12. Израда извјештаја, информација и анализа за потребе СО-е Шамац, ПО ЦЗ Добој и
републичке органе ЦЗ.
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који су конкретизовани кроз 95 задатака у мјесечним плановима рада. Успијели смо да
реализујемо квалитетно све планиране задатке у складу са расположивим финансијским
средствима. Наведене активности смо успјешно реализовали захваљујући прије свега доброј
сарадњи са: Подручним одјељењем РУ ЦЗ Добој, РУ ЦЗ Источно Сарајево, стручним службама
у органу управе СО-е Шамац, сусједним општинама из РС и Федерације БХ, припадницима
полиције, припадницима Војске БиХ, припадницима ЛОТ тима, А-тиму ЦЗ Добој, НПА-тим
Брчко, структурама БХ МАК-а, члановима Спортског риболовног друштва Шамац, члановима
ЛУ«Фазан» Шамац, привредним субјектима са подручја општине, невладиним
организацијама и средствима информисања која су дала пун допринос у информисању
становништва о активностима цивилне заштите.
Током године одвијала се континуирана сарадња са ПО РУ ЦЗ Добој и БХ МАК-ом, а
уприличени су и радни састанци на Мраковици, Зеници, Сарајеву, Дервенти, Добоју, Брчком,
Домаљевцу и Орашју (касарна Букова Греда).
Систем цивилне заштите Општине Шамац је својом организацијом и ефикасним
дјеловањем успео да заштити становништво и материјална добра.
Чланови Штаба за ванредне ситуације су континуирано били укључени у реализацију
тежишних задатака из Годишњег плана рада, а посебно се то односи на планове заштите и
спасавања, пројекте деминирања, оперативно провођење планова заштите од поплава,
снијега и сњежних падавина и пожара. Чланови штаба су одржали 5 радних састанака. У току
ових активности Начелник општине је дао неколико изјава за медије и на тај начин
промовисао систем и активности цивилне заштите Шамац. Остварена је изузетно добра
сарадња са средствима информисања , а за похвалу је ангажовање БН ТВ, РТРС и ХИТ ТВ.
Тежиште обуке у овој години било је на јединицама специјализоване намјене.
Формирали смо властити мобилни тим од 10 припадника а исти је успјешно обавио задатак
ларвицидног третирања комараца. Већ низ година успјешно организујемо полагање испита за
управљаче чамцем, а ове године тај испит је положило 56 полазника. У реализацији овог
задатка велика помоћ пружена је од стране Лучке капетаније из Брчког, ПО РУ ЦЗ Добој, као и
Министарства саобраћаја и веза. Изводећи обуку на овакав начин утрошак финанцијских
средстава је минималан а постигнути резултати су на завидном нивоу. Надамо се да ће и РУ
ЦЗ РС кроз учешће у финанцирању ових активности пружити неопходну помоћ. Овај вид
обуке планирамо и следеће године.
Структура састава ЦЗ није битније промијењена у 2016. години, а у оквиру јединица ЦЗ
промијењено је 5% људства. Квантитет попуне ЦЗ општине Шамац изгледа овако:
ШТАБОВИ:
Штаб за ванредне ситуације .............................................. 13 припадника
Штаб МЗ Шамац .................................................................. 6 припадника
Штаб МЗ Црквина ................................................................. 6 припадника
Штаб МЗ Слатина .................................................................. 5 припадника
Штаб МЗ Тишина ................................................................... 7 припадника
Штаб МЗ Обудовац .............................................................. 5 припадника
УКУПНО ШТАБОВИ:
42 припадника

-3ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ:
Јединица опште намјене Шамац ...................................... 57 припадника
Јединица опште намјене Црквина .................................. 68 припадника
Јединица опште намјене Слатина .................................... 46 припадника
Јединица опште намјене Тишина ..................................... 46 припадника
Јединица опште намјене Обудовац ................................. 57 припадника
УКУПНО ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ:
274 припадника
ЈЕДИНИЦЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ НАМЈЕНЕ:
Јединица за заштиту од пожара ....................................... 30 припадника
Јед. за заштиту од поплава и спасавање на води ........... 32 припадника
Јединица за пружање прве медицинске помоћи ........... 26 припадника
Јединица за спашавање из рушевина .............................. 26 припадника
Јединица за асанацију ...................................................... 26 припадника
Јединица за заштиту животиња и биља .......................... 16 припадника
Јединица за евакуацију и збрињавање .......................... 26 припадника
УКУПНО ЈЕД. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ НАМЈЕНЕ:
182 припадника
ПОВЈЕРЕНИЦИ .................................................................. 159 припадника
КУРИРСКА СЛУЖБА .......................................................... 16 припадника
У К У П Н О:
673 припадника
Попуна МТС-ом је углавном извршена са средствима из пописа, преузетом опремом
из војних магацина и набавком недостајућих средстава. Дио средстава као што су сушилице
за извлачење влаге, калолифери, лопате, ашови, шатори, гумене чизме итд. добили смо кроз
донацију. У овој години планирана је набавка 3 чамца са пратећом опремом, али су средства
преусмјерена за друге потребе (набавка камиона за комунално предузеће). Учествовали смо
у набавци дијелова за поправак камиона Плант тима РУ ЦЗ у вриједности од 2.500 КМ.
Током године континуирано се вршило ажурирање планова ЦЗ а то је био и један од
тежишних задатака одсјека ЦЗ. Дошло је до повећаног ангажовања осталих органа и служби
на плану ажурирања планова. Редовно се врши ажурирање Процјене угрожености. Већина
докумената и планова усклађена је са новим законом. Оствареним нивоом сарадње можемо
бити задовољни чиме се и оперативни планови лакше реализују. Постојећа база података
ЦИПС-а и добра сарадња са предсједницима савјета МЗ омогућује нам квалитетну попуну
састава ЦЗ. Сматрамо да достигнути степен планирања омогућава правовремену употребу
снага и средстава у циљу заштите и спасавања становништва и материјалних добара.
Редовно се врши обука чланова кајак-кану клуба „Ушће“ Шамац, чија су 4 припадника
завршила специјалистичку обуку за спасиоце на води и исти имају неопходну опрему за
дјеловање.
Почетком године израђен је и усвојен Оперативни план заштите од пожара. Тежиште
реализације овог плана било је на превентивном дјеловању, а захваљујући ТВЈ Шамац
извршено је 72 интервенција на гашењу пожара. Највећи проблем представљале су намјерне
паљевине на пољопривредним површинама. По скидању пољопривредних култура власници
су паљењем настојали да уклоне вишак вегетације. Укупно је пожаром било захваћено 3
стамбена, 7 индустријских и пословних и 10 помоћних објеката.
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инспекцијским органима. Правовремене дојаве са терена омогућиле су ефикасно дјеловање
ТВЈ и квалитетно спровођење оперативног плана. Тежиште у овом зимском периоду је
усмјерено на стамбене објекте због начина загријавања тих простора. ТВЈ Шамац је имала
неколико успјешних интервенција и то на подручју општина Пелагићево и Доњи Жабар.
У односу на 2015. годину број пожара је незнатно повећан.
На плану заштите од поплава постигнути су изузетни резултати и уложена су огромна
средства како нам се не би поновила катастрофа из 2014. године.
Када су у питању водо-заштитни објекти урађено је следеће:
• Вршено је редовно одржавање одбрамбеног насипа на р. Босни у дужини од 1500 m;
• Вршено је редовно одржавање одбрамбеног насипа на р. Сави у дужини од 1500 m;
• Вршено је редовно одржавање канала Гребнице у дужини од 5.800 m и уређење тока
р. Градашнице у дужини од 5.200 m.
Завршене су активности на избору извођача радова за санацију пумпних станица Дуга и
Рудине и у току 2017. очекује се завршетак радова.
У сарадњи са Швајцарским црвеним крстом извршиће се опремање дијела јединица ЦЗ
опште намјене са неопходном опремом за рад у случају поплава и одређеном количином
напртњача за гашење пожара.
У току 2016. године ПЛАНТ тим је реализовао своју активност на нашем подручју и дао
велики допринос у санирању последица поплава односно извршио је уклањање 15 рушевних
објеката у 8 МЗ.
Наших 10 припадника је било укључено у активности уништавања комараца. Тежиште
дјеловања овог мобилног тима било је усмјерено на ларвицидни третман који је вршен у 2
наврата. У сарадњи са Еко-белом, који је 2 пута вршио уништавање комараца из возила, овај
задатак извршен је квалитетно.
Почетком године у сарадњи са БХ МАК-ом извршено је занављање свих знакова
упозорења на опасност од мина. Постављане су нове табле са натписом “Забрањен пролаз“ и
бројем за индентификацију. За ову активност смо ангажовали 4 припадника ЦЗ а утрошено је
20 радних дана. Током активности деминирања пружена је неопходна помоћ деминерским
тимовима на подручју наше општине. Извршено је насипање односно шљунковање путева
које су водили до радилишта.
На плану деминирања постигнути су добри резултати:
Деминирано по МЗ:
- Корница 35.622 m2;
- Браница 97.231 m2;
- Брвник 108.991 m2;
- Гребнице 136.000 m2;
- Тишина 16.286 m2.
На листи приоритета за следећу годину се налази 23 пројеката.
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Шамац и уз добру сарадњу са становништвом и правовременим дјеловањем успјела да
преузме и уништи 134 комада НУС-а. Током године успјешно смо реализовали преузимање
заосталих средстава из рата од становништва и тиме допринијели успјешном провођењу
акције „Амнестија“.
Сталним оперативним радом на терену општине максимално смо заштитили
становништво тако да ове године нисмо имали рањених нити погинулих цивила.
Истовремено је оваквим начином рада у буџету општине остварена значајна уштеда.
Количина прикупљеног и уништеног НУС-а оправдала је утрошено вријеме и средства, а
пријетња по безбједност становништва је елиминисана.
Све наведене активности против-минског дјеловања допринијеле су стварању услова за
безбједан живот нашег становништва, повећању обрадивих површина и несметан приступ
шумском богатству. На подручју наше општине налази се још око 1,3 km2 сумњивих
површина.
Све наведене активности смо реализовали са четири радника од којих један обавља
послове координатора за деминирање.
Практиковали смо и ангажовање припадника ЦЗ по уговору о дјелу и од истих смо
формирали властите мобилне тимове који су интервенисали у зависности од врсте опасности
по становништво и материјална добра. Сваког мјесеца врши се провјера система за
узбуњивање а тренутно на подручју града инсталиране су 2 сирене за 24 МЗ неопходно је
извршити набавку система за узбуњивање.
Започету активност на оспособљавању припадника ТВЈ Шамац планирамо наставити и
у наредном периоду и на тај начин оформити језгро снага за брзи одговор. Ако у буџету СО-е
Шамац издвојимо 2% средстава за потребе опремања и обуке састава ЦЗ онда ће се створити
и неопходни услови за провођење планираних активности.
У току ове године извршена је провјера и обука ученика у 4 основне школе. Увјежбавани су
поступци напуштања објекта у случају пожара.
Правовремено смо доставили План опремања и обучавања састава ЦЗ, а
конкретизацију предложеног очекујемо у току наредне године. Све наше активности биле су
подржане и координиране од стране Начелника општине и Предсједника СО-е Шамац.
Значајан допринос афирмацији система ЦЗ дала су средства информисања која су
извјештавала о свим нашим активностима.
Одсјек је за свој рад и постигнуте резултате адекватно вреднована од стране
општинских органа власти. Дали смо пуни допринос у раду на свим организованим
састанцима од стране ПО РУ ЦЗ Добој. Током године врши се координација активности са
службама сусједних општина и кантона.
Одобрена средства су омогућила успјешно извршавање редовних и ванредних
задатака из годишњег плана рада и оперативних планова, али нису била довољна за набавку
недостајуће опреме.

-6Приоритетан задатак у наредном периоду је набавка формацијских средстава и
квалитетна обука јединица специјализоване намјене. Сагледавајући финанцијску ситуацију
није реално очекивати повећање издвајања из буџета за потребе ЦЗ, али захваљујући
донаторима су обезбијеђена неопходна средства за активности деминирања. Максималним
ангажовањем расположивих снага и средстава успијели смо одговорити на све изазове,
спријечити, умањити и отклонити штетно дјеловање по становништво и материјална добра.
На крају тражимо да РУ ЦЗ учествује у опремању дијела наших специјализованих снага
ако очекује дјеловање тих јединица и на подручју сусједних општина. Надамо се да ће РУ ЦЗ
додијелити дио дониране опреме нашој општини или регији Добој.
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